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r Raport la sfîrșitul unei săptămîni neobișnuite:
„ACTIVITATE NORMAU

PLANUL MAXIMAL SE ÎNDEPLINEȘTE!"
Cu vrednicie și bună organizare, cu răspundere pentru bunul mers al produc
ției, muncitorii, inginerii și funcționarii marilor uzine bucureștene au învins 
repede dificultățile create de zăpezile abundente, au asigurat fluxul normal 

al muncii pentru înfăptuirea planului și a propriilor angajamente

O săptămînă de „foc continuu". O săptămînă de eforturi și de dăruire în muncă. De luni și pină azi — în condițiile grele determinate de revenirea bruscă și brutală a iernii — marile uzine bucu- reștene au raportat aproape fără excepție : „Activitate normală".Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, puternicul detașament al muncitorilor din Capitală — se știe că uzinele bucu- reștene dau aproape o cincime din producția industrială a țării — a demonstrat, în această săptămînă, admirabile dovezi de hotărîre și abnegație pentru a realiza planul la nivelul prevederilor maximale, ca o condiție a îndeplinirii angajamentului său patriotic : cincinalul în patru ani și jumătate.„Activitate normală". Imagina- ți-vă ce înseamnă aceasta, în condițiile căderilor masive de zăpadă, pentru UZINA „23 AUGUST", cu un trafic zilnic de aproape 40 de vagoane de materii prime și producție finită, Doar luni, in prima zi de viscol, s-au resimțit unele stagnări. Pînă cînd colectivul și-a strins rîndurile și s-a organizat pentru a face față situației. în locul celor 2 000 de navetiști imobilizați-de omăt în comunele lor, au trecut la strunguri și la montaje tovarășii lor din schimbul terior, care au consimțit să părăsească uzina, utilajele, ce nu vor fi sosit navetiștii. Tehnicienii și inginerii din serviciile tehnice și de concepție au coborît din birouri și, îmbrăcînd halatele de lucru, au lucrat la strunguri, pe • mașinile principale din sectoarele de prelucrare și la bancurile de montaj.Turnătoriile, mai ales, au lucrat în schimburi prelungite, dînd, zi de zi, o producție normală de oțel lichid (111-121 tone zilnic). Din producția lunară de cadre, de boghiuri, de 1 500 bucăți (multe cerute la export), se turnaseră pînă ieri dimineața aproape 800, ceea ce demonstrează un ritm ■ de lucru normal. La școala profesională și în sălile libere ale uzinei s-au amenajat rapid locuri de dormit pentru voluntarii schimburilor prelungite ; can.tina ținea mereu la dispoziție hrană caldă și rece. „Așa am putut să menținem producția, zi de zi, la nivelul sarcinilor maximale" — ni s-a relatat la conducerea uzinei.Ieri ieșea pe ușa halei de montaj 
o nouă locomotivă Diesel hidrau-

an- nu pînă
lică. în fiecare zi a săptămînii a ieșit cite o locomotivă. Ca întotdeauna. Afară, funcționarii și muncitorii auxiliari eliberau căile de acces — în hale continua nestingherită producția. Trei locomotive au și plecat spre Combinatul siderurgic de la Galați, una spre■ Combinatul de industrializare a lemnului de la Blaj. Alte două locomotive se pregătesc de drum, spre beneficiari. Nu există nici o restanță. Planul lunar de 24 locomotive (din care 7 pentru export), se îndeplinește ritmic, zi de zi. Dacă adăugăm că în această uzină se realizează în prezent utilaje de primă necesitate pentru dezvoltarea unor ramuri ale industriei noastre (utilaje pentru laminorul la cald de la U.P.A.-Slatina, instalații de lăcuire pentru uzina de țevi „Republica", utilaje de turnare pentru Uzina de oțeluri aliate din Tirgoviște etc., etc.), atunci putem înțelege și mai bine ce importanță are, pe un plan mult mai •larg, faptul că făuritorii de mașini și utilaje de la „23 August" au lucrat și continuă să lucreze într-un ritm impetuos.„Activitate normală" — raportează și metalurgiștii de la uzina „REPUBLICA". „Puteți menționa că am lucrat toată săptămînă la parametrii maximali ai planului de i producție — ' ne informează Viorel

Bădilă, secretarul comitetului de partid. De la începutul lunii și pină azi, am dat peste plan 440 tone țevi. Cum .....................în ordine1*.Da, totul este în ordine pentru că la laminoare mulți oameni au lucrat cite 16 ore fără întrerupere. Sute de salariați și-au făcut drum, cu lopata in mînă, spre hala trăgătoriei la rece, pe care viscolul o izolase complet, lipsind-o de aprovizionarea materială. „Nu, n-am să pot face nici o evidențiere de persoane — ne răspunde secretarul comitetului de partid la această solicitare a noastră. Pur și simplu, nu pot, aici trebuie evidențiat colectivul întreg. A fost și este o unitate de voință și de acțiune care ne umple inima de bucurie și de optimism".— Sîntem informați că la secția de țevi sudate au apărut unele restanțe. Vagoanele cu materie primă au fost prinse de viscol prin triaje, pe circuitul Galați— București. Vor fi recuperate aceste restanțe pînă la sfîrșitul lunii 7— Vor fi recuperate în mod sigur, chiar și cu unele depășiri — ne dă asigurări Tatu Brătilă, președintele comitetului sindicatului. Am discutat cu oamenii din secție, vor lucra duminica. Trebuie să ne

vedeți, totul este Încadrăm cit mai iute în sarcinile maximale dc plan....Ieri noapte, laminorul de 3 țoii reintra în producție. I se făcuse o obișnuită revizie. în plină noapte a reînceput fabricația. Cîți știu însă că 20 de lăcătuși de întreținere, în frunte cu maistrul principal Marin Teodorescu, au lucrat la revizie timp de trei schimburi 7 La fel și inginerul Ion Voinea, șeful secției trăgătorie la rece ; maistrul Petre Chirvac din aceeași secție ; lamlnoristul Ion Badea. Trei schimburi neîntrerupte !

cuse onoapte a reînceput prin- lucrat7
— Dintr-un anumit punct de vedere, — ne spunea inginerul șef pentru problemele de producție al uzinei, Ion Lazaroniu — zăpada șl viscolul nu ne-au creat emoții, activitatea de producție desfășurîn- du-se normal.— La ce vă referiți 7— Știam pe ce oameni zătn, ne cunoaștem bine Comportarea colectivului intr-o asemenea . situație a mat pe deplin dragostea sa uzină, înaltul spirit de. responsabilitate de care a dat dovadă, de

ne ba- forțele. nostru confir- față de
Ștefan ZJDĂRIȚĂ
Ilie ȘTEFAN
Dumitru CONSTANTIN
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Pentru înlăturarea consecințelor ninsorilor abundente

EFORT GENERAL, REZULTATE BUNE
ÎN JUDEȚELE AFECTATE DE INTEMPERII © Mii de oameni asigură 
scurgerea apelor de pe ogoare ® Amplă mobilizare de forțe la deszăpezire 

a fost extinsă starea de necesitate
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Două momente surprins» ieri 
de fotoreporterul nostru S. Cris
tian, .în două uzine bucurește- 
ne. Uzina „23 August". Lăcătu
șii mecanici losjf Marin și Va- 
sile Mitran montează echipa
mentul mecanic pentru locomo
tivele de 700 CP aflate pe 
banda de fabricație. Uzina 
„Semănătoarea". Echipa de lă
cătuși condusă de Ștefan Ma
nea face un ultim control la 
semănătorile SPC-6 destinate 

exportului

Prin autoutilare. De?i înfi_ ințat cu mai puțin de 3 ani în urmă, atelierul de autodotare al Fabricii de rulmenți din Bîrlad a realizat importante economii valutare prin conceperea și fabricarea unor mașini și utilaje de mare eficacitate economică. Mașinile de cojit bare, cu descărcător și alimentator automat, mașinile de frezat colivii de alamă, de turnat centrifugal sînt doar citeva din succesele atelierului condus de maistrul principal Victor Berlea. Ultima creație realizată aici este mașina de marcat electrochimie — invenție a inginerului șef al fabricii, Diomid Năstase. Prin acest procedeu de marcaj electrochimie s-au obținut economii de 1 milion lei.

destinate ușurării muncii In gospodărie s-a deschis în ziua de 16 martie, la galeriile „ARTTND" din Calea Victoriei 91—93. Organizată de Institutul de creație industrială și estetica producției, în colaborare cu Centrala industriei articolelor casnice, expoziția propune vizitatorilor o serie de noi produse, îmbunătățite, prin reproiectare și avînd caracteristici funcționale remarcabile. Prelucrarea chestionarelor pe care vizitatorii le vor completa va da imaginea, cit de cît exactă, a direcțiilor în care se o- rientează gustul publicului, va crea posibilitatea cunoașterii părerilor și sugestiilor acestuia.
Recent, la Cluj, a ie

șit de sub tipar volumul 
„România în fața viito
rului" editat de cabinetul județean de partid. El cuprinde un bogat și instructiv material științific și de propagandă, prezentat sub forma unor studii și articole semnate de activiști- de partid și de stat, de cadre universitare. Prefața lucrării aparține prof. univ. Ștefan Pascu, membru corespondent al A- cademiei, rectorul Universității „Babeș-Bolyai".

350 de apartamente. Atît însumează panourile de beton și de elemente de construcție trimise șantierelor direct pentru montare de către întreprinderea de prefabricate „Progresul“-București, în acest an. Pînă la finele a- nului, coleotivul ,de aici va realiza panouri și elemente prefabricate pentru încă 2 500 de apartamente.

1,3 milioane garnituri 
de mobilă au pînă acum Ia fabrica „23 August" din ' _Marca fabricii a devenit cunoscută și în multe țări străine. în acest an volumul de marfă destinat exportului va crește cu 17 la sută în comparație cu 1972. După contracte perfectate cu U.R.S.S., R.P. Polonă și R.D. Germană, s-au încheiat . tranzacții comerciala cu încă 18 firme străine.

A început construcția 
celei de-a patra dane pe
troliere înscrisă in planul de extindere și modernizare a Constanța. Ea va avea gime de 300 metri și va permite acostarea navelor de mare tonaj.în total, noul bazin petrolier al principalului ‘nostru port maritim va dispune de șapte asemenea dane, care vor asigura un front de acostare de peste doi kilometri.

0 expozlțis-dezbatere, 
în care sînt expuse dife
rite articole de uz casnic, precum și schițele unor ustensile

Cabinete de consultații 
juridice SCOPUT cunoașteriilegislației actuale de către toți oamenii muncii, au luat ființă, pe lingă casele de cultură din orașul Dorohoi și municipiul Botoșani, cabinete de consultații juridice. In cadrul acestora, judecători, procurori și avocați acordă săptămînal, pe baza unui program afișat, consultații pe diferite teme ce interesează masa largă a localnicilor.fost produse ; de mobilă Tîrgu-Mureș.

portului o lun-

La Satu-Mare - un nou 
microraion.In cartlerul someș din municipiul Satu-Mare a început construcția unui nou, microraion ou peste 2100 apartamente: încă in cursul acestui an vor fi terminate 600 apartamente, o școală cu 24 săli de clasă și 2 centrale termice. Tot aici se vo.r mai construi un olub cu bibliotecă, un complex creșă-grădihiță, numeroase spații comerciale etc.

în orașul Bistrița a 
început sa funcționeze 
noua uzină metalur
gică, alături de tinerele fabrici ale Combinatului de prelucrare a lemnului și de moderna întreprindere de textile nețesute, special, dustria strucții .re. Cele dinții produsa au șl fost livrate.

Aici vor fi produse, în utilaje grele pentru in- materialelor de conți materialelor refracta-

DRAMATURGIA UNIVERSALĂ
A

O actuala stagiune
Este cunoscut că de la începuturile sale și pînă astăzi literatura noastră, semn al marii el vitalități, promovînd cu demnitate etosul național, a demonstrat o mare receptivitate față de operele tuturor popoarelor. Scriitorii noștri au considerat schimbul de valori artistice condiția fundamentală de afirmare și Înflorire a oricărei culturi.Astăzi, acest proces se desfășoară in forme evoluate, fiindcă amplitudinea și vitalitatea literaturii noastre, fundamentul ideologic ferm al a- . cesteia. 'diversitatea formelor de. creație, • .mai. mult ea oricînd, reclamă intensificarea' schimburilor de valori estetice și ideologice, indispensabile in lumea contemporană pentru dezvoltarea unei culturi naționale. Parte integrantă a acestor vaste acțiuni, repertoriul teatral mărturisește prin configurația sa o consecventă deschidere spre creațiile drainaturgice ale altor țări. In ultimul deceniu, de pildă, au fost realizate mai mult de 1 200 de spectacole in premieră cu piese străine, oferind publicului posibilitatea de a cunoaște, în spectacole de bună calitate — ■ unele . dintre ele marcînd memorabile evenimente ' artistice — un larg evantai de piese . clasice și contemporanei Perseve- rînd in această direcție, preocupate să situeze pe un plan superior acțiunea de valorificare a dramaturgiei universale, să traducă in viață indicațiile de deosebită Însemnătate principială și practică ale Plenarei C.C. al P.C.R.

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

din noiembrie 1971 privind îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural-educative, să răspundă chemărilor a- dresate oamenilor de artă și cultură de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, teatrele au acordat o mare atenție alcătuirii judicioase a repertoriului, incluzind In repertoriul actualei stagiuni 146 de piese, scontindu-șe realizarea a 157 de premiere. Se înregistrează o sesizabilă creștere a numărului de piese contemporane — 82 de titluri, cu care se vor realiza 93 de premiere. Spre a avea o imagine mai completă privind circulația piesei străine în România, semnalăm faptul că în programele teatrelor sînt înscrise alte 140 de spectacole, ale căror premiere au avut loc in stagiunile trecute.Societatea noastră, pro- movînd idealurile umanismului socialist, forma superioară a umanismului contemporan, încorporează în spiritualitatea ei. ca o necesitate firească de îmbogățire și nuanțare a sensibilității, marea tradiție a literaturii clasice. Pe baza unui larg și unitar program de reconsiderare a patrimoniului * universal, subordonat sarcinilor culturale de ansamblu ale societății, In configurația repertoriului actualei stagiuni, dramaturgia universală clasică este reprezentată prin creații primordiale ale tuturor epocilor. Au fost realizate pînă acum noi spectacole cu piese de Shakespeare (Richard li,

A douăsprezecea noapte, Furtuna), Carlo Goldoni (Slugă la doi stă- pîni), Gabriela Zapolska (Moralitatea doamnei Dul- ska), Csiky Gergely (Pa- raziții), Maxim Gorki (Vassa Jeleznova), Calderon de la Barca (Alea- dele din Zalameea), Lermontov (Mascarada), Gogol (Căsătoria), Ii. Ibsen (Strigoii) etc. Pină la sfîrșitul stagiunii vor mai fi prezentate în noi montări un mare număr de piese aparținînd clasicilor dramaturgiei universale, dintre care, intr-o enumerare selectivă, amintim pe Sofocle (Antigona), Shakespeare (Coriolan, A douăsprezecea noapte etc.), G. B. Shaw (Discipolul diavolului, Cezar și Cleopatra), R. Sheridan (Școala bîrfelilor), Schiller (Don Carlos, Intrigă și iubire, Maria Stuart), Lessing (Nathan înțeleptul), Carlo Goldoni (Hangița), Br. Nușici (O familie îndoliată), Lope de Vega (Cîinele grădinarului), Madâch Imre (Tragedia omului), Mo- ricz Zsigmond (Chef boieresc), A. P. Cehov (Pescărușul, Unchiul Vania, Livada cu vișini. Trei surori), N. V. Gogol (Revizorul), A. N. Ostrovski (Vinovați fără vină, Pădurea), Maxim Gorki (Micii burghezi, Azilul de noapte etc.).în vederea valorificării cit mai largi a patrimoniului ■ universal, fondul permanent de piese este ’îmbogățit. continuu cu opere care, sînt prezentate pentru întîia oară publicului nostru sau care n-au mai fost reprezentate de mult timp. Alături de spectacolele cu piesele

Tragedia fecioare! do P. Beaumont și S. Fletcher (Teatrul de Stat Sibiu), Urfaust de Goethe (Teatrul German Timișoara), Celestina de F. Rojas (Teatrul .Național Iași), cunoscute publicului din prima parte a stagiunii, inedite în structura repertoriului sînt și piesele Pacea de Aristo- fan, Neguțătorul din Veneția de Shakespeare, Răpirea sabinelor de Paul și Prânz Schonthan, Pasărea albastră de Maurice Mae- terlink, în amurg de G. Hauptmann, Studentul călător de Hans Sachs etc., Improvizația de la Versailles de Moliere. Stîlpii societății de H. Ibsfen. Doamna Foame de • Lope de Rueda Văduva Karnyo de Csokonay Mihaly, Vinul de Gardony Geza etc.în afară de spectacolele cu piesele Avarul și Doctor fără voie (Teatrul Ploiești și, respectiv, Teatrul „Ion Vasilescu"), tri- centenarul Moliere va fi marcat de teatrele noastre — în repertoriul cărora, lncepînd cu veacul trecut șj cu o consecvență deosebită in ultimele trei decenii, marele clasic al comediei a figurat în mod constant — prin noi montări cu piesele Avarul, Don Juan, Tartuffe, Bolnavul închipuit, George Dandin.Repertoriul înregistrează o creștere a numărului de piese din dramaturgia contemporană ca o consecință a legitimei ce-
Constantin 
MĂCIUCA
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I GENERAL REZULTATE BUNE

IERI, 1N CAPITALĂ

Pianul maximal se îndeplinește!

Răspunzind chemării comandamentului Capitalei — circa 260 000 
de bucureșteni au fost, prezenti 
activ pe „frontul zăpezii". La înlăturarea urmărilor viscolului și la evacuarea zăpezii au participat cetățeni de toate vîrstele, tineri și adulți, femei și bărbați :

• Peste 200 000 salariați și cetă« 
țeni ai cartierelor ;

• 28 000 elevi ;
• 8 700 studenți.în urma acestei acțiuni1energice, de masă — la care s-a alăturat un număr important de ostași — au fost dislocate cantităti imense de zăpadă, în, scopul evitării apariției și persistenței bălților și chiar inundării zonelor mai joase. Evident, calcule precise nu se pot face, dar cu aproximație se poate 

considera că au fost evacuați peste 
1000 000 de metri cubi de ză
padă !Desigur, în centrul preocupărilor s-au.. aflat acțiunile menite- să, asigure aprovizionarea tehnico-matei rială a uzinelor și. fabricilor.^. ..In acest scop, au fost deszăpezite 
toate gările de pe Centura Capita
lei, ceea ce a făcut posibil accesul

MII DE OAMENI ASIGURĂ
SCURGEREA APELOR DE PE OGOARE

D0Uîn vederea evacuării excesului de apă, funcționează 16 stații de’ pompare, cu un debit Instalat de 41 metri cubi pe secundă. Un număr de 97 mecanici, în 3 schimburi, lucrează fără întrerupere la evacuarea a- pelor. Zi și noapte, muncitori permanent!, ajutați de un mare număr de țărani cooperatori, se ocupă de deblocarea gheții și zăpezii de pe canalele de evacuare. în cooperativele agricole Nedeia, Măceșul de Jos, Dunăreni, Bast. Negoi. Bistreț și altele, care au terenuri in incintele inundabile, mii de cooperatori execută șanțuri, rigole, canale. La Flliași au fost evacuate apele de pe 625 hectare, iar în perimetrul comunei Dăbuleni — pe 300 ha. La Calo- păr. Celaru. Zănoaga, Răcari, Mihăi- ța și Scăești sute de țărani cooperatori. sprijiniți de mecanizatori, au amenajat zeci de kilometri de canale. au instalat motopompe in zonele unde există posibilitatea apariției băltirilor. Din cauza infiltrațiilor de apă provenite din topirea zăpezilor, pe drumul județean Breasta — Coțo- fenii din Dos, la km 4, pe o porțiune de 50 de metri s-a produs o alune-' care de teren. Formații de lucru ale sectorului de drumuri Filiași și un mare număr de țărani cooperatori lucrează la degajarea pămîntului de pe asfalt. Directorul întreprinderii de prefabricate, împreună cu specialiști din comandamentul pentru prevenirea inundațiilor au studiat rezistenta digurilor de pe Jiu, în raza municipiului Craiova, în vederea. întăririi acestora cu prefabricate din beton armat.
BUZĂUîn zona sudică a județului s-au organizat minuțios sistemele de control al cotelor rîurilor. îri raza comunelor Padina. Pogoanele. Mihăi- lești, Glodeanu-Sărat, Glodeanu-Si- listea și altele au fost scoase furajele. utilajele agricole si alte bunuri din perimetrele inundabile. în sectoarele zootehnice s-au constituit e- chipe de, cooperatori care să asigure furajarea normală a animalelor, iar altele lucrează la săparea șanțurilor pentru scurgerea apelor.Utilajele grele ale oficiului de îmbunătățiri funciare au fost redistribuite în zonele de desecări pentru intensificarea lucrărilor ta canalele principale. în sistemul Padina, lucrează 10 dragline. La Brădeanu peste 600 de cooperatori au săpat 1 200 metri liniari șanțuri pentru scurgerea apei de pe culturile agricole.în municipiul Buzău si în orașul Rîmnicu Sărat s-a asigurat descon

a peste 3 000 de vagoane cu mate
rii prime și semifabricate și ieși
rea altora cu produse finite. S-a acționat intens la descărcarea Vagoanelor sosite și la expedierea lor rapidă, s-a înlăturat zăpada de pe drumurile interuzinalp.Pe baza măsurilor stabilite de conducerea comandamentului Capitalei, activitatea patriotică â cetățenilor a fost orientată cu precădere, spre :— evacuarea zăpezii de pe arterele principale ;— descongestionarea străzilor secundare ;— curățirea acoperișurilor ;— deszăpezirea stațiilor C.F.R. ;— eliberarea rigolelor pentru scurgerea apei și prevenirea inundațiilor.Activitatea cetățenilor Capitalei a fost sprijinită de importante forțe mecanice : circa 700 de utilaje. O contribuție importantă — prin deplasarea mai rapidă a oamenilor — a avut-o îmbunătățirea transportului în comun. încă de iferi, n-ă' mai fost’ blocat rtlci un traseu al iar în urma reparării mijloacelor de transport în comun, încă 231 de autovehicule s-au adăugat celor din ziua precedentă.

gestionarea canalelor și rigolelor pentru scurgerea apei, iar zăpada degajată de pe străzi este transportată în albia rîurilor Buzău și Rîmnicu Sărat.
ARGEȘLa Pitești. Curtea de Argeș, Cimpulung etc. s-au luat măsuri pentru protejarea împotriva unor e- ventuale inundații a întreprinderilor, depozitelor, surselor de energie e- lectrică. Mii de oameni lucrează la săparea de șanțuri și canale de evacuare a apei spre centurile orașelor, Ia despotmoliroa gurilor de canal și colectoarelor.O participare masivă la acțiunile de prevenire a inundațiilor se înregistrează la sate. Cooperatorii din Recea. Teiu. Rătești etc. destupă șanțurile și podețele. La Izvoru, cooperatorii au făcut canale în jurul complexului de creșterea porcilor. La ferma vitipomicolă de Stat Leordeni funcționează continuu două motopompe pentru evacuarea apei din plantații. în cooperativele agricole Mozăceni, Oarja. Cornățel. Buzolesti și altele s-a început golirea treptată a lacurilor de acumulare, spre a evita pericolul de rupere a barajelor sau de revărsare. în comuna Siria. 206 cooperatori au săpat. în cîteva ore. un șanț colector de 2 000 m spre riul Cotmeana. iar alții au curățat și transportat zăpada de pe saivane și grajduri. Din Stolnici, unde s-a înregistrat Cel mai mare strat de zăpadă din județ, primim vestea că sîmbătă numeroși cooperatori au luat parte la amenajarea unui dig de a- părare a șoselei naționale. împotriva rîului Cotmeana, ale cărui ape sînt in continuă creștere.

DÎMBOVIȚALa comandamentul județean Dîmbovița au fost stabilite localitățile care, in urma topirii rapide a zăpezii și a creșterii cotelor rîurilor pot fi afectate de inundații. La Mă- tăsaru. pe riul Potop, s-a săpat o albie pe 2 km care. în eventualitatea unor inundații, să poată prelua toate anele rezultate din revărsări, în satele componente ale comunei Corneștl. 300 de oameni lucrează la consolidarea celor 5 diguri si rigole de 3 km. în raza orașului Găești au fost deplasate 5 autogredere si' 3 buldozere cu scopul de a corecta albia rîului Potop. Asemenea utilaje au fost deplasate $1 la lotul-priză Ialomița de Ia Valea Voievozilor, unde a început acțiunea de exeavare si de ridicare a unor maluri de rîu. în preajma platformei industriale a. o- rașului Tîrgoviște se lucrează la regularizarea piriului îlfov.

COMANDAMENTUL CAPITALEI face un nou apel 
către întreaga populație să participe cu același entu
ziasm și responsabilitate civică la înlăturarea ultimelor 
consecințe ale înzăpezirii. Obiectivele asupra cărora 
trebuie acționat cu prioritate astăzi sînt:

• DEGAJAREA ZĂPEZII DE PE ULTIMELE STRĂZI NE- 
REDATE CIRCULAȚIEI;

® ÎNDEPĂRTAREA ZĂPEZII DE PE TERASELE BLOCU
RILOR Șl ACOPERIȘURILE CASELOR;

© ELIBERAREA TUTUROR GURILOR DE CANAL Șl 
CONTROLAREA ACESTORA ÎN VEDEREA PREVENIRII 
ASTUPĂRII LOR;

® SUPRAVEGHEREA ATENTĂ A ZONELOR AMENIN
ȚATE DE EVENTUALE INUNDAȚII Șl LUAREA UNOR 
MĂSURI OPERATIVE PENTRU SCURGEREA APELOR.

AMPLĂ MOBILIZARE DE FORTE 
LA DESZĂPEZIRE ÎN JUDEȚELE 

ÎN CARE A FOST EXTINSĂ STAREA
DE NECESITATE

VRANCEADupă aproape o săptămină de ninsori abundente și viscol, sîmbătă a ieșit soarele. în toate orașele și localitățile județului a fost ieri o amplă mobilizare de forțe mecanice și peste 130 000 cetățeni, ostași, membri ai gărzilor patriotice, elevi Peste 10 000 cetățeni, cu 12 buldozere și autogredere. au reușit să descongestioneze drumul dintre Vulturu si Măică- nești, prin care se face legătura cu Galațiul. Alți 8 000 de locuitori din satele Varnita. Răcoasa. Mărăsti, Cîmnuri si Rotllesti au reușit a- seară să redeschidă șoseaua Focșani — Soveja. Cele mai masive forțe mecanice si peste 50 000 muncitori forestieri, militari si cetățeni au acționat ieri în zona exploatărilor forestiere.
BACĂUNinsoarea a încetat. Brusc, vremea s-a făcut frumoasă. A apărut soarele. După o zi și o noapte de muncă asiduă. în dimineața zilei de sîmbătă â fost restabilită circulația pe Șoselele naționale Ad- jud — Bacău — Piatra Neamț. Bacău — Moinești, Bacău — Gheor- ghe Gheorghiu-Dej. S-au luat toate măsurile ca pînă la miezul nopții, de sîmbătă spre duminică, toate drumurile naționale din județ să fie deszăpezite.Pe Valea Trotușulul lucrează peste 20 000 de muncitori petroliști și forestieri la deszăpezirea căilor de acces spre sonde si Spre gur'te de exploatare a lemnului. De asemenea, mii de oameni participă la deszăpezirea incintelor întreprinderilor. a căilor de acces si a depozitelor de materiale.în întreg județul, la ora prînzu- tui. acționau la deszăpezire peste 80 000 da muncitori, țărani cooperatori. militari si elevi.
NEAMȚNinsorile au încetat. Cerul s-a înseninat. Ger aspru. în unitățile industriale procesul de producție a decurs normal.Azi. la ora prinsului, a fost redeschisă circulația pe șoseaua Piatra Neamț — Tîrgu Neamț. După- arniază, numeroase autoforeze, autogredere și 10 tractoare cu lamă

au fost dirijate rapid în sprijinul celor peste 4 000 de cetățeni din comunele Girov, Bălănești, Dul- cești și Horia care lucrează la deblocarea șoselei Piatra Neamț — Roman.
IAȘIDupă încetarea ninsorii, vremea s-a făcut frumoasă. Multe din drumurile județului Iași erau sîmbătă dimineața înzăpezite. Pină la amiază, s-a reușit, datorită participării masive a cetățenilor, de ordinul zecilor de mii, să se redea circulației traseele Tg. Frumos — Roman, Iași — Tg. Frumos și Pașcani — Moțca. Toată ziua s-a lucrat la deszăpezirea drumurilor.în orașe, forțele sînt dirijate la desfundarea rigolelor și la transportul zăpezii de pe străzi. La sate, se desfundă șanțurile și canalele, iar de-a lungul rîurilor din județ sînt constituite echipe speciale care supraveghează curgerea nestingherită a apei, deblocarea acestora de sloiuri și luarea de măsuri prompte in caz de pericol de inundații.

SUCEAVAîeri, la prînz, in județul Suceava circulația pe drumurile naționale continua să se desfășoare anevoios. Pe 8 drumuri județene și 9 drumuri comunale traficul rutier era întrerupt. Căderile masive de zăpadă au provocat mari greutăți in activitatea de producție în parchetele forestiere și pe șantierele de construcții. La ora prînzului numărul sucevenilor care acționau la deszăpezire trecea de 30 000.
BOTOȘANIPrin munca a 2eci de mii de cetățeni, pînă în seara zilei de sîmbătă. au fost descongestionate 85 la sută din traseele județene de transport în comun în Botoșani peste 15 000 de sala- riați și elevi au lucrat azi la deszăpezire în zonele întreprinderilor școlilor și unităților sanitare. Importante forțe mecanice și umane sînt acum concentrate la înlăturarea zăpezii de pe căile de acces •pre localitățile navetiștilor sa

lariați.

(Urmare din pag. I)atîtea ori, față de bunul mers al activității productive, fermitatea în realizarea oricărei sarcini stabilite de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu am greșit Cî’nd ne-am evaluat forțele. Așa se și explică faptul că, în pofida vremii neprielnice, la secția montaj, deci acolo unde se văd cel mai bine roadele muncii întregului colectiv, ritmul de producție s-a situat în permanență la nivelul sarcinilor de plan maximale. Ca urmare, de la începutul acestei luni și pînă în prezent, s-au fabricat — și. în parte, livrat — suplimentar, 15 grupuri de sudură de 350 A, acționate cu motoare termice ; peste 180 bucăți motoare tip AS 1 cu puteri de 55 kW și 75 kW, pentru export ; 15grupuri electrogene de 38 kVA și alte produse. Au apărut și greutăți, în special în aprovizionarea cu materii prime, repere și subansamble, ă secțiilor de producție. Dar acestea au fost depășite. S-a asigurat, permanent, încărcarea corespunzătoare a tuturor capacităților de producție. Apoi, trebuie spus, că spiritul de întrajutorare tovărășească, ce caracterizează relațiile dintre întreprinderile economiei noastre, s-a dovedit a fi și de a- ceastă dată de mare preț. Dacă uzina „Electroaparataj" nu ne-ar fi împrumutat cantități însemnate de alamă, c'md bazele de aprovizionare erau blocate de zăpadă, o serie dintre produsele noastre nu puteau să fie finalizate.Evident, despre hărnicia, devotamentul în muncă ale colectivului uzinei se pot spune foarte multe lucruri. Amintind numele montoru- lui Ștefan Cașmir, ale strungarilor Petre Iorgulescu și Gheorghe Mitoi, al ajustorului Mircea Radu și al maistrului Mihai Lascu, care zilnic au fost prezenți la datorie ore în șir peste programul de lucru, sau de echipa schimbului doi a atelierului demarori, care, intr-un timp record, a remediat capital demaro- rul unui vehicul ce participa la deszăpezire, îndeplinindu-și concomitent sarcinile de plan ce le reveneau, lista celor ce s-au evidențiat în aceste zile nu este ’ nicidecum încheiată.Străbatem, rînd pe rînd. secțiile și atelierele de fabricație. Pretutindeni se lucrează intens. în diferite puncte ale, uzinei, cantități însemnate de produse sînt pe cale de a fi expediate către Uzina mecanică Timișoara, Uzina de pompe din Capitală sau uzina „Neptun" 1 din Cimpina. Altele au și fost livrate uzinei „23 August" din București și Grupului minier din Suceava. Concomitent, aflăm că și pentru următoarea perioadă există toate condițiile tehnice și materiale pentru
Dramaturgia universala

(Urmare din pag. I)rințe spirituale a spectatorilor de a li cit mai operativ la curent eu principalele orientări și tendințe artistice de peste hotare. Opțiunea teatrelor n-a fost ușor de exprimat, fenomenul teatral contemporan consemnind, pe un larg registru, pulsația unor orientări adesea contradictorii, ilustrate prin opere de valoare inegală. în acest context, sincronizarea cu mișcarea artistică mondială nu înseamnă preluare fortuiiă și eclectică, coexistență neutrală a unor modalități artistice eterogene, unele eșuînd într-un experimentalism în sine, steril, ci necesită o filtrare critică atentă, optind, pe baza unui program de priorități, pentru ceea ce consună cu preocupările actuale ale societății noastre. Sincronizarea nu trebuie înțeleasă global și nediferențiat, ci selectiv, aderind la producțiile artistice care reprezintă realizări definitorii ale umanității.în lumina programului ideologic și educativ al partidului, atenția a fost îndreptată, în primul rînd, înspre dramaturgia contemporană socialistă din care au fost selecționate lucrări de certă valoare estetică, expresie a preocupării de formare si educare a omului nou în condițiile specifice fiecărei țări. Aceste calități explică succesul de public cunoscut de spectacolele cu piese ca Valentin și 
Valentina de M. Roscin (Teatrul „L.S. Bulandra", Teatrul din Piatra Neamț), Sora cea maro de N. Volodin (Teatrul din Bacău), Joc de pisici de Orkeny Istvân (Teatrul din Arad și Teatrul „Bulandra"), Opțiunea (Teatrul Național Timișoara) și Bietul meu Marat de Arbuzov, (Teatrul din Sibiu, secția germană), Moliere de Bulgakov (Teatrul din Oradea, secția maghiară), Regele gol de E. Șvarț (Teatrul din Oradea, secția română), Cei dinții oameni de R. Strahl (Teatrul Sibiu, secția germană), Porunca a unsprezecea de Mesterhazi Lajos (Teatrul din Oradea, secția maghiară), Soldățelul de plumb de Sacha Lichy (Teatrul Național Cluj).în continuare vor fi prezentate, printre altele, piese de un puternic suflu revoluționar, evocînd' lupta eroică dusă pentru triumful Ideilor comuniste, ca acelea semnate de Ivan Radoev — Roșu și brun, Leonid Leonov — Vifornița, ca și piese în care societatea capitalistă, supusă unui implacabil proces de erodare istorică, este obiectul unei percutante analize, cum ar fi cele aparținind lui Bertold Brecht — Sweik în ccl 
de-al doilea război mondial, Karel Capek — Mama etc. Majoritatea pieselor oglindesc' confruntările dramatice din conștiința omului contemporan între nou și vechi, efortul de a se elibera de cafenele inerției, aspirația de înnobilare spirituală. Piese ea Omul din afară de I. Dvorețki, 
Lupta cu umbra de Valeri Tur, Fi
lip cel cu adevărul in ochi de îa- nusz Krasinski dezbat pasionat probleme esențiale ale eticii socialiste : responsabilitatea și demnitatea opțiunii, valențele sociale și umane ale prieteniei și dragostei, libertatea individuală și necesitatea istorică etc.în cursul lunii aprilie se va desfășura Festivalul dramaturgiei ruse și sovietice, organizat pe bază de reciprocitate (Festivalul dramaturgiei românești are loc în U.R.S.S. în a doua jumătate a lunii martie), prilej cu care teatrele din întreaga țară vor prezenta un mare număr de premiere cu pies^ clasice și contemporane din dramaturgia țării prietene, alătur) de acestea urmînd a fi prezentate spectacole din programul de reluări. Manifestări de amploare, cele două festivaluri sînt o nouă expresie a năzuinței comune de a intensifica schimburile valorilor spirituale, contribuind la o mai bună cunoaștere reciprocă, la lărgirea și adîncirea unei tradiționale prietenii. 

menținerea unui ritm înalt de producție.Azi, cînd citiți aceste rînduri, îa Uzina de mașini electrice se lucrează. Cei care, din cauza timpului nefavorabil nu au putut să se prezinte la uzină au hotărît sâ recupereze timpul nelucrat. In acest sens, conducerea uzinei a luat, încă de ieri, toate măsurile necesare.„Activitate normală". Cum s-au comportat muncitoarele în perioada viscolului și a zăpezii ? — o întrebăm pe Eleonora Cojocaru, secretara comitetului de partid al FA
BRICII DE CONFECȚII ȘI TRI
COTAJE. unde forța de muncă feminină deține o pondere de 80—85 la sută din totalul șalariaților.— Au fost la înălțime, pot să afirm că s-au comportat ca niște eroine. Confirmă însuși faptul că, în această perioadă, producția s-a desfășurat fără stagnări și întreruperi. Sute și mii de femei au lucrat, în această săptămină, cu program prelungit. Pe nici una nu am auzit-o că este obosită. Multe din-/ tre ele au venit înainte de program, deși locuiau la distanțe foarte mari de fabrică, partlclpînd fie direct in producție, fie la acțiunea de deblocare a spațiilor de depozitare și a magaziilor cu materii prime.în timpul anchetei întreprinse Ia Fabrica de confecții șl tricotaje aveam să constatăm la fața locului : in cursul zilei de ieri, toate secțiile de producție consemnau substanțiale depășiri Ia Indicatorii de plan. Totodată, după opiniile cadrelor de conducere de aici, există reale posibilități ca și.în continuare sarcinile de plan maximale să fie îndeplinite și depășite.

..Activitate normală". UZINELE 
„SEMANATOAREA" ieri ora .7 dimineața. în toate sectoarele de producție, munca se desfășoară din plin, cu întregul efectiv de salariați. în asemenea momente, disciplina în producție este hotărîtoare.— Ne aflăm lntr-o permanentă întrecere cu timpul — ne-a spus 
Gheorghe Pîrvu, secretarul comitetului de partid al uzinei — și Intr-o astfel de competiție fiecare minut are o valoare de neprețuit. Ceea ce ați văzut este, de altfel, ritmul obișnuit de lucru pe care ni l-am impus și nimic nu ne poate scoate din acest ritm. Nici chiar vremea potrivnică.— Ce ne puteți spune despre felul în care s-au comportat oamenii într-un asemenea moment deosebit ?— A existat o participare, fără rezerve, a tuturor acelora care în acele zile au putut., alunge la uzină. Deviza noastră a fost aceea de a asigura producției un ritm normal care să permită realizarea sarcinilor zilnice Ia nivelul preve

Un spațiu larg ocupă în repertoriul stagiunij și dramaturgia contemporană a altor țări, alegerea fixțn- du-se asupra lucrărilor în care substanța socială și ideologică se validează în creații estetice notabile. Evident, figurează în continuare o serie de piese care au cunoscut o largă audiență în stagiunile trecute. A fost prezentată o nouă premieră cu piesa Tinerețe, bat-o vina de O’Neill și sînt în faze avansate de pregătire spectacole în noi viziuni regizorale cu piese ca Fizicienii sail Vizita bătrinei doamne de Fr. Dtir- renmatt, Vrăjitoarele din Salcm, Moartea unui comis voiajor de Arthur Miller, Pădurea împietrită de R. Sherwood.Aspirind spre inedit, colectivele teatrale au rezervat spațiul cel mal larg pieselor contemporane nereprezentate incit pe scenele noastre. Principala forță de atracție au constituit-o piesele care dezbat lucid aspecte revelante ale modului de viață capitalist, de pe pozițiile unui militantism generos, sublimat într-un protest vehement împotriva realităților existente. în spiritul dinamic șt prospectiv al societății noastre, teatrele, evitînd piesa „de consum" de divertisment facil, lipsită de rezonantă, au optat pentru creațiile tic largă respirație umanistă, afirmlnd idei avansate, atestind încrederea în mersul ascendent al omenirii. Au fost primite favorabil spectacolele După cădere de Arthur Miller (Teatrul Mic), Noaptea iguanei de Tenessee Williams (Teatrul din Tg. Mureș, secția maghiară), Philadelphia, ești a mea de Brian Friel (Teatrul din Brăila), Războiul vaci! de Roger Avermaete (Teatrul din Tg. Mureș și Teatrul din Satu-Mare), Pîine amară de Claude Spaak (Teatrul Național Timișoara, Teatrul Național Iași), 
T. V. de Jean Claude van Italie și Moartea Iui Bessie Smith de Ed. Albee, (Teatrul „C. I. Nottara") fiind în repetiție spectacole cu piesele Zig-Zag dg Peter Terson, Antreprenorul de David Storey, Marea plecare de Robert Miiller, Prizonierul din Manhattan de Neil Simon etc. Pe lingă aceste piese ale căror semnificații tulburătoare cuprind o critică violentă, dar difuză, spectatorii au avut prilejul să vizioneze în această stagiune spectacole în care caracterul politic este manifest, protestul se detașează pregnant și mobilizator, pu- nînd sub semnul întrebării structurile sociale și ideologice ale societății bazate pe inegalitatea dintre clase. Indiferent că plasează conflictele în timpuri revolute — Indienii de Arthur Kopitt, (Teatrul de Comedie), Somnul rațiunii de A. Buerro Vallejo (Teatrul din Baia Mare) — sau șt le extrag din „dramatismul societății contemporane — Răscoala marinarilor de pe Caine de H. Wouk (Teatrul din Oradea, secția română), Cei șase 

LA COOPERATIVELE

Activități industriale si » •IAȘI (Corespondentul „Scîn- teil", M. Corcaci). — în cooperativele agricole din județul Iași se acordă o atenție deosebită dezvoltării activităților industriale și de prestări servicii către populație Astfel, In 34 de secții se realizează articole cu multiple întrebuințări din fire sintetice, achiziționate din de- șrurile de la uzinele de fibre .sintetice din Iași și Săvinești, în 44 secții, se confecționează obiecte din lemn. Bilanțul a- cestor. activități s-a cifrat în 1972 la 84 412 000 lei, iar pentru anul în curs este prevăzut ea volumul producției industriale și valoarea serviciilor să ajungă

derilor maximale ale planului. Și trebuie să spun că ne-am ținut de cuvint. La aceasta a contribuit, Intr-o mare măsură, spiritul de inițiativă de care au dat dovadă muncitorii, care au hotărit, fără nici o excepție, ^ă nu părăsească mașinile, uzina, pînă nu le sosea schimbul. Așa’ s-a reușit ca în nici una din secțiile de bază ale uzinei producția să nu stagneze, toate mașinile și utilajele funcționind normal. fără întrerupere. Aceeași dorință fermă de a contribui la bunul mers al producției și-au manifestat-o și salariații din cadrul compartimentului de „service", care In prezent lucrează, alături de muncitorii de la montaj, la finalizarea combinelor.într-adevăr, hotărlrea de a obține rezultate superioare în producție a fost unanimă. La secția de turnătorie, bunăoară, brigada condusă de Păun Pirlog își depășește zilnic sarcinile de plan, pro- ducînd în plus cite o tonă de piese turnate. La secția prelucrări mecanice, unde muncitorii s-au angajat să lucreze In schimburi prelungite, în ziua de vineri s-au depășit cu 5 la sută sarcinile maximale de producție, realizindu-se suplimentar repere pentru încă cinci combine. Și tot In cursul a- celeiași zile, colectivul secției de prelucrări tablă și-a depășit planul cu 10 la sută.— Rezultatul' acestei Intense mobilizări de care a dat dovadă colectivul nostru — ne spunea, în continuare, secretarul comitetului de partid al uzinei — este puternic ilustrat de faptul că, în toată a- ceăstă perioadă, ritmul livrărilor nu a avut de suferit. Și țineți cont că o mare parte din producția noastră Vnerge la export, Astfel, chiar In aceste zile, din uzină au fost expediate însemnate loturi de semănători de precizie SPC-6 cu destinația U.R.S.S. și R. S. Cehoslovacă ; multe altele sînt gaia de expediere. Totodată, am asigurat întregul necesar de piese de schimb solicitat de beneficiarii noștri, respectiv, întreprinderile de mecanizare a agriculturii.Din toate aceste fapte de muncă se desnrinde cite eforturi și cită abnegație pune în evidență răspunsul simplu : „activitate normală". Și asemenea fapte s-au petrecut pretutindeni, în uzinele și fabricile Capitalei. Sub conducerea Comitetului municipal București al P.C.R., muncitorimea din industria Capitalei dovedește o mare capacitate de organizare și de acțiune, în scopul înfăptuirii hotărlrilor Comandamentului Central, a sarcinilor stringente stabilite de partid. Aceasta este încă o garanție că. în pofida unor greutăți de moment, planul și angajamentele pe anul 1973 vor fi îndeplinite cu succes.

de Robert Hossein și Fr. Dard (Teatrul „Nottara"), piesele acestea, alături de cele din repertoriul de reluări, ca Vicarul de R. Hochhut, prin critica exercitată incisiv, prin gravele lor rezonanțe politice invită la o îndelungată reflexie asupra destinului lumii contemporane. Acestor piese li se vor adăuga spectacolele realizate cu binecunoscutele texte Martin 
Luther și Thomas Muntzcr sau intro
ducerea contabilității de Dieter Forte, 
Pentru cine bai clopotele de E. Hemingway, Sfirșitul cărții a șasea de Broszkievici etc.Spectacolele realizate pină acum în spiritul de continuă exigență ce animă in ansamblu mișcarea noastră teatrală se situează în general la un nivel artistic bun. Caracteristică este grija pentru evidențierea înțelesurilor fundamentale ale pieselor, pentru dezvoltarea și nuanțarea lor prin intermediul unei concepții regizorale moderne și inventive.în procesul complex de valorificare 
a dramaturgiei universale se înregistrează însă și o serie de aspecte care n-au oferit pină acum decît satisfacții parțiale. Unele teatre, de pildă, n-au manifestat o preocupare lucidă și consecventă pentru determinarea adecvată a structurii repertoriului la capitolul dramaturgiei universale. O anumită stare de inerție a fost trădată mai ales de preferința pentru piesele „verificate" la public, mani- festînd o rezervă nejustificată pentru cele încă neprezentate pe scenele noastre. Nu s-a depus de către toate colectivele teatrale efortul necesar pentru a depista noi piese contemporane; atît din dramaturgia țărilor socialiste, cit și a altor țări, străbătute de un vibrant suflu umanist si militant. Spectacole importante, dar cu o montare mai dificilă, sînt „planificate" pentru sfirșitul stagiunii, practică profund dăunătoare, existind pericolul ca unele din acestea să nu mai poată fi realizate. Este o datorie față de public, față de arta spectacolului ca toate teatrele, angajînd întregul lor potențial artistic, utilizin- du-1 judicios, să realizeze integral repertoriul, contribuind la infăptuirea unui amplu și eficient program de educație civică și estetică.Există premise ca rezultatele obținute în valorificarea dramaturgiei universale să șe situeze, în viitor, la un nivel superior. Ne îndreptățește să credem acest lucru faptul că toate teatrele abordează pregătirea stagiunii viitoare cu o și mai mare răspundere, cu o mai dezvoltată exigență. întrevedem o stagiune cu o fizionomie artistică atractivă, cu multe piese inedite, in special contemporane, semnate de nume prestigioase, o stagiune care va satisface, sperăm, într-o și mai mare măsură cerințele spirituale ale unui public din ce în ce mai exigent.
AGRICOLE IEȘENE

prestări de servicii
la 114 000 000 lei. Conducerile cooperativelor agricole ieșene atrag la activitatea industrială, îndeosebi, cooperatoarele și cooperatorii meseriași, precum și pe cei care nu pot efectua munci grele în cîmp. Astfel, la C.A.P Gîrbești peste 400 de cooperatoare au executat, numai în lunile ianuarie și februarie din acest an, peste 10 000 eșarfe, 9 000 baticuri șl alte articole din fire sintetice în valoare de 1 200 000 lei, la PHsăcani 120 cooperatoare au confecționat cuverturi, preșuri, fulare etc., iar Ia Ruginoasa s-au realizat bluze și costume naționale în valoare de 250 000 lei.
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ÎN DEZBATERE PUBLI GA:
Proiectul Legii privind dezvoltarea construcției de locuințe 

și proiectul Legii privind administrarea fondului locativ
Practica statornic instaurata în activitatea partidu

lui și statului nostru, de largă consultare a maselor 
de oameni ai muncii asupra celor mai importante 
probleme ale vieții politice, economice și sociale, cu- 
prinde^ in mod curent și supunerea în dezbaterea 
publică a proiectelor de legi. După cum se cunoaște, 
Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 martie 
1973 a discutat, aprobat și supus dezbaterii publice 
frroiectele unor importante acte normative. Apariția 
or a suscitat un viu interes în rindurile tuturor ca

tegoriilor de cetățeni. în numerele trecute, coloanele 
ziarului au găzduit opinii și sugestii pe marginea 
proiectului de Lege privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a României și proiectului de 
Lege cu privire la înființarea, organizarea și funcțio
narea Curții Superioare de Control Financiar.

Mulți cititori se referă la modificările ce se pro
pun pentru îmbunătățirea legislației locative, respec
tiv la proiectul de Lege privind dezvoltarea con

strucției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul 
de stat către populație și construirea de case de 
odihnă proprietate personală și la proiectul de Lege 
privind administrarea fondului locativ și reglementa
rea raporturilor dintre proprietari și chiriași. O parte 
din corespondență este reprodusa în pagina de 
față, o altă parte, care cuprinde și alte propuneri, 
a fost remisă C.S.E.A.L. Din parcurgerea numeroase
lor scrisori, cu diversitatea lor de păreri, am desprins 
cîteva probleme de importanță generală, de interes 
mai larș. în legătură cu acestea, am adresat citeva 
întrebări unor specialiști de la C.S.E.A.L. Pe baza 
răspunsurilor primite, publicăm mai jos cîteva con
siderații generale în legătură cu textele proiectelor 
supuse dezbaterii publice. Fără a avea pretenția unor 
precizări, sperăm că rindurile de mai jos vor servi Ia 
o mai bună înțelegere a unor prevederi cuprinse în 
proiectele respective și, în consecință, vor contribui 
la dezbaterea publică a acestora.

De ce este necesară 
perfecționarea legislației locative

Preocupare pentru reflectarea 
principiilor eticii și echității 

socialiste

le la prețuri cu ridicata, în execuție, a fost aplicat uneori în detrimentul solicitanților cu venituri mici și mijlocii. Aceasta, pentru că legea instituia, ca prioritate absolută, depunerea integrală a banilor, dispoziție care favoriza pe solicitanții cu venituri mai mari.• Nu a existat posibilitatea diferențierii solicitanților în funcție de aprecierea lor la locul de muncă, deci de contribuția fiecăruia la realizarea intereselor generale ale societății.
o în legea aflată în vigoare nu e suficient de bihe precizată răspunderea constructorului pentru calitatea lucrărilor și pentru respectarea termenelor. Drept urmare, s-au dat în folosință unele clădiri sub normele de calitate, lucrările de remediere au fost executate uneori greoi, dîn- du-se naștere la nemulțumiri din partea beneficiarilor.• Venitul familiei nu a constituit, cum era echitabil, criteriul primordial pentru acordarea de locuințe din spațiul locativ, proprietate de stat.
9 Nu au fost stabilite situațiile și condițiile în care se poate face sub- închirierea spațiilor din locuințele proprietate de stat și închirierea spațiilor din locuințele proprietate personală, pentru a nu se permite acte de speculă din partea unor elemente profitoare.

înstrăina proprietățile dobîndite peste această normă echitabilă.De asemenea, cetățenii care sînt chiriași ai statului și, își construiesc 

locuințe proprietate personală sînt obligați ca, în momentul cînd li se in- mînează cheia ‘apartamentului per-, sonal, să predea imediat spațiul locativ de stat. în felul acesta se elimină unele lacune ale actualei legislații care dădeau naștere la situații inechitabile : unii proprietari continuau să locuiască în casa statului, iar locuința proprietate personală era speculată prin închiriere.Tot în spiritul eticii și echității socialiste . s-a instituit o nouă ordine in care se stabilesc prioritățile în acordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală în noile reglementări, ordinea se stabilește în mod echitabil, ținîndu-se ’ cont de condițiile de locuit, de condițiile materiale ale solicitanților, de aportul pe care aceștia îl aduc la producerea bunurilor materiale etc.Documentele Congresului al X-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale a partidului din iulie 1972 privind organizarea teritoriului și sistematizarea localităților concretizează procesul impresionant de dezvoltare pe care-1 parcurge satul românesc contemporan. Tabloul social al satului de astăzi cuprinde în mod curent prezența a numeroși intelectuali, a salaria- ților antrenați în industrii din ■ comună și din centrele economice apropiate. Sint oameni cu preocupări noi, cu exigențe noi, cu o viață nouă. Existența lor asigură, sub aspect uman, realizarea procesului de ștergere a diferențelor dintre sat și oraș, iar construcțiile și , amenajările edilitar-gospodărești completează același proces pe plan material, în concordanță cu acest mers isto- rie al ''satelor noastre,s cele ' .'două1 ■■■ proiecte discutate cuprind. / impor- tanteî’prevederi sub»>aspectul; alocării creditelor și acordării de terenuri în folosință celor interesați.în spiritul eticii și echității socialiste, la stabilirea avansului minim, a termenelor de rambursare a creditelor, precum și la calculul dobîn- zilor se va ține seamă de veniturile obținute de fiecare solicitant. Aceleași criterii echitabile sînt avute în vedere și la stabilirea cuantumului chiriei. După cum se vede, s-a urmărit cu precădere ca noile relații ce 

se stabilesc în acest domeniu să fie așezate pe o bază echitabilă, în funcție de veniturile realizate de cetățeni. Aceasta se justifică prin faptul că cetățenii cu venituri mai mari au posibilitatea economisiri! de mijr loace bănești care să Ie permită construirea sau cumpărarea unei locuințe proprietate personală.La închirierea locuințelor din fondul locativ de stat. în cadrul categoriilor arătate în proieotul de lege, la condiții egale, departajarea se face acordîpdu-se preferință celor cu condiții grele de locuit și îndeosebi celor cu mai mulți copii.Pentru a stăvili și lichida specula care se face uneori cu spațiile locative se prevede că locatarii din locuințele statului pot subînchiria o parte din suprafața locativă a locuinței, dar numai dacă aceasta nu constituie suprafață disponibilă.închirierea și subînchirierea se vor face numai pe bază de contracte încheiate în formă scrisă și pe baza tarifelor de chirie legale, sub controlul consiliilor populare, control care, dacă va fi bine organizat și aplicat, este în măsură să înlăture actele de speculă.Grija față de om, față de nevoile sale, străbate de la un cap la altul prevederile ambelor proiecte aflate în discuție. Chiar din primul articol al proiectului, ce se referă la dezvoltarea construcției de locuințe, reiese limpede că necesitatea dezvoltării construcției de locuințe și îmbunătățirii gradului lor de confort este considerată ca o condiție esențială pentru ridicarea bunăstării întregului popor. Dar umanismul reglementărilor preconizate nu se rezumă numai la efortul material pe care-1 face statul pentru a asigura fiecărui om al muncii și familiei sale o locuință cît mai corespunzătoare — fie din fondul locativ de stat, fie prin acordarea de credite în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Este vorba de ansamblul măsurilor organizatorice prevăzute pentru concretizarea rapidă a acestui efort și de modul în care sînt reglementate raporturile social-economice din acest domeniu.Să exemplificăm pe scurt :• Norma locativă pentru locuințele din fondul statului a fost mărită de la 8 mp suprafață locuibilă pentru fiecare persoană la 10 mp.• Sînt sprijinite în mod deosebit familiile cu venituri mai mici, precum și cele cu greutăți materiale.
Grijă pentru a. răș^nde„cerintelor 

chiriașilor și proprietarilor 
în calitatea lor de oameni ai munciiEste evident că, așa cum era și firesc, subiecții raporturilor juridice reglementate în proiecte sînt priviți nu numai în. calitatea de proprietar 

etît prin atribuirea cu prioritate de locuințe din fondul statului, cît și prin înlesnirile acordate în cazul în care doresc să-și construiască locuințe proprietate personală ; este nu pumai o măsură de echitate, ci și o trăsătură profund umană a noilor reglementări.• Același sprijin este acordat și tinerilor aflați la început de drum în noua lor carieră, precum și celor transferați în interesul serviciului în altă localitate. Este omenesc ca acești oameni să aibă la dispoziție o perioadă de acomodare — în proiect se prevede 5 ani — cu noile condiții de viață ce decurg din calitatea lor de tineri muncitori sau specialiști sau — în cazul celor transferați cu noul loc de muncă — o perioadă de acomodare a lor și a familiilor lor cu localitatea în care au venit etc. Pentru aceste categorii de oameni ai muncii, cît și pentru altele, special prevăzute de. lege, se va constitui un fond de închiriere special.
e Pentru tinerii muncitori și specialiști care nu dispun de posibilități de locuit acolo unde își au locul de muncă se construiesc, după cum se știe, cămine muncitorești pentru tineret. Numai în anul 1972 au fost construite astfel de unități de cazare cu 24 000 de locuri. Numărul lor va fi considerabil sporit în viitor ; consiliilor populare le revine obligația de a se preocupa de realizarea la timp a construcțiilor, de predarea lor cît mai urgent către întreprinderile ce le vor gospodări. Raporturile juridice referitoare la acest tip de spațiu locuibil nu erau reglementate pînă acum. Proiectul legii privind administrarea fondului locativ le menționează.• Nici o persoană nu poate fi evacuată din locuința pe care o deține în mod legal decît în cazurile și condițiile limitativ-prevăzute de lege. Este una dintre cele mai importante trăsături umaniste ale reglementărilor ce se propun. Chiar și în cazul locuințelor închiriate cu contract de închiriere accesoriu contractului de muncă, în caz de deces al salariatului sau pensionarului titular al respectivei locuințe, familia nu va putea fi evacuată decît în schimbul atribuirii unui spațiu locativ corespunzător.

sau chiriaș.„Marea majoritate a acestor proprietari sau chiriași sînt în primul rînd oameni ai muncii.Priviți și din acest punct de vede

re, ei se vor bucura de o serie de avantaje și priorități. Astfel, ordinea de prioritate la acordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală și la închirierea suprafeței locative de stat prevăzută în proiectele de reglementare supuse dezbaterii are în vedere în primul rînd muncitorii calificați, salariații transferați în interesul serviciului, cadrele de specialiști .care lucrează în producția materială, proiectare, cercetare și învățămînt, absolvenții repartizați în producție ve- niți din alte localități.Mai mult decît atît, acordarea acestor credite și închirierile se vor face numai la propunerea colectivelor de muncă în care solicitanții își desfășoară activitatea și cu aprobarea comitetelor sau consiliilor oamenilor muncii. Aceste propuneri și aprobarea lor. vor fi condiționate de aportul solicitanților în producție, de necesitatea asigurării stabilității cadrelor și, bineînțeles, de condițiile lor de locuit. Sînt prevederi principial noi, curajoase, inițiative legislative a căror aplicare cu succes e garantată de surplusul de obiectivitate pe care-1 dă consultarea colectivului și de maturitatea clasei noastre muncitoare, care va participa di
Cum vor fi aplicate 

viitoarele legi
Amploarea relațiilor nou reglementate este indiscutabilă. In funcție de ea, pe lingă întrebările și propunerile care vizează o prevedere sau alta, numeroși sînt cetățenii care și-au pus întrebări mai generale cb privire la modalitățile și termenele de aplicare a acestor viitoare legi.Este foarte important de subliniat principiul de bază al aplicării acelor prevederi care implică schimbări de statut juridic pșntru ocupanții locuințelor, actualizarea preocupărilor familiilor ș.a.m.d. îndatorirea cetățenilor, cu un venit mai mare decît limita care va fi stabilită de lege, de* * a-și cumpăra sau construi locuințe, va fi ‘ pusă - în aplicare EȘALONAT. Nu este vorba de un cuvint oarecare și nici o etapîzare simplă a obligației menționate. Eșalonarea se referă la scara anilor, a anilor viitori, oferind timp și posibilități celor interesați sau vizați ca să se încadreze în lege, Apoi, eșalonarea va fi fundamentată economic, corelată , cu planul de stat, cu volumul concret al realizării construcțiilor de locuințe în fiecare perioadă, abigurîndu-se astfel nu numai ritmicitatea rezolvării 

Numai în cincinalul 1960—1970 au fost construite peste 340 000 de apartamente. Alte peste 520 000 sînt prevăzute pentru a fi realizate în actualul plan cincinal. O multitudine de relații contractuale, de credit, de administrare a spațiilor nou create sau rămase disponibile s-au țesut pe această bază. întreprinderile de stat administrează aproape o sută de mii de clădiri pentru care există contracte de închiriere, cu aproape un milion de locatari principali. Era firesc ca, în condițiile unei atît de ample activități economice și juridice, să fi apărut dificultăți în aplicarea legilor numărul 9 și 10 din anul 1968. Practica a arătat că :• Existența unui număr prea mare de criterii, în funcție de care se fixau mărimea creditelor și condițiile achitării lor, făcea greoaie însăși aplicarea criteriilor.
0 Unele lacune și impreciziuni ale legii au creat posibilitatea pentru interpretări variate în aprecierea gradului de confort al locuințelor, ceea ce a condus la o practică neuniformă, iar în cazuri izolate, la construirea de locuințe exagerate (ca mărime și confort) față de nevoile reale ale familiei respective.® Sprijinul statului, constînd în a- cordarea de terenuri în folosință, în proiectare, în asigurarea cu materia-

în primul rînd este de reținut că' fiecare familie va avea dreptul la o singură locuință și o singură casă de odihnă, existînd obligația de a

rect și la aplicarea politicii partidului în domeniul locuințelor. Este încă un caz, încă un domeniu în care se dau expresie și substanță tot mai largului democratism socialist caracteristic vieții noastre politice, antrenării tuturor oamenilor muncii la rezolvarea problemelor care-i interesează în modul cel mai direct.în proiectul de lege privind administrarea fondului locativ se prevede pentru comitetele executive ale consiliilor populare și pentru organele colective de conducere din întreprinderi și instituții obligația asigurării unei locuințe în apropierea locului de muncă, pentru salariații ma,i des solicitați la rezolvarea problemelor operative ale producției, a căror prezență apropiată de locul de muncă este obiectiv necesară.O bună parte din fondul locativ de stat va fi construit de întreprinderi și organizații economice din fonduri proprii. Toate aceste locuințe vor fi închiriate de către conducerile a- cestor întreprinderi numai salariați- lor lor. Deși contractul de închiriere este în aceste cazuri accesoriu contractului de muncă, cei care au lucrat în întreprinderea de unde au primit locuința mai mult de 10 ani vot putea să o dețină și după pensionare.

problemelor locative, ci și onorarea operativă a contractelor încheiate cu cetățenii, ca și calitatea corespunzătoare a lucrărilor.Mulți cetățeni s-au întrebat care va fi situația celor care ocupă în prezent locuințe proprietate de stat, cu venituri pe membru al familiei mai mari, dacă locuința se scoate la vînzare, iar ?ei nu doresc să o cumpere. Vor fi obligați să o elibereze și să se mute, cu chirie majorată, în alt spațiu pe care statul li-1 pune la dispoziție ? Prevederile proiectelor oferă posibilitatea unui răspuns fără echivoc : asemenea cetățeni NU vor fi obligați niciodată să se mute din locuința pe care o ;dciiî>ă.'’‘’Ca'zbr.il6 ddr evacuare Vot^ fi riumăî "tăie'‘prevăzute de art..’ 23 și 24 ale proiectului privind administrarea fondului locativ. Cu plata chiriei majorate, chiriașii vor ră- mîne în spațiile lor pentru că scopul urmărit de lege, scop care aparține interesului general, ' se realizează prin însăși încasarea chiriei majorate : amortizarea în termen cît măi scurt a clădirii, asigurarea reparațiilor corespunzătoare.
OPINII SI PROPUNERI SPICUITE DIN SCRISORI

9în deplină concordanță cu nevoia de locuit a fiecărei familii, statul nostru acordă din nou posibilitatea pentru ca fiecare familie, îndeosebi cele cu venituri mai mici, să poată să-și construiască sau să-și cumpere locuință proprietate personală, creîn- du-le, în acest sens, așa după cum se arată în capitolul II al proiectului de lege, condiții mai avantajoase față de cei' cu venituri mari. Venitul mediu al familiei mele — compusă din trei persoane — depășește 900 lei de fiecare membru, lunar. în aceste condiții este normal și echitabil să-mi asigur mie și familiei o locuin- ' ță corespunzătoare, proprietate personală. ■ /
Virgil CHIVU
maistru-instructor la Grupul școlar 
pentru industrie Galați

Lucrez într-o mare unitate a județului Olt Sînt tînăr, căsătorit și am un copil. Venitul pe membru de familie nu este deocamdată mai marel de 900 lei (n.n. soția nu lucrează, a- vînd copil mic). Cu toate acestea, m-am hotărît să-mi construiesc cu sprijinul statului un apartament Cu 3 camere proprietate personală, cu toate că aș avea dreptul, conform celor prevăzute în proiectul de lege, să dețin locuință proprietate de stat. Este, cred, foarte bună precizarea referitoare la acordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală în ordine prioritară pentru muncitorii calificați, salariații transferați în interesul serviciului din alte localități etc. Consider că este echitabil ca cuantumul creditelor pe care le acordă statul să fie în funcție de salariul tarifar și numărul de camere dorit a se construi.
Marin STANCU
lăcătuș
la Uzina de aluminiu Slatina

Apreciez în mod deosebit prevederea privitoare la construirea de cămine muncitorești pentru tineret și obligativitatea întreprinderilor de a Ie administra și întreține.în ceea ce privește stabilirea plafonului de 900 lei pentru cei care vor avea dreptul să primească în continuare locuințe din fondul locativ de stat, consider că acest plafon este prea mic. Cunosc oameni, ote- lari, laminatori, furnaliști. care realizează un cîștig de 1 200—1 400 lei lunar pe membru de familie și care, după părerea mea, realizează mai greu economii pentru a-și putea construi case sau apartamente proprii. Analiza arată că acești oameni, care' consumă un mare volum de e- 
nergie, deși buni gospodari, cheltu

iesc aproape în întregime salariul pentru nevoile traiului. Chiar în primele zile de după apariția proiectului am discutat cu mai mulți oțe- lari, între care Traian Ciorbă,. Florea Bălan, cu furnalistul Iosif Ortmayer, care au făcut — prin intermediul comitetului nostru de partid. — și alte observații îndreptățite, pentru a fi luate în studiu în vederea definitivării și îmbunătățirii proiectului de lege. Dintre cele mai importante observații făcute de ei am reținut propunerea de îmbunătățire a proiectului (la art. 18), în sensul următor :Venitul mediu pe fiecare membru de familiecat. I : pînă la 950 leicat a Il-a de la 951—1250 lei cat. a III-a peste 1 250 leiavans minim față de prețul de deviz20 la sută25 la sută30 la sută
durata maximă de rambursare a creditului25 ani20 ani15 aniLa art. 25, privitor la împrumuturile acordate în condițiile legii, se prevede în mod diferențiat o dobindă anuală de 2—5 la sută. în cadrul discuțiilor s-a pus următoarea întrebare, care poate fi socotită o propunere : Nu ar fi bine ca această dobindă să se stabilească nu în funcție de salariul tarifar, ci în funcție de venitul mediu pe fiecare membru de familie?

Nicolae ANGHELOIU 
secretarul comitetului de partid 
din Combinatul siderurgic Reșița

Din prevederile noilor proiecte de legi rezultă clar caracterul de cointeresare, de îmbinare armonioasă a intereselor fiecărui cetățean cu interesele generale ale statului. în sen- sul că, prin extinderea procesului de cumpărare a locuințelor proprietate de stat și de construire a locuin- țelor proprietate personală, societatea noastră poate să-și creeze disponibilități de investiții mai mariAfirmindu-mi acordul total față de reglementările de bază cuprinse în proiect, consider totuși de datoria mea de a face și cîteva propuneri în sensul că din unele articole lipsesc precizări foarte utile. Astfel, la cap. IV, artl 39, privind vînzarea locuințelor din fondul locativ de stat, propun să se facă precizarea în sensul că prețul și ratele de vînzare se vor stabili în funcție de vechimea locuinței, de costul inițial al acesteia și de amortizările realizate pînă in

momentul vînzării. Această prevedere ar fi mai echitabilă pentru că, după cum se știe, există o mare diferență de confort și de costuri între locuințele construite acum 10 ani, de pildă, și cele care se realizează în prezent deși, în ambele cazuri, să zicem, încadrarea vizează același grad de confort. Pe de altă parte, cred că în noul proiect de lege trebuie să se precizeze condițiile în care pot fi cumpărate locuințele din oraș de către cei care au proprietate și în mediul rural. Fac a- ceastă propunere deoarece o bună parte din cei proveniți de la sate și angajați în unitățile industriale economice și instituțiile din mediul ur
CITIND CU ATENȚIE-Fără îndoială, sugestiile judicioase și rezonabile ale cetățenilor, făcute pe marginea propunerilor noilor reglementări legale în materie locativă, vor fi luate în considerație pentru îmbunătățirea proiectelor supuse dezbaterii publice, iar observațiile care semnalează impreciziuni reale vor determina o mai bună redactare. Dar parcurgerea corespondenței pe această temă primită atît de redacție cit și de instituțiile de stat competente arată și cazuri, nu puține, în care întrebările iși au răspunsul limpede chiar în actuala formă a celor două proiecte de legi. Iată cîteva exemple ;• Unii cititori ai proiectului de lege, preocupați de reglementarea raporturilor proprietar — chiriaș (printre care profesorul N. I. Rizcscu din Pitești) se întreabă dacă proprietarii vor avea dreptul să nu sub-, închirieze, păstrînd pentru nevoile proprii una sau două camere în plus peste norma locativă. Problema este reglementată de art. 60, lit. a din proiect, în care se arată că familia proprietarului dispune de un număr nerepartizabil de camere egal cu numărul membrilor familiei plus doi.• Alți cititori propun ca închirierile să fie făcute pe termen limitat. Propunere care este prevăzută clar în proiectul de lege. Pentru că obligativitatea prevăzută de art. 60 lit. b al. 4, cu referire la art. 17, de a se menționa în contractele de închiriere și de subîn- chiriere tarifele și termenele, implică în mod normal posibilitatea limitării termenelor de închiriere și sub- închiriere.• Asociația locatarilor din intrarea Ursulețului nr. 5, sectorul 6, se întreabă, prin reprezentanții ei, cum să procedeze cu locatara din apartamentul nr. 7 care dă o interpretare foarte personală prevederilor art. 24 lit. d din proiectul legii privind raporturile proprietari- chiriași. Articolul invocat face referire clară la cazurile de evacuare fără atribuirea altei suprafețe locative, iar litera d ii menționează pe cei care nu plătesc chiria, cu rea. credință, timp de 3 luni consecutiv. Deși redactarea e foarte clară, in scrisoarea amintită se susține că locatara a înțeles că „are .dreptul" să nu plătească chiria timp de trei luni. E ușor de observat eroarea interpretării. Nu numai că neplata la timp a chiriei, chiar pentru una sau două luni, constituie o nelegali- tate, dar și asemenea dovezi de rea credință fărîmi- țată iși ați sancțiunile lor speciale, în primul rînd majorările legale.• Mulți cetățeni și-au pus întrebarea formulată direct de Spiridoh Stăiculescu din Brașov, locatar a! unui a- partament al statului : „Dacă eventual apartamentul meu se va pune în vînzare și eu nu am posibilitatea să-l cumpăr, atunci, dacă plătesc chiria majorată pot

ban dețin în prezent și apartamente în oraș.
Vasile CIOBANU 
maistru la Uzina de fire 
și fibre sintetice Săvinești

Propun ca Legea privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală să conțină și următoarea prevedere :Cetățenii care și-au construit locuință proprietate personală și că

rămîne mai departe în același apartament ? Da sau nu ?“. Răspunsul este categoric : DA.• Nicolae Toma din Brașov, strada Vulcan nr. 51, propune să se reglementeze obligația chiriașului de a face schimb de spațiu cu proprietarul, în cadrul aceluiași imobil, dînd ca exemplu situația în care proprietarul (familie cu cinci persoane) ocupă o cameră de 26 mp, iar chiriașa (singură) deține o altă cameră, dar de 32 m.p., pe care o mai și subînchiriază. Problema își găsește rezolvare și în actuala reglementare și în cea care se propune. Nu este vorba de un schimb de locuință propriu-zis, ci de obligația chiriașei de a se muta în spațiul corespunzător pe care i-1 pune la dispoziție proprietarul.• Multe întrebări și propuneri își găsesc răspunsul și in proiectul legii privind dezvoltarea construcției de locuințe. Astfel, o categorie de întrebări se referă la faptul dacă legea va fi aplicabilă si in mediul rural. Art. 21 al. 3 din proiect răspunde clar că salariații din mediu! rural, care nu au o locuință proprie în comuna în care își au locul de muncă, pot beneficia de înlesnirile prevăzute de proiect. Răspunsul este valabil și pentru cei care întreabă în ce măsură prevederile proiectului se aplică în comunele suburbane. Reglementarea propusă nu face deosebire între tipurile existente de comune.• Unii cititori s-au întrebat dacă articolul 3 din proiect nu ar trebui să cuprindă termenul de „casă de locuit" (așa cum se folosește „casă de odihnă") și nu acela de „locuință". Dilema este lămurită de întregul spirit și de întreaga redactare a proiectului, prin care, in mod echitabil, se limitează dreptul de proprietate personală la o singură locuință și nu la un singur imobil (ceea ce ar putea însemna și un bloc). în situația în care, prin natura construcției (corpuri de casă dlntr-o curte) s-ar pune întrebarea dacă există una sau mai multe locuințe, precizările sînt oferite de dreptul comun.

rora, pe parcurs, le-a sporit numărul membrilor de familie incit nu mai au asigurată norma minimă de spațiu, sau cetățenii care, din alte motive prevăzute de lege, au nevoie de spațiu mai mare, pot ceda statului locuința, la valoarea calculată în acel moment, și au posibilitatea să-și cumpere alta, mai mare, cu credit de la stat. Vechea locuință urmează să fie vîndută de către stat altor persoane, la valoarea din momentul vînzării.
Barna AUREL
str. Dezrobirii nr. 14
ap. 58, sector 7 — București

Ar fi, cred, mal echitabil dacă la acordarea creditului (și implicit pe perioada de timp în care acesta urmează să fie rambursat) s-ar avea în vedere nu salariul tarifar, ci venitul mediu pe membru de familie. Pentru a argumenta această propunere voi da un exemplu, imaginînd următoarea cpmparație între :— o familie alcătuită din două persoane, fiecare cu un salariu tarifar de 1 500 iei, care trebuie să depună un avans minim de 20 la sută din valoarea locuinței, urmînd ca în următorii 25 de ani de la darea în folosință a locuinței să achite și creditul pe care îl acordă statul ; și— o familie alcătuită din patru persoane (soția casnică, plus doi copii) cu un salariu tarifar al soțului de 3 800 lei care trebuie să depună un avans de 30 la sută, durata de rambursare a creditului fiind de numai 15 ani.După cum se vede, în cazul cînd se va folosi .criteriul salariului tarifar, apare o inechitate. Pentru că, în cazul familiei de două persoane, venitul mediu pe persoană este de 1 500 lei, iar în cazul familiei de patru persoane, venitul mediu este de 950 lei.
Hie DOBRESCU 
Timișoara

Fac propunerea ca în capitolul V. art. 43 să se adauge un alineat cu următorul conținut : «Casele moștenite de la părinți, situate în mediul rural, pot fi considerate, în înțelesul legii, case de odihnă, dacă moștenitorii respectivi locuiesc în mediul urban».Motivez această propunere nu numai pe considerentul că, în felul a- cesta. asemenea posesori ar menține o permanentă legătură cu meleagurile natale, ci și pentru a evita alte eforturi economice (materiale, mînă de lucru, fonduri etc) spre a se construi în alte localități case de odihnă.
Ing. Ion D1ACONESCU
Calea Rahovei 108, București

Printre alte propuneri de îmbunătățire a Proiectului de lege privind construirea de locuințe, Aurel Oncescu, din București, str. Olteni nr. 21, propune următoarea completare la art. 41 :„Nu se va admite construirea de case de odihnă proprietate persona

lă cetățenilor și membrilor de familie ai acestora care dețin un contract de închiriere locuințe din fondul locativ de stat".
Art. 28 din Proiectul de lege privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași conține aceeași lipsă ca și vechea lege atunci cînd se referă la stabilirea tarifului de bază ce se are în vedere la calculul chiriei. Bunăoară, atunci cînd se fixează suma de 2,70 lei chirie pe mp pentru cei care au salarii ce depășesc 1 600 lei, sînt avantajați cei cu salarii foarte mari (3 000—4 000 lei). E o situație neechitabilă ca cei cu 1 601 lei pe lună să plătească aceeași chirie ca și cei cu 4 000 lei pe lună. Consider tarifele pe mp de spațiu că ar trebui eșalonate pe mai multe trepte.

Teodor GANEA
Sinaia, str. Republicii 47 
(aceeași problemă Mircea MUN- 
TEANU, Brașov, str. Hormonu
lui 17, ap. 7)

In condițiile în care statul sprijină oamenii muncii să-și construiască o locuință proprietate personală, propun ca în însăși această lege să se prevadă sancțiuni drastice împotriva constructorului care nu onorează integral lucrările prevăzute în proiectul de construcție, sau le execută din materiale necorespunzătoare, de o calitate necorespunzătoare etc. Sugerez ca aceste prevederi să fie trecute în completarea art. 33 al proiectului.
Inq. Liviu POPA
Timișoara

O propunere interesantă atît din punct de vedere al tehnicii redactării cit și din punct de vedere al clarificării raporturilor de închiriere a spațiului locativ cu altă destinație face Ion Turturea din București, str. Vicina nr. 22, sector 6. După opinia sa, textul art. 14 din Proiectul de lege privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași trebuie să aibă următorul conținut : „Spațiul locativ cu destinație de locuință sau cu altă destinație nu poate fi deținut și, respectiv, ocupat decît după încheierea contractului de închiriere".
Pagină realizată de :
Sergiu ANDON, Emil MAR1NACHE 
și Florin C1OBĂNESCU
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ÎN SPIRITUL PLENAREI C.C. AL P. C. R. DIN NOIEMBRIE1971 V
*

PROGRAMUL Ipolitico-ideolo
După cum se știe, Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie ' s-a subliniat necesitatea ca toți activiștii de partid și de cadrele de conducere din întreprinderi și instituții, unități economice din agricultură să participe nemijlocit la munca ideologico-educativă, să dezbată pe larg, împreună cu oamenii. muncii, măsurile și hotărîrile adoptate într-un domeniu sau altul, contribuind la o cit mai. bună înțelegere a lor de către toți cei ce muncesc. în expunerea la consfătuirea din iulie 1971 a activului de partid din domeniul ideologic, tovarășul Nicolae. Ceaușescu sublinia că orice cadru de conducere din fiecare domeniu al vieții social-economice trebuie să se considere in primul rînd un activist politic și apoi specialist — și, în acest sens, să acorde o deosebită însemnătate contribuției proprii la explicarea aprofundată a politicii partidului, să fie ’ “ .toți oamenii muncii. „La desfășurarea activității educați- ► ve — arăta secrer tarul general al partidului la Plenara C.C. P.C.R. din iembrie 1971 la afirmarea viață a principiilor eticii și e— chității socialiste este necesar să susținut toate < ____ _____=_.activ de partid și de stat".Maturitatea politică, cunoștințele și pregătirea ideologică, competența și autoritatea profesională, experiența muticii cu oamenii — trăsături ce definesc și trebuie să definească profilul acestor cadre — constituie tot atitea premise ale unei activități propagandistice de ținută, cu puternică rezonanță în rîndurile oamenilor muncii. Pornind de la, a- ceste considerente, am investigat, în citeva întreprinderi din Capitală, modul în care este valorificat acest însemnat potențial propagandistic.Se cuvine remarcat de la bun început faptul că mai mult decît în alți ani, în acest răstimp a crescut considerabil gradul de participare a activiștilor de partid, a cadrelor cu munci de răspundere din unitățile industriale la munca de propagandă. In numeroase întreprinderi, întîlniri-' Ie activiștilor de partid, ale cadrelor de conducere cu oamenii muncii — în cadrul cărora.,aceștia țin ex- .'".iJi/'ÂT -■puneri, conduc dezbateți,' răspuhd. îă

cunoscută
al no-
în

1971stat.

pentru ca ea și însușită de

ale eticii și echității socialiste, ca și aspectele cele mai actuale ale politicii externe a partidului și statului nostru.Merită subliniat și faptul că organele de partid, municipal și de sector s-au preocupat de atragerea unui număr sporit de activiști și la nemij- pariid'.8, mai activul
unui număr cadre cu munci de răspundere conducerea și desfășurarea locită a invățămîntului de Bunăoară, în sectorul mult de jumătate din și aparatul comitetului de partid al sectorului, precum și aproape trei sute de cadre de conducere și specialiști din întreprinderi și instituții sînt propagandiști la cursurile de partid.Activitățile din cursuri arată că, în genere, participarea acestor cadre a determinat o îmbunătățire simțitoare a conținutului de idei al învățămîntului de partid, concomitent cu o accentuare a caracterului lui concret, combativ, militant. Nu este întîmplător sporul de in-

date și idei din documentele partid, ci de a ajuta pe oameni să înțeleagă esența și sensul măsurilor preconizate de partid, să desprindă din ele sarcinile lor proprii și să-și consacre întreaga energie îndeplinirii lor exemplare.Investigațiile noastre au relevat că priceperea și cunoștințele cadrelor de conducere pot fi bine valorificate în munca de propagandă prin a- tragerea lor la însăși pregătirea propagandiștilor. Merită să fie cunoscută in acest sens experiența de la ..Semănătoarea", unde o bună parte din cadrele de conducere, reunite în- tr-un corp de lectori, participă sistematic la instruirea propagandiștilor din întreprindere, susțin expuneri pe diferite teme ale învățămin- tului de partid și îi informează a- supra stadiului îndeplinirii sarcinilor de plan, ca și asupra măsurilor luate de organizația de partid, con- . ducerea administrativă ; de asemenea, experiența nică de material
Combativitate partinică, principialitate, legătură 

cu viața in întreaga activitate de propagandă

participe în mod cadrele și întregul teres manifestat de cursanți la cele mai multe dintre aceste cursuri, interes materializat in frecvența dicată, .......................................loc peIată despre șurată mică a Universității de marxism-leninism ce ființează la „Semănătoarea" a generat ample discuții, o reală confruntare de idei și opinii, tocmai pentru că lectorul, cadru de răspundere din uzină, a știut să o conducă cu competență, în temeinică cunoștință de cauză, spre analiza atentă a e- voluției indicelui productivității în uzină in ultimii ani, ca și a prevederilor stabilite pentru anii următori, în acest context, cursanții au detașat factorii de care depinde concret in cadrul uzinei, ca și în fiecare secție sau atelier în parte, creșterea productivității muncii, au evidențiat sarcinile ce revin organizației de partid, fiecărui comunist.Am întîlnit însă și altfel de situa- ițiiv De pildă, la un curs de studjere.

ri-auin dezbaterile vii, care marginea fiecărei teme.un exemplu. Dezbaterea productivitatea muncii desfă- nu de mult la secția econo-

întrebări — au căpătat un cgracter sistematic. Problematici aborda-'’ ță în aceste întîlniri este vastă, numitorul lor comun constituin- du-1. atenția, acordată aspectelor majore, de mare actualitate politicii partidului, modului în acestea se reflectă în viața îectivului respectiv. Așa cum spunea tovarășul Valter Rusu, pectoral cabinetului de partid al forului 8, referindu-se la < asemenea întîlniri desfășurate jultima vreme ’chimic „Grivița canică de material rulant ța ■ roșie", „Laromet",

ale care cone di- sec- cîteva j în la uzina de utilaj roșie", uzina me- „Grivi- roșie", „Laromet", „Dacia", U.R.A. Grivița, I.F.M.A. etc., au fost abordate ideile reieșite din docu- inpnteie Plenarelor C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 și din februarie — martie 1973. direcțiile de acțiune pentru Îmbunătățirea activității eco-no- mice, pentru realizarea la nivelul maximal a obiectivelor de plan pe 1973, îndeplinirea. sarcinilor de export ; de asemenea, au fost dezbătute prevederile proiectului de norme

cialiste multilateral dezvoltate, de laț. .: uZih,eie,’;;Semănătoarea’‘i,-’discuțiîti pri-i' • Vitoare la necesitatea realizării cincinalului in patru ani și, jumătate, în pofida faptului că era condusă de un om cu muncă de răspundere in uzină, risca să se transforme într-o simplă repetare a principalelor idei și cifre cuprinse în documentele de partid ; numai intervenția unui membru al comitetului de partid, aflat de față, a îndreptat-o pe făgașul dorit, cel al al discutării vii a căilor prin care trebuie să uzinei pentruanalizei, concrete acționeze colectivul îndeplinirea acestui angajament. Rezultă că desemnarea unor cadre de conducere ca propagandiști nu rezolvă automat buna orientare a înyățămîntului și nu scutește organele de partid de îndatorirea de a controla și îndruma desfășurarea lui. Trebuie bine înțeles de către toți propagandiștii și, în primul rind, de cadrele de conducere ce îndeplinesc această sarcină, că rostul mîntului de partid nu este mijloci memorarea mecanică învăță- de a a unor

de la uzina meca- rulant ’ „Grivița roșie", unde cadrele de conducere, participind la instruirea propagandiștilor, le fac cunoscute' neajunsurile ce mai persistă în activitatea unităților respective, problemele dificile, pentru ca aceștia- să. le. poată a- borda și trata la cursuri în deplină cunoștință de cauză și astfel să se acționeze și pe această cale pentru înlăturarea lor. Astfel; aci au fost semnalate-serioase neajunsuri in ce privește ritmicitatea producției, mari decalaje între nivelul producției cele trei decade ale lunii. De ceea, o îrțțilnire între directorul zinei și propagandiștii de cursurile de studiere a politicii conomice a partidului a fost consacrată tocmai analizării concrete. a situației în acest domeniu, arătîn- du-se cauzele și consecințele acestei situații, direcțiile de acțiune pentru apropierea ritmurilor deca- clale. Tot aici, organizația de partid, conducerea întreprinderii desfășoară o susținută activitate pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție. Organul de partid a considerat oportună dezbaterea acestei probleme și în cursurile de partid și. ca o primă condiție pentru a- ceasta, instruirea propagandiștilor. Organizarea unei mese rotunde,cu.i : partăciiiarea" a cinci cadreiide'.iponua i ducere, ;:începîhd cu directorul: .uzi^'i nei, a creat posibilitatea abordării problemei sub toate aspectele sale și în profunzime, astfel îneît propagandiștii au bine clarificate acum dalitățile și căile concrete prin se poate determina o scădere a derii cheltuielilor materiale la de lei producție.Chiar și succinta investigație semnată în rîndurile de față dovedește marele cîștig ce rezultă pentru propaganda de partid din participarea la această activitate a unui număr cit mai mare de activiști de partid și cadre cu munci de răspundere. Depinde de priceperea și spiritul de inițiativă ale fiecărui organ de partid să valorifice integral acest prețios potențial , propagandistic și să determine un spor de e- ficiență' și mîntului de

8,00 Gimnastica pentru toti. 
Pentru sănătatea dv. 
Cravatele roșii • Film 
rial „Delfinul Flipper'*.  
Viața satului.
Omul și muzica lui : Wltold 
Lutoslawski.
De strajă patriei. 
Emisiune. în limba maghiar^. 
Telex.
„360 de grade**.  
Fotbal : ~ • • --------------
Dansuri 
regiunile 
„Doina**

15.55 „360 de _ 
continental*

16,05 Expoziția sui-generis pe o 
temă turistică în sala Rap
sodia. Afișul și cartea turis
tică prezentată de Pop Si- 
mion.

16.20 Armonii folclorice în cadru 
de baladă, cu Angela Mol
dovan, Maria Cornescu și o 
.formație condusă de Ionel 

• P»udișteanu.
16,35 Trofee cinegetice — reportaj 

de Alex. Satmari.
16.55 Perpetuum nobile... muzical 

cu Anda Călugăreanu. Puica 
Igiroșeanu, Mihai Dumbravă 
și Ion Crlstinoiu.

17,10 Din calendarul ultimei săp- 
mîni bucureștene : ritm nor
mal, în condiții de excepție, 
reportaj la uzina „Auto- 
buzul“.

17,15 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu**.

18,00 Cîntare patriei. Concurs co
ral interjudețean.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. « Săptămîna po

litică internă și internațio
nală în imagini.
Reportajul săpțămînii. Emi
siune de Horia Vasiloni. 
Film artistic :
— producție a 
cehoslovace. 
Vedete ale 
București — 
Gate Quartet.'

22.30 Telejurnal. 
22,40 Duminica sportivă.

20,10

20,30

se-

Cehoslovacia—R.D.G. 
populare din toate 
țării cu ansamblul 

al armatei.
grade" ,la ■ „Inter- 
■" București.

„Cazul C.L." 
studiourilor

cînteculul la 
The Golden

PROGRAMUL II
12,30 Promenada duminicală 
12,30 ’

I

i

în a- u- la e-

mo- care pon- miacon-

combativitate a învăță.- partid.
Silviu ACHIM

Apărare 
cu actele, 
copilului

— Vă. rog să aveți în vedere că și eu și soția am fost bucătari și datorită serviciului serveam masa gratuit în unitate...— Am socotit. Altceva ?— Toată familia noastră a fost econoamă, a dus un trai modest...în fața asistenței aflate într-una din sălile de ședințe ale Judecătoriei sectorului 4 din Capitală, Petre Șarpe înșiră rînd pe rînd „sacrificiile" făcute pentru a-și agonisi bunurile. Dar oricum, chiar dacă n-ar fi mincat mai nimic, nici el, nici soția și nici cei trei copii, valoarea bunurilor dobindite în perioada cercetată tot n-ar fi fost acoperită de valoarea cîștigurilor realizate in mod legal. Cînd suma nejustificată a ajuns Ia 79 000 de lei, P.Ș. — în lipsă de argumente — s-a arătat dispus să plătească impozitul legal și să i se închidă dosarul.— Un moment, intervine judecătorul. A- nul trecut ați mai achiziționat un imobil de peste 35 000 de Iei ; pe acesta încă nu l-am socotit.— Nici n-aveți cum ! Nu eu, ci fata mea este proprietara acestei case. Ea are acte, așa că eu n-am nici un amestec aici, sare ca ars P. Șarpe.— Unde lucra fata cînd a cumpărat acest imobil ?— Păi... ăăă... era elevă la un liceu...Fără comentarii 1

boi șicanator împotriva celor care, in mod legal, locuiau aici în calitate de chiriași. După ce doi dintre ei au dat bir cu fugiții în fața „argumentelor forte" ale proprietă- resei, aceasta s-a năpustit asupra ultimilor rezistenți — Petru Bogdan și familia s,ai Mai întii, a încercat o evacuare judecătorească, dar cum pe calea legală n-a avut cîștig de cauză, a ales o nouă strategie ; una verificată de ea cu bune rezultate în cazul celorlalți doi chiriași : șicana.Pentru început, le-a interzis să primească orice fel de vizită, apoi au urmat interdicția de a depozita lemnele în curte, smulgerea antenei de televizor și aducerea ei la starea de materie primă, întreruperea apei de la grupul sanitar al chiriașilor etc. Cum asediații continuau să nu se predea, L. D. a trecut la măsuri mai categorice : le-a întrerupt și curentul electric. A fost picătura care a umplut paharul și iat-o pe tenacea proprietăreasă ajunsă în fața instanței :— N-am făcut-o cu rea intenție. M-am gîndit că imobilul e cam vechi și, doamne ferește, se poate produce un scurtcircuit...— Atunci înseamnă că o să reveniți asupra acestei măsuri și o să vă împăcați cu reclamanții...— Asta nu ! Acum eu sînt proprietară și am niște, drepturi.— Bine, dar și reclamanții au drepturile lor care trebuie respectate...— Or fi avind, dar nu mă interesează !Pentru infracțiunea de tulburare a folosinței locuinței, instanța a condamnat-o la opt luni Închisoare corecțională, obligînd-o totodată să restabilească drepturile legale ale chiriașilor. Poate' acum iși va da seama că nimeni nu-și poate exercita un drept prin încălcarea drepturilor celorlalți.

costă!

Facem
cuvenita 
rectificare

Nici n-a apucat bine să devină proprietara imobilului din strada Iosif Niculescu nr. 27 din Capitală (deține_ acest imobil în baza unei chitanțe de mină — n.n.), că Lucia Daghia a și declanșat un teribil răz-
Sub titlul „Procesomaniada", la această rubrică — apărută in ziarul nostru din 14 ianuarie a.c. — relatam despre preocupările procesomane ale cetățeanului Viorel Iones- cu, domiciliat în București, str. Lt. Caranda

în studio formația de muzi
că ușoară Virgil 
Aventuri în epoca 
tră. '
Invitatul emisiunii : 
nul Dan Iordăchescu. 
Invincibilul _
în pași de dans...
Reîntilnire cu O. C. Smith, 
Zoo... de Nell Cobar. — fabu
le de Mircea Pavelescu.
Schi — varietăți — emisiune 
primită din partea TV. fran
ceze.
La porțile dorului. Muzică 
populară cu Maria Cornescu. 
Lotte Reininger — siluete 
animate.
Microrecital Dida Drăgan. 
închiderea emisiunii.
Eroi îndrăgiți de copii.
* ' ‘ _ cultural-artistic.
Oaspeți ai vieții muzicale 
românești. Orchestra de 
merfi din Munchen.

21.45 Telex tehnico-științific. 
22,00 Film serial „Mannix“. ‘

12,45

13,10

13,58

14,30

14,40

.14,48
15,00
20,10
20,40 Caleidoscop
21,0-3 “

Chlriac. 
de pia-

barito-

Mighty Mouse.
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ȘTIRI CULTURALE
J

PROTOCOL DE SCHIMBURI 
ARTISTICEîn urma tratativelor care s-au desfășurat sâptămina aceasta la - București, simbătă a fost semnat Protocolul de schimburi artistice pe anii 1973 și 1974 și preliminariile pe a- nul 1975 între Agenția română de impresariat artistic și Agenția de concerte din R. D. Germană.Pentru anul acesta, protocolul prevede participarea la Zilele muzicii românești, oare vor avea loc în R. D. Germană. în luna noiembrie, a d’ri-, jorilor Mihai Brediceanu și Ion Ba- <;iu, a pianistului Valentin Gheorghiu și a violonistului Mihai Const.anti- nescu. Mai sînt prevăzute. în același an. turnee în. R. D. Germană ale altor artiști români, cum sînt : soprana Emilia Petrescu, mezzo-soprano Martha Kessler, dirijorul Ilarion Iohescu-Galați. tenorul Florin Diaco- nescu.La Zilele muzicii din R. D. Germană. organizate în țara noastră in luna mai, vor fi prezenți dirijorii Robert Hanell și Heinz Fricke, violoniștii Gustav Schmahl și Heinz Schiunk.. De asemenea, vor fi oaspeți ai publicului românesc dirijorii Kurt Masur și Helmut Koch, pianista Re- nate Schorler, tenorul Eberhard Buchner și mezzosoprana Sigrid Kehl.

patriei, în lunile următoare, la noi manifestări internaționale similare. Cităm, între altele, expoziția care va fi deschisă in zilele celui de-al X-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru solidaritate antiimperialistă, pace și prietenie, de la Berlin — R. D. Germană. Concursul internațional „Shankar" — India etc.
CONCURS DE MUZICA 

UȘOARĂ de

FAPTUL
DIVERS

O NOUA SOCIETATE 
CULTURALĂ 

ÎN JUDEȚUL TIMIȘLa Gătaia, așezare cu vechi tradiții în viața spirituală a Banatului, a luat ființă o societate culturală — cea de-a doua din județul Timiș — care numără peste 2 000 de membri.La adunarea de constituire care a avut loc simbătă după-amiază. membrii fondatori — țărani cooperatori, mecanizatori, cadre didactice, ingineri, medici și alți locuitori ai comunei Gătaia — au ales ca președinte de onoare al societății pe cunoscutul muzicolog, compozitor și dirijor pref. univ. Ion Românu, directorul Filarmonicii de Stat Banatul din Timișoara.Participanții la adunarea de constituire a. Societății, culturale d’ri Gătaia au trimis o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceauș eseu.
PREMII INTERNATIONALE 

PENTRU UCENICII PENELULUI

în scopul stimulării creației muzică ușoară românească. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, în colaborare cu Comitetul de Stat al Radioteleviziunii Române și Uniunea compozitorilor, organizează Con- • cursul’ național de muzică ușoară Mamaia-1.973. Prin organizarea .acestui concurs se urmărește îmbogățirea repertoriului de muzică ușoară românească cu lucrări de înaltă valoare artistică, cu un bogat conținut de idei și cu o mare putere emoțională, lucțări de o largă accesibilitate, inspirate din universul de gîndi- re și simțire al oamenilor muncii, din cele mai nobile aspirații ale constructorilor socialismului. Compozitorii și poeții sînt chemați să dea o înaltă expresie artistică trăsăturilor morale și preocupărilor de azi ale poporului nostru, ale tinerei generații. Alături de cîntecele de dragoste și de dans, creatorii sînt chemați să realizeze cîntece satirice, continuînd ' și' dezvoltind tradiția noastră deosebit de bogată și variată în creații de acest gen.Se va acorda atenție creării unor lucrări care să exprime cu măiestrie. într-o largă gamă de modalități stilistice, frămîntările lumii contemporane : lupta pentru libertate socială si națională, pentru progres.Concursul este deschis tuturor compozitorilor, membri sau nemembri ai Uniunii compozitorilor, fiecare puțind participă cu una sau mai multe lucrări inedite. Termenul de predare a lucrărilor este 1 mai 1973.Concursul se desfășoară în două etape : etapa I va corista în selecționarea de către juriu a unui număr de pînă la 30 lucrări, iar în etapa a II-a, care va avea loc la Mamaia' între 16—22 iulie 1973, lucrările selecționate vor fi prezentate în doua interpretări de cei mai valoroși soliști vocali de muzică ușoară. Juriul va fi alcătuit din muzicieni, scriitori și alți oameni de cultură și artă, alături de care, în etapa a II-a, va funcționa și un juriu al publicului.Se vor acorda premii de către Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Comitetul de. Stat al Radioteleviziunii Române. Uniunea compozitorilor, precum și șase mențiuni.Regulamentul concursului poate fi consultat la Direcția muzicii din Consiliul Culturii .și Educației Socialiste. Comitetul de Stat al Radioteleviziunii. Uniunea compozitorilor și la filialele acesteia, precum și la comitetele județene de cultură și educație socialistă și al ’ municipiului București. (Agerpres)

sonda E 16O brigadă de 14 petroliști de la întreprinderea de foraj Tg.- Ocna a fost surprinsă de viscol la sonda E 16 din munții Vran- cei. Timp de 4 zile n-a putut nimeni să le vină în ajutor. Cei 14 terminaseră și. combustibilul și alimentele. Brigada n-a abandonat însă lucrul. Organizați de sondorul-șef Gheorghe Roșea, petroliștii au întreținut in permanență sonda ferind-o de îngheț sau de erupție: Și după 4 zile de muncă încordată. în condițiile unui viscol puternic, cei 14 de . la sonda E. 16 s-au trezit față în față cu un convoi de mașini încărcate cu corn-. bustibil, alimente și haine groase. Erau tovarășii lor de muncă Mihai Călugăru, Pavel Prun- d’oiii. Gheorghe Vasilica și Nicolae Baitan, care, cu buldozere și tractoare. învinseseră nămeții pentru a le veni in ajutor.Sase-sase9 9

Ei erau, de fapt, cinci : Con
stantin Neagoe, Dumitpu Ser
giu, Ivan Vasile, Florea și Va- 

. sile Zamfir. Toți din Caracal. 
Într-una din zile, s-au adunat 
(ca și in alte dăți) și, neavind 
ce face, au început să arunce 
zarurile. Firește, pe bani și pe... 
ceasuri de mină. Deodată însă, 
in toiul acestei ..distracții", au 
apărut organele de miliție. Par
tida s-a încheiat la tribunal, 
unde fiecare dintre cei cinci au 
ciștigat cite șase luni de închi
soare.Concursul internațional de desene ale copiilor, drganizat. la Porto Alegre,, statul Rio Grande Do Sul (Brazilia), a prilejuit o nouă afirmare a micilor ucenici ai penelului din țara noastră. Toate cele 56 de lucrări ale pionierilor și școlarilor români, în competiție cu alte 1 500 de lucrări din 25 de țări participante, au primit diplome de onoare din partea juriului alcătuit din reputați artiști plastici și critici de specialitate.Cei mai talentați pionieri și școlari în domeniul artelor plastice vor continua să reprezinte culorile

Iarăși9eticheta!
22,00
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£O ANCHETĂ DIFICILĂ"
ROMÂNIA-FILM“ prezintă:

I

î 
î

î
* 
î

$

PRODUCȚIE GRUZIA FILM. REGIA: GHEORGHI KALATOZIȘVILI. ÎN 
ROLUL ANCHETATORULUI: VAHTANG KIKABIDZE

nr. 57. Zilele țrecute ne-a vizitat la redacție chiar eroul nostru, dcpunînd cu această o- cazie și un memoriu de 11 pagini (cu mențiunea că. e text prescurtat !).Pe această „bază", autorul memoriului a protestat in modul cel mai energic împotriva faptului că, în mod eronat, am putut afirma că „cele mai multe procese — de ordinul zecilor — le-a avut cu familia Zam- firescu", cerînd ca această greșeală să fie grabnic îndreptată. în realitate, a ținut el să precizeze, n-a avut decît... 26 (douăzeci și șase) de procese cu familia Zamfirescu.Nu ne rămîne decit să facem cuvenita... rectificare.

S-au gîndit la interesele unității ? S-au gîndit la cîștigul tie cițiva poli pe care-1 realizau din achiziționarea cu „pref redus" - a mărfii de furat. Chiar infractorii au mărturisit că în lipsa unor asemenea clienți nu s-ar fi apucat de furat. Iar cinstea nu e un nasture — ii pierzi și coși altul în loc...
Barmanul

Cinstea nu e de cameleon
ca nasturii

Ștefan a fost surprins pe cînd sustragă din incinta Fabricii de mase plastice din București oIn urma îm-
Dumitru încerca să nasturi și cantitate însemnată de nasturi, cercetărilor s-a descoperit că Șt. D., preunâ cu alți trei salariați ai aceleiași întreprinderi (Ion Marinescu, Păun Tudose, și Stelca Toader) au sustras în mai multe rînduri cîteva mii de nasturi. Cum și prin ce metode au reușit cei patru să comită a- ceastă infracțiune, interesează mai puțin ; infractorii și-au primit pedeapsa. în rindu- rile de față ne vom opri însă asupra întrebării firești : la ce le-ar fi trebuit atîția nasturi ? Să ascultăm depoziția lui Dumitru Ștefan :— I-am comercializat. Bineînțeles, cu preț redus. Mai înainte de a începe sustragerea, am țăutat niște clicnți și, abia după ce am avut asigurată desfacerea și ne-am ințelds la preț, am trecut la fapte...Iată și explicațiile „clienților" veniți în fața instanței in calitate de... martori :— De unde să știu eu că sînt de furat ?! (Mitu Badea, șeful unității de croitorie nr. 43, din cadrul cooperativei „Drum Nou").— Dacă ne-a oferit marfă mai ieftină, am cumpărat (Ghcorghe Negoiță, croitor la unitatea de croitorie nr. 59).— M-am gîndit la interesele (?!) unității. Pot dovedi cu bonul de decontare că pentru unitate am cumpărat acești nasturi (Constantin Găman, plăpumar la cooperativa „Mobilă și tapițerie").

Către cooperativa de consum Măgurele, „în legătură cu soluționarea dosarului nr. 
116/1973, vă sesizăm următoarele :

Pentru comiterea infracțiunilor de ultra} 
contra bunelor moravuri și distrugere in 
dauna avutului obștesc, Sandu Nicolae a 
fost condamnat la 2 ani închisoare, iar Iancu Alexandru și Iancu Petre la cite 1 
an și 6 luni închisoare.

Cu ocazia judecării acestei cauze, in șe
dința publică din 16 februarie 1973, a fost 
ascultat in calitate de Triartor și Vlad Nicolae, barman la bufetul „Măgurele".

VLAD NICOLAE și-a permis ca in fața 
instanței să aibă o atitudine total necores
punzătoare față de avutul obștesc, afirmând 
că. distrugerile produse de inculpați cu o- 
cazia scandalului provocat in bufetul Mă
gurele nu depășesc suma de 60—70 lei. 
Această atitudine apare cu atit mai con
damnabilă, cu cit distrugerile provocate de 
inculpați în bufet au fost evaluate la suma 
de 722,65 lei pe baza referatului întocmit de 
către gestionarul Tănase Ion și (?!) barma
nul de serviciu Vlad Nicolae.Dacă la data întocmirii referatului, sus- 
numitul s-a complăcut să-și acopere lipsuri 
pe seama inculpaților, atitudinea sa ulteri
oară apare cu atit mai ne justificată. ca o 
sfidare a adevărului, ca o lipsă de respect 
și total dezinteres față de avutul obștesc. 
Vă rugăm să puneți in discuția colectivu
lui de salariați comportarea numitului Vlad 
Nicolae, urmind a lua măsurile corespun
zătoare pe linie de conducere". Semnează > 
președintele Judecătoriei sectorului 6.

★Aviz amatorilor ! Averea obștească nu poate fi risipită după cameleonismul unor

Bucătarul de la cantinaj Grupului școlar petrol-chimie din Piatra Neamț a găsit, în- tr-un bidon cu smîntînă primit de la întreprinderea-'Pentru industrializarea laptelui din localitate’5 kg. de sodă caustică! Este, credem, de’ prisos Să mai ■ relevăm ce se putea întâmpla dacă un asemenea lucru trecea neobservat și la această ul-timă recepție.- De aceea, ancheta pe care o efectuează in prezent organele de resort trebuie să stabilească cine sînt autorii unei 'a4i5rtienea. iitadmisibile.negii jențe și. desigur, măsurile ce se impun.Amnezie ciudată
trecute, 
efectuat 
căile de 
siderur-

Intr-una din serile 
organele de miliție au 
un control inopinat pe 
acces ale Combinatului 
gic Galați, la ieșirea din schimb.
Cu acest prilej s-a constatat că 
mai mulți salariați „uitaseră" 
să lase în incinta, combinatului 
materiale de construcții, bate
rii, dinamuri, mașini de găurit, 
menghine și diverse alte obiec
te, in valoare totală de 30 000 
lei. Firește, toți cei în cauză au 
fost ușurați pe loc de: „poveri
le" pe care le purtau. In ceea ce 
privește această ciudată amne
zie, urmează ca în curind tu
turor celor „suferinzi" să li se 
prescrie tratamentul adecvat.lemnul

cei
I
I

(Din pledoaria avocatului tr-un proces privitor la Legea 18, aflat pe rol la Judecătoria sectorului 4 — București)

de
Dis-

Rubricâ redactata da 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Santeli*

Ca untde

M. EMIL

„săritori4* întru apărarea celor ce atentează la integritatea ei.
Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul I.B.. domiciliat în ’ strada Sf. Vineri nr. 12, chem în judecată pe administratoarea blocului și pe soțul său, în- trucit m-au calomniat. în speță, soții au făcut în public afirmații privitoare la cinstea mea personală, care dacă ar fi adevărate m-ar expune disprețului public. Față de cele relatate, vă rog din tot sufletul să luați măsuri drastice asupra acestei tovarășe calcitrante și fără ocupație".„Din referatul asociației locatarilor zultă că. reclamantul deține un spațiu cedentar pe care l-a închiriat prin O.N.T., fără să anunțe administrația blocului și fără să plătească, timp de un an de zile (!), întreținerea corespunzătoare numărului de persoane pe care le-a găzduit. întrucît administratoarea a sesizat acest fapt, a fost supusă la tot felul de insulte din partea reclațnantului".(Din dezbaterile dosarului nr. 163/1973, la Secția a II-a penală a Tribunalului Capitalei)

într-una din zile , s-a constatat că dintr-un bazin al filialei I.C.R.A. Tfrgoviște lipsește o mare cantitate de ulei. Unde și cum a dispărut ? Cei de la depozit au încercat fel de fel de explicații : ba că ar fi de vină niște... explozii pentru demolarea unui pod din apropiere (explozii care. în paranteză fie spus, n-au clintit nici măcar un geam de la clădirile din jur), ba că apa care, avînd densitatea mai mare, s-ar fi infiltrat prin pereții laterali și ar fi împins uleiul afară. Deocamdată nu s-a stabilit în ce măsură asemenea explicații sînt sau nu adevărate. Un lucru este însă cert : ancheta în curs (care a constatat că paguba se ridică La circa 328 000 lei) va scoate — ca untdelemnul — la suprafață a- devărul si, dacă există, pe v inovați.

acordIn valoare nici faptul
★„Onorată instanță, sîntem de n-au putut fi justificate bunuri de 60 000 de lei. Nu contestămcă în prezent clientul nostru n-are nici o ocupație. Dar tocmai de aceea considerăm că acest om trebuie ajutat să se încadreze în rîndurile oamenilor cinstiți ; să-i dăm o primă de încurajare închizînd dosarul, fără a-1 mai obliga să plătească impozitul prevăzut de lege. în felul acesta, el își va da seama de bunăvoința instanței, se va apuca de muncă..."

Coșul din9 avalanșa4* »
Ieri dimineața la ora 4,30, 

pe acoperișul înclinat al 
pensarului T.B.C. Pantelimon, 
situat in strada Ritmului nr. 24 
din Capitală, a căzut o mare 
cantitate de zăpadă, care nu 
fusese degajată la vreme. Dis
locată de pe acoperiș, zăpada a 
luat cu ea și un coș al clădi
rii. Toată această „avalanșă" 
s-a prăbușit peste imobilul ve
cin de la nr. 22, unde locuia 
familia Tipa. Urmările au fost 
tragice. Acoperișul imobilului 
avariat a căzut peste locatari. 
Un copil în vîrstă de 1 an a 
încetat din viață, iar mama sa, 
rănită grav, a fost internată la 
spital. Firește, acum cei ce nu 
au curățat acoperișul de zăpa
dă vor suferi consecințele de 
rigoare.



SCÎNTEIA — duminică 18 martie 1973

Cronica zilei
COMITETELOR DE PARTID ȘI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Sîmbătă a avut loc In Capitală plenara Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, care a dezbătut problemele mișcării sportive în lumina recentei Hotărîri a Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului.La lucrările plenarei au participat tovarășii : Paul Niculescu-Mizil,Gheorghe Pană, Emil Drăgănescu, Petre Blajovici, membri ai C.N.E.F.S., reprezentanți ai conducerii federațiilor și cluburilor sportive, ai organelor centrale și organizațiilor de stat și obștești, care au sarcini în acest domeniu, cadre didactice de specialitate, antrenori, sportivi, ziariști, alți invitați._ Au luat cuvîntul numeroși partici- panți la plenară care au analizat pe larg problemele majore ale mișcării sportive. Vorbitorii și-au manifestat totala lor adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă ■ educației fi- . zice și sportului.in încheierea discuțiilor a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Pană.Plenara C.N.E.F.S. a adoptat în unanimitate planul de măsuri cu privire ta îndeplinirea prevederilor hotăririi plenarei C.C. al P.C.R., anga- jindu-se să le înfăptuiască, printr*o  activitate perseverentă, competentă și exigentă, pentru dezvoltarea sportului de masă și de performanță.Plenara a hotărit unele măsuri organizatorice. A fost ales Biroul Executiv al C.N.E.F.S. : președinte — Emil Drăgănescu, . vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor ; prim-vlcepreședinte — general locotenent Marin Dragnea ; vicepreședinți : Petre Blajovici, președintele Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală ; Lia Mano- liu, inginer la Institutul de cercetări științifice pentru protecția muncii ; Adalbert Millitz, secretar al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România ; Alexandru Kopandi, secretar al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România ; Ion Șiclovah, rector al Institutului de educație fizică $i sport ; secretari — Emil Ghibu și Miron Olteanu.Luind cuvîntul, tovarășul Emil Drăgănescu s-a angajat, in numele C.N.E.F.S.,^ ‘să traducă în viață în mod exemplar hotărîrile recentei plenare a C.C, al P.C.R. eu privire

la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului.Intr-o atmosferă de puternic entu- partlcipanții la plenară auZiasm, adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : întrunit în ședință plenară, Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, în numele tuturor sportivilor, profesorilor de educație fizică, antrenorilor, întregului activ al mișcării sportive de la orașe și sate, își reafirmă totala adeziune la politica internă și internațională marxist-lcninistă a partidului și statului nostru, nemărginita dragoste și profunda recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru statornicia și înflăcărarea cu care militați în vederea asigurării progresului rapid și multilateral al patriei, ridicării necontenite a nivelului de viață și civilizație a poporului, făuririi omului nou, armonios dezvoltat, al României socialiste.Dezbătind cu exigență și responsabilitate măsurile necesare înfăptuirii prevederilor Hotăririi recentei Plenare a Comitetului Central ai Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, celelalte organizații de stat și obștești cu atribuții în acest domeniu se angajează să-și mobilizeze toate forțele în direcția dezvoltării sportului de masă, cuprinderii tot mai largi a oamenilor muncii, a întregului tineret din unitățile economice, școli și facultăți în practicarea exercițiilor fizice, sportului și turismului, în aer liber, prin folosirea judicioasă a bazei materiale existente și a unor forme simple, de largă accesibilitate.în unanimitate, se spune în telegramă, participanții la plenară, ex- primîndu-ne cu entuziasm sentimentele de profund respect și mulțumire pentru grija pe care o manifestați față de dezvoltarea acestui important domeniu ai vieții sociale, vă asigurăm. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru traducerea in viață, la nivel calitativ superior, a sarcinilor încredințate de conducerea partidului și statului, dc dumneavoastră personal, contribuind astfel la afirmarea tot mai puternică a mișcării sportive românești, la dezvoltarea armonioasă a tinerei generații, a întregului nostru popor.
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL FEMININ

Universitatea Timișoara s-a calificat
in final;i „Cupei campionilor europeni"TIMIȘOARA (prin telefon, de la corespondentul „Scinteii", Cezar Ioana). — în sala „Olimpia" din Timișoara a avut loc sîmbătă seara partida retur din cadrul semifinalei „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin, Intre formațiile Universitatea Timișoara și S.C. Leipzig. După cum se știe, prima intîl- nire, disputată la Leipzig, s-a terminat la egalitate (9—9). Handbalistele noastre, beneficiind de avantajul terenului propriu, au pornit cu o șansă în plus, pe care, pînă la urmă, au valorificat-o numai parțial — suficient însă pentru a-și cîștiga dreptul de a juca în finală.După cum, probabil, cei mai mulți dintre cititori știu și au văzut din transmisia integrală a partidei pe micul ecran, desfășurarea jocului și mai ales finalul aveau să fie de un dramatism deosebit. Deși au luat conducerea cu 1—0, timișorencele

CU 
a- 
în 
de

s-au văzut foarte repede conduse 3—1, pentru ca, pînă la pauză, de bia, de abia să egaleze (3—3). Și continuare, inițiativa pe tabela marcaj a aparținut campioanelorR.D.G. ; cu cîteva secunde înainte de fluierul final, ele conduceau cu 7—6, lăsînd mai tuturor impresia că nu mai pot pierde. în aceste ultime secunde (dacă mai erau vreo două- trei !), la o fază prin surprindere, Christine Metzenrath aduce o nesperată egalare, partida luind sfîrșit • cu scorul de 7—7. Bucurie fără mărgini ; beneficiind de prevederea regulamentului (anume că, dacă ambele partide se termină la egalitate, se califică echipa care a înscris mai mult în deplasare), handbalistele din Timișoara își asigură calificarea in finala actualei ediții a C.C.E. Meciul decisiv se va desfășura la Bratislava, la 1 aprilie. Cealaltă finalistă este campioana U.R.S.S., Spartak-Kiev, deținătoarea trofeului.
în cîteva rînduri

ȘAH. — în runda a 10-a a turneului internațional masculin de șah oare are loc în Capitală s-a încheiat numai o partidă : Partoș a cîștigat la Ungureanu. Celelalte partide au fost întrerupte. în clasament conduce Taimanov (U.R.S.S.) ou 6,5 puncte (1). urmat de Partos (România) — 6 puncte și Ghizdavu (România) —• 5,5 puncte (2).

garia) a cîștigat la puncte în fața lui Dragu Paul (România).

PREȘEDINTELOR CONSILIILOR COMUNALEîn județele Bistrița-Năsăud, Buzău, Cluj, Dîmbovița, Gorj, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova și Sălaj s-au desfășurat zilele acestea, într-o puternică atmosferă de lucru și spirit de responsabilitate, conferințele secretarilor comitetelor de partid și președinților consiliilor comunale. în cadrul lucrărilor s-a analizat felul în care se înfăptuiesc hotărîrile Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., precum și măsurile eiiprinse în Rezoluția Conferinței pe țară a secretarilor comitetelor de partid și președinților consiliilor populare cu privire la ridicarea activității politice, economice și sociale la nivelul comunelor. în acest context s-a relevat sporirea rolului organelor de partid și al consiliilor populare în conducerea treburilor economico-sociale ale comunelor, în dezvoltarea multilaterală a localităților rurale, în educarea șl formarea conștiinței socialiste a locuitorilor satelor. kReferindu*se  la succesele realizate In anul trecut, participanții la conferința din județul Gorj au subliniat că organele de partid și de stat au antrenat pe locuitorii satelor la o cuprinzătoare întrecere care s-a soldat cu obținerea unor importante rezultate. Astfel, cooperativele agricole de aici au obținut o producție de cereale cu 10,5 la sută mai mare decit prevederile de plan, livrind în plus, la fondul de stat, 7 500 tone de grîu și porumb. îh județele Prahova, Buzău și Dîmbovița, producțiile agricole au atins niveluri record, livrîn- du-se la fondul central al statului mai bine de 100 000 tone cereale peste prevederile planului. Producții agricole superioare anilor anteriori au obținut și țăranii cooperatori din județul Mehedinți. La conferința județeană Sălaj au fost evidențiate realizările din zootehnie. Dezbaterile conferinței din județul Mureș au relevat că în 1972 de pe cele 15 300 ha cultivate cu sfeclă de zahăr s-a obținut o' producție medie de 31 800 kg la ha, cu 5 700 kg peste prevederile de plan. Relevîndu-se eficiența siste- . mulul acordului global, aflat în curs de generalizare în toate sectoarele din agricultura județului Olt, atît. pe linia sporirii producțiilor agricole cit și a efectivelor de animale, s-a arătat că față de 1968 în anul trecut livrările la fondul central al statului au crescut cu 219 la sută la grîu, 371

la sută ia porumb, 182 ta sută la sfecla de zahăr.Un loc important în dezbateri l-a ocupat problema bunei gospodăriri a fondului funciar, Importanța irigațiilor și a lucrărilor de hidroameliorații, a combaterii eroziunii solului, ca o garanție a obținerii în continuare de recolte mari și. stabile.O temă viu dezbătută a fost aceea a activității edilitare și a sistematizării comunelor și satelor, participanții la conferințe arătînd că pentru numeroase comune și sate au fost încheiate schițele de sistematizare.Dezbaterile au semnalat, în același timp, unele lipsuri în activitatea consiliilor populare, lipsuri manifestate îndeosebi în înfăptuirea programului național de dezvoltare a zootehniei, a hotărîrilor de sporire a producției agricole și pomicole, a amplasării neraționale a unor construcții și în alte domenii.în încheierea conferințelor, cei prezenți au adresat intr-o atmosferă entuziastă telegrama C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care exprimă hotărîrea locuitorilor satelor de a depune noi eforturi pentru îndeplinirea prevederilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului în legătură cu dezvoltarea multilaterală a agriculturii noastre socialiste, pentru •propășirea economică și socială a așezărilor rurale.

Cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a zilei Armatei populare mongole, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Batîn Dorj, ministrul apărării al Republicii Populare Mongole.(Agerpres)
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI
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TEHNOLOGII

EXPLOATARE

LEMNULUI

LUPTE GRECO-ROMANE. România—Polonia 6—1. în sala sporturilor de Ia Floreasca a avut loc aseară meciul internațional de lupte greco- romane dintre echipele României și Poloniei. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 6—1, La categoria semigrea (100 kg) campionul olimpic N. Martinescu l-a invins prin tuș în 2’50” pe Kazimir Pri- chskowski. Luni după-amjază, la Ploiești cu Începere de la ora 17, are loc meciul revanșă.'
HOCHEIȘTII NOȘTRI și-au Încheiat pregătirile in vederea campionatului mondial (grupa B) de la Graz. în- tilnind aseară în Capitală echipa so- x vietică „Avtomobllist" Sverdlovsk. Oaspeții au cîștigat cu scorul de 11—3 (3—1, 4—1, 4—1).
ȘAH. LIDERĂ, ALEXANDRA Nl- 

COLAU. în cea de-a IX-a rundă a turneului internațional feminin de șah de la Belgrad, maestra poloneză Erenska a cîștigat Ia iugoslava Mi- livojevici. în timp ce partidele Kalh- brener—Katia Jovanovic; și Kozlov- ska—Veroczi • s-au încheiat remiza. Alexandra Nicolau a întrerupt cu avantaj pozițional la Gheorghleva.Clasamentul înaintea ultimelor două runde ale turneului : 1. Alexandra Nicolau (România) — 6 puncte și două partide întrerupte ; 2. Veroczi (Ungaria) — 5,5 puncte ; 3.Kozlovska (U.R.S.S.) — 5 puncte (1) } 4. Katia Jovanovici (Iugoslavia) — 4,5 puncte (1) etc.

VOLEI. ECHIPA PENICILINA A 
PĂȘIT CU STINGUL. Aseară Ia Lyon a început turneul final al competiției internaționale feminine de volei „Cupa cupelor". în primul joc, echipa Penicilina Iași a intîlnit formația T.S.K.A. Moscova. Voleibalistele sovietice au obținut victoria cu scorul de 3—0 (15—5, 15—4, 15—3).

LUPTE. La Sofia au început întrecerile turneului internațional de lupte greco-romane dotat cu „Memorialul Nikola Petrov", la care participă 135 luptători din 13 țări. Dintre sportivii care s-au calificat în turul următor al competiției se numără și patru luptători români : Flo- rea Răduț (categ. 52 kg) ; Marian Ciutan (categ. 62 kg) ; Gheorghe Cio- botaru (categ. 68 kg) și Roman Co- dreanu (categ. supergrea).
TENIS. Turneul internațional de tenis de la Monaco a programat partidele semifinale. în proba de dublu bărbați, cuplul Sever Mureșan (România) — De Mendoza (Anglia) s-a calificat în finală, învingind cu 6—4, 7—9, 7—5 perechea olandeză Hemmes—Sanders.

Cu cîteva luni în urmă relatam intr-unui din numerele ziarului nostru despre aplicarea'unei noi tehnologii de exploatare a masej lemnoase la Combinatul de industrializare a lemnului Brașov. Noua tehnologie constă în colectarea arborilor cu coronament cu tot, o- perațle, care se asigură cu ajutorul unor instalații tracloare- funiculare. Avantajele noii tehnologii mecanizarea operației de evacuare a arborilor dobo- rîți, asigurarea unei valorificări superioare și integrale a masei lemnoase. în numai cîteva luni, această nouă tehnologie a fost extinsă la un număr de 36 puncte de lucru din exploatările. Combinatului de industrializare a lertinului Brașov. în același timp, ea a fost însușită și aplicată și de alte unități de exploatare a lemnului din țară. .Preocupați permanent de extinderea mecanizării lucrărilor în exploatările forestiere, cadrele de conducere și specialiștii combinatului brașovean și-au propus ca o treime din masa lemnoasă a acestui an să fie exploatată după aceasta nouă tehnologie. In acest scop, exploatările forestiere din județul Brașov vor mai fi Înzestrate in cursul anului cu încă 22 tractoare-funiculare. Un număr de 10 instalații vor fi livrate de către U.M.T.F. Gura Humorului, iar restul de 12 instalații vor fi executate cu forțele proprii ale combinatului. Demn de relevat este și faptul că, in aceste zile, specialiștii combinatului pun la punct un nou tip de tractor-funicular — al treilea tip de acest gen — cu o rază de acțiune de 300 pînă la 600 metri. Toate acestea vor permite ca in acest an operațiile de colectat să se a- sigure în proporție de 75 la sută mecanizat. In, ce privește lucrările de încărcare a masei lemnoase, indicii de mecanizare vor crește și aici de la 75,4 la sută în anul trecut la 80 la sută. Toate aceste măsuri vor avea ca efect creșterea indicelui de utilizare a masei lemnoase. Se apreciază că, numai prin reducerea pierderilor, se va obține în plus, în acest an, peste 5 000 mc masă lemnoasă.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Sclnfeii"
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cristalului : CEN-
12; 14; 18,15; 18,30;

LUCEAFA- 
; 16; 18,30;
; 11; 13.30;

BOX. „MEMORIALUL 8TKAND- 
JATA. în ziua a doua a turneului internațional de box „Memorialul Strandjata", care se desfășoară in orașul Iambol (Bulgaria), boxerul român Mihai Ploeșteanu l-a învins la puncte, în limitele categoriei pană, pe Vasil Zdravkov (Bulgaria). Campionul olimpic al categoriei semi- muscă, Georg Gedo (Ungaria), a dispus prin ko tehnic în repriza a treia de Zlatko Rusev (Bulgaria). La aceeași categorie, Ilian Braino (Bul-

• Structura 
TRAL — 10; 1 
20,30.
• Alfred cel 
ML — 8,30;
21, FESTIVAL 
16; 16,30; 21.
• Program dc desene 
pentru copii — 0,30; 
Tinerii - 13,15; 15.30; 
DOINA.
• Legenda lui Rustam : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Organizația : SCALA — 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21, BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
FAVORIT — 8,45; 11; 13,15; 15.30; 
18; 20,30.
a Pe aripile vlntuiuî : PATRIA 
<- 10: 14,30! 19,15.

Mare :
11; 13,30

— 8,30:
animate 

11; 12,15,
17,45; 20 :

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho

slovacia, guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și întregului popor 
cehoslovac vă mulțumim sincer pentru, salutul tovărășesc și felicitările 
cordiale adresate cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la victoria din 
februarie a oamenilor muncii din Cehoslovacia.

Sîntem convinși că prietenia tradițională și colaborarea multilate
rală dintre partidele și țările noastre, bazate pe principiile marxism- 
lehinismului și internaționalismului proletar, pe interesele comune ale 
marii familii a țărilor socialiste, se vor dezvolta și adînci și în viitor, 
spre binele popoarelor ambelor noastre țări, al consolidării continue 
a pozițiilor internaționale ale socialismului și întăririi păcii și progre
sului în întreaga lume.

Dorim poporului român și dumneavoastră personal multe succese 
in construirea socialismului în minunata dumneavoastră patrie.

(Agerpres)
ÎN CAPITALĂ

Exprim Excelenței Voastre și țării dumneavoastră prietene mulțu
mirile și recunoștința mea pentru mesajul dumneavoastră cordial prin 
care v-ați interesat de starea sănătății mele.

Inspectoratul școlar al municipiului București ne informează că elevii claselor I—IV ale școlilor generale din Capitală vor relua cursurile luni, 19 martie.(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI

LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialist» 

i Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului Republicii 

Socialiste Cehoslovace

/M TJ?/£

vremea

GUSTAV HUSAK
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

Zeniței

A APĂRUT NR. 3 
(MARTIE) AI REVISTEI

„PENTRU

Din cuprins : • Legea pentru toți de general-maior FILIMON ARDELEANU, prim- adjunct al procurorului general al Republicii Socialiste Roțnâ- nia a Flagrantul dc Ia Minăs- tirea Dealu (reportaj de GR. T. CUZA) • Ciudatul ciripit al păsărilor de pădure (povestire de spionaj de AUREL MIHALE, după un caz real) ® Martorul mincinos — adevărată pacoste (reportaj-anchetă de PETRE VÂRLAN) • Serialul revistei : „Operațiunea «Văzduh»" (II) • Sub lupă : Bișnițarii (reportaj de ROLAND VASILIEVICI).Rubricile ; — PanoramicSport — Carte — Film — B viar juridic — Oameni și gîn- duri etc.

SE REIAU CURSURILE CLASELOR I—IV

Situația rețelei feroviarePentru a se putea continua intr-un ritm intens lucrările de deszăpezire a liniilor principale, a sectoarelor de garare și manevră din stații, depouri și triaje, Direcția generală a mișcării, din Departamentul Căilor Ferate, a hotă- rit ca 60 de trenuri accelerate și

personale să rămînă suspendate pentru zilele de 17 și 18 martie. Printre acestea se află unele trenuri care circulă pe traseele din București spre Galați, Giurgiu, Brașov, Sibiu, Constanța, Timișoara, Pitești, Oltenița, Pietroșița, Bacău. (Agerpres)

• Clovnii : CAPITOL — 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
a Fata care vinde fiori : ÎNFRĂ
ȚIREA Intre popoare — is,so; 
IB; 20,15, COSMOS - 10; 15,30;

arme I : FEROVIAR — 
16; 19,30, GLORIA — 

16; 19,30, TOMIS — 9;
‘ 19,30, AURORA

9—16 in

20,15, 
18; 20,30. 
A Adio, 
9,30;» 12,45; 
9; 12.30; 1 
12,30; 16;
12.15; 16; 19,30. 
• Născut liber

8:
w_____  ___ . __ ... conti
nuare, Program de filme docu
mentare - 20.16 : TIMPURI NOI.
• Nunta de piatră t POPULAR — 
16; 18: 20.
> Eu nu văd, iu nu vorbești, ei 
nu aude : EXCELSIOR - 9; 11,15; 
13,30;, 16; 18,15; 20.30, MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN - 8.45; 11: 13.30; 16; 18,30; 
20.45.
p Egor Bullclov șl alții t BU- 
ZEȘTI - 15.30; 18; 26,15.
• In umbra violenței : GRIVIȚA
- 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA - 9; 11,15: 13,30: 16:
18,15; 20.30.

General de divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintei» Republicii Peru

File din biografia

© DE LA BISTUA NOVA... IA CONTEMPORANEITATE • 
CU VITEZĂ DE 5 ORI SPORITĂ O UN PARTENER CON

STANT DE COOPERARE

Ieri în țară : vremea a devenit frumoasă in. toate regiunile țării; în primele ore ale dimineții s-au mai semnalat ninsori slabe în nordul Dobrogei, izolat în Muntenia și în zona munților Bucegi. Viptul a slăbit din intensitate și în Moldova și Dobrogea. Temperatura aerului a înregistrat o creștere oscilînd, la ora 14, între minus 1 grad la Corugea și Salina și plus 10 grade la Apa Neagră. în București : in cursul dimineții cerul a fost, temporar noros și a nins slab. Treptat, cerul a de-

venit variabil șl s-a înseninat spre seară. Vintul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de plus 6 grade.Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 martie. In țară : cerulva fi temporar noros. Vor cădea precipitații locale, mai .frecvente in nordul și estul țării. Vintul va prezenta intensificări locale din sectorul nordic, în jumătatea de est a țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, izolat mai coborîte, iar maximele între 2 și 12 grade. Pe a- locuri se va semnala ceață în vestul țării. în București : vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, favorabil precipitațiilor slabe. Vint moderat. Temperatura ușor variabilă. Ceață slabă locală.

Potrivit lor, sci se înalță intr-o cadență accelerată edificiile celor mai mari laminoare din Iugoslavia, care vor realiza nnual 650 000 tone de produse finite și 3 milioane tone de semifabricate.--- ________seninătatea acestor lucrări aflate în curs, specialiștii descifrează indiciile unei noi faze In dezvoltarea siderurgiei iugoslave, a industriei de prelucrare 
a metalelor.Darea în funcțiune, In 1974—1975, « la

La Fabrica de șuruburi Bacau

PESTE 2 000 DE REPERE 
PENTRU CONSTRUCȚIA 

DE MAȘINIFabrica de șuruburi din Bacău este una dintre importantele unități producătoare de e- lemente de asamblare pentru industria constructoare de mașini. La ora actuală se realizează aici peste 2 000 de repere de diferite dimensiuni și greutăți. Tovarășul director al Întreprinderii, Gheorghe Lun- geanu, ne spunea că în acest an vor fi asimilate în producție alte 470 de noi repere modernizate. Este vorba, între altele, de elemente de asamblare pentru construcția autoturismelor „Dacia" și de cele pentru ■ autocamionul „Roman". De altminteri, produsele noi și modernizate prevăzute a fi realizate in acest an aici reprezintă mai mult de o treime din volumul producției totale a fabricii. Pentru realizarea acestora, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii băcăuane aplică procedee, tehnologice noi de prelucrare a metalului prin deformare plastică la rece. In felul acesta, ei realizează o e- conomie substanțială de metal și o îmbunătățire simțitoare a calității pieselor prin creșterea gradului de rezistență a' acestora. Un calcul sumar arată că ntimai prin înlocuirea metodei clasice de prelucrare a metalului prin așchiere cu prelucrarea lui prin deformare plastică

/

la rece consumul de oțel «e reduce cu peste 30 le sută. ȚI- nirid seama de cerințele actuale ale industriei constructoare de mașini de a realiza produse tot mai. ușoare, conducerea fabricii băcăuane a luat o seamă de măsuri care au dus la sporirea numărului de elemente de asamblare care Incorporează mai puțin metal.Calitatea superioară șl diversitatea sortimentelor eu făcut ca produsele Fabricii de șuruburi din Bacău să fie tot mai solicitate, atît pe piața internă, cit și pe cea externă. Ca urmare, fabrica exportă astăzi produse în Franța, Finlanda, Liban, Iran, Cipru, Belgia etc. în prezent, fabrica băcăuană se află în plină dezvoltare și modernizare, ceea ce va duce la creșterea și diversificarea în continuări a producției. Pînă la sfîrșitu] acestui an vor fi pus« în funcțiune noi atelier» pentru tratamente termice primare șl Secundare ateliere de decapare și fosfatare, ?i o mare țâtea bric ii •ută.
precum secție de producție de serie. In acest fel, capaci- actuală de producție a fava spori cu peste 30 la

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Sctnieii"

Zenița... Numele a- cestui cunoscut centru al siderurgiei iugoslave se situează stăruitor în actualitatea economică a țării prietene. O știre laconică, publicată nu demult de cotidienele iugosla- _________ ,______ve consemna că Ze- în amploarea și ih- nița a reușit să atingă ------ l.volumul anual de un milion tone oțel.Această citadelă Industrială de pe valea Bosniei are o străveche istorie. Huila, cărbunele ■ brun, minereul de fier, extrase din minele împrejmuitoare localității Bistua Nova din zona Zeniței de azi, s-au bucurat de reputație incă pe vremea romanilor ca și mai tîrziu, în evul mediu. Generații de generații au smuls din măruntaiele pâmîntului de aici însemnate a- vuții. Tocmai cantitatea lor, existentă și azi in vaste proporții, a oferit temeiuri ca aici, pe locul unei rudimentare fabrici siderurgice construite in 1892, să se ridice în primii ani de -după eliberarea Iugoslaviei o adevărată citadelă a siderurgiei țării prietene. La înălțarea ei, alături de constructori și side- rurgiști mal vîrstnici, au participat cu însuflețire, desrășurînd eforturi pline de abnegație, brigăzile de muncă patriotică »le tineretului comunist iugoslav din întreaga țară, tule, de țial dustrtei Iugoslaviei socialiste, constituind cel mai mare centru industrial al Bosniei și Herțegovinei și, în același timp, cel mai mare complex minie- ro-metalurgic al întregii țări. Orice progres al Zeniței declanșează mutații pozitive In ansamblul resurselor industriale ale țării.Ceea ce redeșteaptă (n aceste zile în mod deosebit interesul față de Zenița sînt un șir de interesante proiecta care au trecut de „faza de planșe", aflîndu-s» pe calea înfăptuirii.

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

obiective care vor Începe să funcționeze in anii viitori...Capitolele ce se a- daugă in aceste zile la biografia Zeniței au darul de a releva dimensiunile preocupărilor îhdreptate ‘spre. ' sporirea in ritm susți— nut ă potențialului industriei grele a țării.O multitudine o'e elemente semnificative demonstrează înriuri- rea fertilă a Zeniței asupra dezvoltării economiei moderne iugoslave în ansamblu. Astăzi, unitățile marelui combinat siderurgic „dau tonul" în ce orientarea științifice tn vedereaprivește cercetării proprii sporirii productivității î muncii, continue 
de pro-

I

Zenița consti- așadar. un punct referință esen- al genezei in-

minoarelor ce se construiesc pe acest șantier cu o suprafață de 120 000 metri pătrați,- considerat cel mai mare șantier industrial existent în momentul de față în Iugoslavia, va însemna, într-adevăr, un început de perioadă nouă in această ramură industrială. Este suficient să amintim un singur fapt. Datorită procedeelor și tehnologiei moderne dc care vor beneficia aceste noi capacități, ele vor realiza procesul de laminare de cinci mai repede decît chile instalații combinatului.întreaga suită date privind noile capacități ale Zertiței în curs de construcție — atît în Bosnia, cit și în alte zone ale Iugoslaviei — este, de altfel, edificatoare. La loc de seamă între a- cestea se află noua o- țelărie de la Ljubla, care va produce 1,5 milioane tone anual, uzina de țevi de la Ța- zin, ca și uzinele de la Bielina și Novi Sad — fără a mai vorbi despre noile furnale în curs de construcție la combinatul proprlu-zis sau de bateriile mo
derne de cocs și alte

ori ve- ale
de

și eficacității modernizării a proceselor ducție.Zenița are nătate și deosebite in contextul relațiilor de colaborare economică româno-iu- goslave. Marele centru industrial al Bosniei constituie unul dintre cei mai importanți parteneri Iugoslavi de colaborare cu întreprinderile siderurgice românești. Contractele de livrări reciproce intre aceste întreprinderi și Zenița. au înregistrat volume mereu sporite, contribuind substanțial ca în ultimii trei ani schimburile comerciale dintre țările noastre să cunoască o remarcabilă ascendență. Relațiile dintre întreprinderile românești similare șl combinatul din Zenița cunosc o continuă și rapidă extindere și diversificare, cu- prinzînd, paralel cu colaborarea econorriică proprlu-zisâ. schimburi tot mai intense de experiență, de delegații și specialiști. și oferind astfel un exemplu elocvent al rodniciei legăturilor de prietenie și cooperare dintre cele douâ țări prietene și vecine, constructoare ale socialismului.

o însem- o pondere

George 1ONESCU

• Desene animate (S.U.A.) — 10 J 
12; 14, Scurta intilnlre — 16; 18; 
20 : CINEMATECA (sala Union).
• Andrei Rubliov : VIITORUL — 
15,30; 19.
• Drumul spre Vest ! VOLGA — 
10) 12,30; 15,30; 18; 20,30. MIORI
ȚĂ - 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
a Zestrea l MUNCA - 15,30; i«; 
20,15.
• Ultimul tren din Gun-Hill t 
DACIA - »; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30.
e Grăsuna t VITAN - 16; 18; 20. 
, Maria Stuart s BUCEGI - 
15,30; 18; 20,30.
S Explozia t ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
a Cupa gloriei : UNIREA - 15.30; 
18; 20,15.
a Moartea Regelui Negru i FE
RENTARI - 16; 18; 20.
a Marea evadare : DRUMUL SĂ
RII - 15,30; 19.
a Trandafiri roșii pentru Angeli
ca ! GIULEȘTI - 10: 15,30; 18; 
20,15.
a Războiul Iul Murphy t FLO- 
HEASCA — 15,30; 18; 20,30.

• Lupul mărilor ; Răzbunarea t 
RAHOVA — 15,30; 19.
• Poliția mulțumește : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Jurnalul unei cameriste 1 CO- 
TROCENI - 15.30; 18.
• Capcană pentru general ; CO- 
TROCENT - 20.15.
a A fost odată un polllist I PRO
GRESUL - 15,45; 18; M.U.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Ciclul li concerte extraordinare 
oferite cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de la debutul Ia Filarmo
nică ăl iul Valentin Gheorghiu : 
Festival Schumann — 20.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 19.

• Teatrul de operetă : Vini fie li
bertate — 10,30. Spune Inimioară, 
spune — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 10,30, Dulcea pasăre 
a tinereții — 13,30, Zodia taurului 
— 20 (sala Studloj : Despre unele 
lipsuri, neajunsuri șl deficiențe in 
domeniul dragostei — 10,30, Jocul 
de-a vacanta — 15,30. A doua fată 
a medaliei 
a Teatrul d» 
Courage — 20.
e Teatrul ........
iandra" (sala din bd Schitu Mfi- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10, Leonce șl Lena — 15, Joc de 
pisici — 20 (sala din str Aiex. 
Sahla) : Valentin șl Valentina — 
10: 15, Anunțul la „Mica publici
tate" — 20.
• Teatrul Mie ; Testamentul ctt- 
nelul — 10,30, Premiera — t7, 
Dragostea noastră — 19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O, Memphis I — 10, 
Adio, Charlie — 15,30, Cel șase —

13,30, A doua tată 
- 20.

comedie : Mutter

„Lucia Sturdz» Bu*

19,36 (sala studio) : Schimbul
10.30, Bărbați fără neveste — 16.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 10, Omul care a Văzut 
moartea — 15, Răzbunarea stiflcu- 
rulul — 19,30.
« Teatrul „Ion Creangă” : Cele 11 
luni ale anului — 10. Nota sero 
ia purtare — io.
• Teatrul „Țăndărică” (sala dtn 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — ii (sala din str. Acade
miei) : De ce • furat zmeul min
gea 7 - ii.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar-muzical — 11, Culo
rile nemuririi — 17.
• Teatrul satiric-muztcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun I — io, Siciliana - 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței —
19.30.
• Circul „București” : Frații Iul 
Flipper — spectacol cu delfini — 
15; 17,30; 19,30. *

A



Luni, convorbiri în probleme politice Sesiunea extraordinara a Consiliului de Securitate

între cele două pârți sud-vietnameze
Tîrgul internațional 

de Ia Tripoli

PAVILIONUL ROMÂNIEI
DECLARAȚIA HEZEHUI G. L P. VIZITAT DE

Noi perspective rodnice 
ale colaborării economice 

româno - egiptene

PARIS 17 (Agerpres). — Vineri a sosit la Paris Nguyen Van Hieu, membru al Prezidiului C.C. al F.N.E. r — nistru al namului delegația lor două probleme capitala Franței, la 19 martie. într-o declarație făcută presei, Nguyen
aldin Vietnamul de Sud, mi- l G.R.P. al Republicii Viet- de Sud, care va conduce G.R.P. la convorbirile ce- i părți sud-vietnameze în ■ politice ce se deschid în

Dahomey recunoaște G.R.P. 
drept singurul guvern legitim 

al Vietnamului de sudPARIS 17 (Agerpres). — Reprezentanți ai Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și ai Republicii Dahomey au semnat, la Paris, un comunicai comun potrivit căruia cele două părți vor stabili relații diplomatice la nivel de ambasadă. Comunicatul relevă că „guvernul Republicii Dahomey recunoaște G.R.P. al R.V.S. drept singurul guvern legitim Vietnamului de sud".
Eliberarea unul nou lot 
de prizonieri americaniHANOI 17 (Agerpres). — Reprezentanța specială a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Vietnamului de Sud din nam a predat delegaților aeroportul Gia Lam din de militari și 7 civili capturați de forțele anii războiului.

Van Hieu a afirmat că delegația G.R.P. al R.V.S. va face totul pentru a se realiza un acord în conformitate cu dreptul populației sud-vietnameze la autodeterminare, în spiritul înțelegerii și concilierii naționale, pe baza deplinei egalități în drepturi și respectului reciproc. El a relevat, totodată, că acțiunile administrației saigoneze și S.U.A., care contravin clauzelor Acordului de la Paris cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, sint în discordanță cu aspirația poporului vietnamez și a popoarelor lumii întregi de instaurare a păcii.

CIUDAD DE PANAMA 17 (Agerpres). — La Ciudad de Panama au continuat lucrările sesiunii extraordinare a Consiliului de Securitate al O.N.U., Ia care participă cele 15 țări membre ale consiliului, precum și observatori din peste 30 de state. Din România, în calitate de observator, participă Ion Dalcu, reprezentantul Națiunile Unite. permanent al (arii noastre la

al

ITALIA. In favoarea stabilirii 
relațiilor diplomatice 

cu R. D. VietnamROMA 17. — (Corespondență de la R. Bogdan). Camera deputaților a parlamentului italian a aprobat două moțiuni prin care guvernul este solicitat să acționeze, cit mai curînd cu putință, pentru stabilirea de relații diplomatice cu R.D. Vietnam. Moțiunile au fost inițiate de reprezentanții partidelor de stingă, precum și de deputați ai majorității guvernamentale.

Ordinea de zi a actualei sesiuni cuprinde examinarea unor probleme referitoare la „măsurile menite să_ asigure menținerea și întărirea păcii și securității internaționale în America Latină, în conformitate cu dispozițiile și principiile Cartei". Primele două zile de dezbateri au fost însă dominate de luările masive de poziție ale statelor latino- americane în favoarea cererii guvernului de la Ciudad de Panama privind asigurarea suveranității tării asupra întregului său teritoriu, clusiv zona canalului, aflată în prezent sub controlul Statelor Unite. Delegați din Chile, Costa Rica. Columbia, Ecuador, Jamaica, Uruguay, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Salvador, Argentina au exprimat, în acest sens, în cursul ședinței de vineri, sprijinul deplin al guvernelor lor față de poziția panameză.înainte de ridicarea ședinței, ministrul panamez al afacerilor externe, care a prezidat lucrările, a informat oficial Consiliul de Secuijitate asupra prezentării de către Peru și Panama a unui proiect de rezoluție referitor la soluționarea litigiului privind Canalul Panama. Acest

in-

proiect mande rican elaborarea rapidă a unui nou tratat, cu scopul de a înlătura disensiunile existente între cele două părți. în urma menținerii în vigoare a vechiului tratat din 1903. Proiectul cere, totodată, reintegrarea zonei canalului în teritoriul republicii panameze, precum și neutralizarea efectivă a canalului. ’Acest proiect, împreună cu alte cinci prezentate vineri, urmează să constituie documente de lucru ale următoarelor dezbateri.

CAMBODGIA

invită consiliul să reco- guvernelor panamez și ame-
PREȘEDINTELE LIBIEI
TRIPOLI 17 (Agerpres). — 

Vizitind Tirgul internațional de 
la Tripoli, președintele Consi
liului Comandamentului Revo
luției Libiene, Moamer El Ged- 
dafi, s-a oprit la pavilionul Ro
mâniei. Șeful statului 
bian a luat cunoștință 
exponatele prezentate de cen
tralele industriale și întreprin
derile românești de comerț ex
terior la actuala ediție a tîrgu- 
lui. Pavilionul României cuprin
de o gamă largă de produse ale 
industriilor constructoare de 
mașini, chimică, alimentară, 
ale industriei mobilei etc.

ti
de

Comunicat polono-ungarVARȘOVIA 17 (Agerpres). — comunicatul cu privire la vizita prietenie întreprinsă în Polonia__Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock, președintele guvernului ungar, și la convorbirile avute cu Edward Gierek. prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., și cu Piotr Jaroszewicz, președintele Con-
In de de

17 (Corespondență de la Lupu și Traian Catinces- ....................................„Al .Egyp- expus în pavilionul egiptean al Tîr- gului internațional din complexul expozlțional Gezira.Sesiunea comisiei mixte, care a stabilit direcțiile colaborării româno - egiptene în perioada următoare, a acordat o atenție deosebită obiectivelor de cooperare în curs — fabrica de produse sodice de la Alexandria și Complexul de prelucrare a fosfatilor de la Hamnawein — elabo- rînd măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea accelerării și terminării lucrărilor de construcție. „Egyptian Gazette" arată că aceste două obiective vor juca un rol important în sporirea potențialului industrial al Egiptului, urmînd să furnizeze o producție anuală de 100 OtAJ tone bicarbonat de sodiu, 45 000 tone sodă caustică, 35 000 tone sodă calcinată, peste un milion două sute de mii tone fosfat.Finalizarea acestor obiective, de natură să contribuie la valorificarea, la un nivel superior, a unor resurse naturale ale Egiptului, constituie noi exemnle edificatoare ale rodnicei colaborări economice dintre popoarele român și egiotean.Această colaborare se înscrie în evoluția ascendentă, pe toate planurile,'a relațiilor româno-egip-‘ tene, relații bazate pe prietenia trainică statornicită între cele două popoare, pe stima si respectul reciproc. Evenimentele petrecute în ultima vreme, vizita în țara noastră a ing. Saved Marei, prim-secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, participarea românească ’ la Tfrgui internațional de la Cairo, la care se adatlgă acum rezultatele pozitive ale lucrărilor sesiunii comisiei guvernamentale mixte, oferă noi și elocvente mărturii ale extinderii neîntrerupte a acestor legături, reprezintă grăitoare expresii ale evoluției de care aminteam, în deplină concordanță cu interesele bilaterale, ca și cu interesele cauzei generale a prieteniei șl colaborării între popoare.

CAIRO Nicolae N. cu). Ziarele de aci, „AI Ahram", Akhbar", „AI Goumhouria", „P___tian Gazette", „Progres Egiptien", subliniază rezultatele fructuoase ale celei de-a opta sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică româno-egip- teană, publicînd la loc de frunte relatări de la semnarea protocolului, document ce deschide noi perspective dezvoltării și diversificării relațiilor economice dintre cele două țări.După cum se știe, sesiunea desfășurată la Cairo, intr-o atmosferă de înțelegere și colaborare, a examinat stadiul actual al relațiilor economice^ româno-egiptene și rezultatele obținute în aplicarea , măsurilor stabilite de către președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar Sadat cu prilejul vizitei efectuate de șeful statului român in R.A.E. Concluziile acestei sesiuni și-au găsit oglindirea în protocolul final care oferă o imagine concludentă a diversității domeniilor de colaborare dintre România și Egipt, pe baze reciproc avantajoase. Repro- ducînd prevederile protocolului, ziarele egiptene scot în evidență că a- cestea sint menite să ducă la „consolidarea colaborării româno-egiptene sub toate unghiurile" („Al Goumhouria").,-,tn baza rîndul său va coopera zarea unor construirea autoturisme industria textilă, echipament electric, la asamblarea de aparate de radio și televizoare etc.".Unul dintre aceste obiective importante a prins viață chiar în aceste zile Ia întreprinderea „El Tramco" din Cairo, unde a fost inaugurată linia de asamblare a autoturismelor de teren ARO. Primul autoturism de acest gen. pe care partenerii egipteni l-au denumit „Ramses", a și fost

siliului de Miniștri al R. P. Polone, se relevă că părțile s-au informat asupra situației din cele două țări, asupra rezultatelor obținute în edificarea socialismului. Comunicatul exprimă satisfacție față de evoluția rodnică a colaborării dintre cele două partide și țări în toate domeniile și hotărîrea lor de a continua eforturile îndreptate spre dezvoltarea cooperării polono-ungare.A fost exprimată convingerea că politica consecventă a țărilor socialiste. bazată pe principiile coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite, joacă un rol decisiv în cauza întăririi păcii în lume și a normalizării relațiilor internaționale.Polonia și Ungaria, relevă comunicatul, vor acționa și pe viitor pentru întărirea securității europene și dezvoltarea joase.Parteaunei delegații de partid și guvernamentale poloneze de a face o vizită în Ungaria.Invitația a fost acceptată.

noului protocol, arată la „Al Akhbar" — România cu tara noastră Ia reali- proiecte petrochimice, la de tractoare, camioane, de teren; utilaje pentru

ungară a adresat invitațiacolaborării reciproc avanta-

la posturile de televiziune sovietice

pentru drepturile omului

Proiectul
a

încetarea ’aducerii
„Universitatea O. N. U

RepubliciiR. D. Viet-S. U.A., "pe Hanoi, 25 americani,patriotice
Acțiuni ale patrioțilorCAMBODGIA 17 (Agârpres). — Forțele patriotice cambodgiene au lansat atacuri împotriva dispozitivelor de apărare ale trupelor lonnolis- te din capitala provincială Takeo, încercuită de mai multă vreme de patrioți. în cursul acestor acțiuni, patrioții khmeri au pătruns pînă la o distanță de 2,5 km de piața centrală a localității.

★Reședința șefului regimului de la Pnom Penh, Lon Noi, a fost bombardată, simbătă, de un avion de tipul celor aflate în dotarea armatei lonnoliste. La scurt timp după bombardare, Lon Noi ® decretat stare de urgență. Demonstrație ■ la Tokio în favoarea îmbunătățirii sistemului de pensii și lărgirea drepturilor sindicale

IN CADRUL CELEI DE-A DOUA REUNIUNI

A COMITETULUI DE COORDONARE NORD-SUD

Propunerile R.P.D. Coreene in vederea
■ a v/ ■■ ■ w ■■ ■ - ■ a

realizării reunificării pașnice a țăriiPHENIAN 17 (Agerpres). — După încheierea, celei de-a doua reuniuni a Comitetului de coordonare Nord- Sud, la'Phenian a avut loc o conferință de presă la care, Pak Sen Cer, vicepremier al Consiliului administrativ. vorbind in numele co- președintelui părții R.P.D. Coreene în comitet, a expus poziția R.P.D. Coreene la reuniune. El a relevat că R.P.D. Coreeană a propus părții sud-coreene ca, în vederea lichidării încordării în Peninsula Coreeană și a realizării reunificării pașnice a tării, să fie examinate cinci puncte : încetarea intensificării înarmărilor, reducerea reciprocă a forțelor armate pină la efective de maximum

100 000 de oameni, de peste hotare de armament și materiale militare, retragerea din Coreea de sud a trupelor străine și încheierea unui tratat de pace între cele două părți ale Coreei.Delegația sud-coreeană. a arătat Pak Sen Cer. a refuzat examinarea acestui program și s-a limitat la propunerea de a se începe convorbirile prin analizarea unor probleme cum ar fi posibilitatea dezvoltării colaborării dintre Nord și Sud în domeniul social-cultural și altele. R.P.D. Coreeană, a spus Pak Sen Cer, va continua să depună eforturi sincere pentru rezolvarea problemei reunificării. patriei.
NEGOCIERILE DINTRE S. E A. ȘI PIAȚA COMUNĂ 

în problemele monetare și comercialeBRUXELLES 17 (Agerpres). — Ministrul de finanțe al S.U.A., George Shultz, care a participa} la reuniunea monetară de la Paris,' a sosit simbătă în capitala Belgiei, în drum spre Washington. Șeful trezoreriei americane a avut întrevederi cu Franțois-Xavier Ortoli, președintele Comisiei Executive a C.E.E., cu Christopher Soames, vicepreședinte al aceluiași organism, precum și cu ministrul belgian al finanțelor, Willy de Clerq, consacrate, după cum a precizat Shultz, „în primul rînd problemelor monetare", în lumina măsurilor ‘‘adoptate de „cei 14", vineri, la Paris.Un comunicat oficial dat publicității la sediul C.E.E. din Bruxelles informează că discuțiile s-au referit, de asemenea, la perspectiva relațiilor comerciale dintre cele două părți, precum și la legislația comercială aflată în curs de elaborare la Washington, care va reglementa, pe vii- • tor, schimburile dintre S.U.A. și Piața comună. Surse politice din capitala Belgiei, citate de agenția U.P.I.. informează că, în cadrul discuțiilor, oficialitățile C.E.E. au exprimat speranța că noua legislație comercială americană „va avea un caracter onest și echilibrat", lipsit de „accente protecționiste exagerate". La rîndul său, George Shultz — adaugă sursele Citate — a cerut partenerilor vest-europeni să manifeste „înțelegere", pentru a putea permite aprobarea acestei legislații în Congresul american.
★Negocierile comerciale ce se desfășoară la Geneva între S.U.A. și Piața comună au debutat prin prezentarea de către partea americană a unei liste de exporturi ce sint afectate, în concepția Administrației, prin lărgirea C.E.E. de la șase la nouă membri. Șeful delegației americane, Herbert Propps, a declarat după prima ședință că aproximativ o treime din exporturile americane către cei trei noi membri (Anglia. Danemarca și Irlanda), care, în 1971, au totalizat

milioane dolari, vor avea de3144suferit de pe urma sporirii în aceste țări a taxelor vamale. ,După prezentarea listei americane convorbirile a fi reluate s-au întrerupt, la 26 martie.
★ panticipanți la

urmi nd
confe- din 14 vineri.Mai multi rința miniștrilor de finanțe țări occidentale, desfășurată la Paris, au făcut o serie de aprecieri. în general optimiste, asupra hotărîrilor adoptate cu acest prilej.Ministrul de finanțe al Statelor U- ni,te, George Shultz, a subliniat, într-o conferință de presă, că in politica monetary americană nu a intervenit nici o schimbare importantă. El a calificat drept încurajatoare rezultatele conferinței monetare, a- preciind însă că sint necesare de urgentă măsuri pentru restructurarea sistemului monetar international. Shultz a arătat că S.U.A. nu și-au luat nici un angajament concret de a interveni pentru susținerea cursului dolarului. ..Sintem pregătiți să intervenim, de la caz la caz. în consultare partenerii noștri",spus el.
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i Laytner își începea un amplu reportaj —

După cum se știe, 
la ultima șa sesiune, 
Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite a ho- 
tărît înființarea unei 
Universități O.N.U. 
Mai puțin cunoscut 
este faptul că la ba
za acestei hotărîri se 
află un proiect pre
conizat, încă de mai 
mulți ani, de o aso
ciație din Stuttgart.

In 1949, un 
restrins format 
profesori și 
punea 
ciației 
pentru crearea 
Universități 
le“. Anii care au 
mat au înregistrat o 
activitate susținută din 
partea asociației, con
cretizată prin organi
zarea unor se minării 
avlnd ca teme pro
bleme actuale cum ar 
fi „foametea in lu
me", „drepturile omu-

grup 
din 

studenți 
bazele „Aso- 

internaționale 
unei 

Mondia-
ur-

prin 
civi- 

și a științei 
etc.

baza experien- 
ciștigate 

' ', la 
ideii 

mater" 
Adunarea 

și alte or
ale O.N.U., 
precum și 
de experți

lui", „Universul 
prisma istoriei 
lizației 
moderne'

Pe
țel pozitive 
s-a ajuns, treptat, 
materializarea , 
unei „Alma 
universale. 
Generală 
ganisme 
UNESCO, 
o comisie 
au îmbrățișat genero
sul proiect, fixîndu-i 
și sarcinile. Univer
sitatea Națiunilor U- 
nite urmează să aju
te la formarea cadre
lor de specialiști pen
tru organizațiile 
ternaționale, care 
vin din ce in ce 
numeroase. O altă a- 
tribuție importantă 
va fi cercetarea, in 
colaborare cu alte in
stituții științifice, a u- 
nor probleme de largă

în

semnificație mondia
lă, cum ar fi: drep
turile națiunilor și ale 
individului, energia 
și resursele minerale 
ale planetei, polua
rea. Cu alte cu
vinte, prin prisma o- 
biectivelor sale de an
samblu, . Universita
tea O.NIU. va fi un 
for mondial al cola
borării științifice, al 
schimbului de idei.

Cum va funcționa in 
detaliu ' 
rămîn'e 
Unul din 
funcționării 
colaborarea 
versitățile 
din diverse 
altfel, studierea prin
cipalelor probleme se 
va face în colaborare 
cu instituții de invă- 
țămint superior 
pe întreg globul.

universitatea, 
de stabilit.

principiile 
ei va fi 
cu uni- 
existente 

tari. De

de

M. CARACSOV
i

a

Lupul își schimbă părul,
dar„Au venit după mine la 3 dimineața. în parkingul pustiu al hotelului unde stăteam — în centrul Houstonului — am fost legat la oeni și, apoi, urcat într-o mașină, care s-a îndreptat spre o direcție necunoscută.în felul acesta, ziaristul canadian Ron

năravul ba...du-se și reprezentanți ai politiei locale).încercînd să ce pentru ce Elanul, care, ră, ținea atît spirativitate, acum luie", mult, citate Laytner scoate in

expli- Ku Klux odinioa- la con- acceptă „dezvă- mai

Rezoluția adoptată 
de sesiunea Comisiei

GENEVA 17 (Corespondență de la C. Vlad). Continuîndu-și lucrările la.: Palatul Națiunilor din Geneva, cea.. de-a 29.-a ,sesiune a Comisiei pentru drepturile omului a adoptat o rezoluție în problema violării drepturilor omului în teritoriile ocupate ca rezultat al ostilităților din Orientul Mijlociu.Rezoluția reafirmă că „toate măsurile luate de Israel pentru schimbarea structurii demografice și a statutului teritoriilor arabe ocupate, inclusiv a statutului Ierusalimului, sint nule și neavenite" și cheamă Israelul să respecte Carta Națiunilor Unite, Declarația drepturilor, omului și principiile dreptului internațional umanitar.
H O B O ® O

al Republicii BangladeshDACCA 17 (Agerpres). — La Dacca a fost anunțată lista noului guvern al Republicii Bangladesh, format in urma recentelor alegeri. După cum s-a mai informat, cabinetul a depus jurămîntul, vineri, în fața Adunării Naționale. Pe lingă funcția de prim-ministru. Mujibur Rahman, liderul partidului Liga Awami, deține și funcțiile de ministru al a- părării, ministru pentru problemele cabinetului și ministru al planificării ; portofoliul afacerilor externe a fost atribuit lui Kamal Hussain.

însoțit de fotografii — despre starea actuală a Ku Klux Klanului, publicat, recent, primele pagini cunoscutului „International Tribune".oare, acești mascați par cum să-și chipul ?“ — întrebarea i care, timp săptămîni, „oaspete.1 lui tul îngăduit să ia Ia întrunirile te. nocturne) în tradițională, ale brilor (printre ei

pe ale cotidian Herald „De ce, i oameni dispuși a- dezvăluie își pune reporterul, dea al Klanu- din Houston Ista- Texas);
două fostfiindu-i carte secre-> ti nu ta mem- organizației numărin-

să seba, chiarsă-și facă publi- prin presă, Ron e- vidență că faima temutei organizații de odinioară a pălit considerabil și că K.K.K.-ul cunoaște un declin a- cut. Azi, întrucît nomenul siale ia legile menii într-omare

MOSCOVA 17 — (Corespondență de la L. Duță). Luînd cuvîntul la posturile de televiziune sovietice, Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, a relevat că P.C.I., parcurgfnd o cale grea, a izbutit să ■ jp viața maselor largi populare. In pre a arătat vorbitorul, pentru noi tează 27 J 'populare. 1 500 000 prezentat, principiile tidului Comunist Italian în domeniul politicii interne și externe.Referindu-se la relațiile P.C.I. cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, Enrico Berlinguer a evidențiat faptul că vizita sa la Moscova și în- tîlnirile cu conducătorii P.C.U.S. au loc în cadrul tradiționalelor relații prietenești existente între cele două

devină o forță importantă politică italiană, în lupta largi populare. In prezent, i voia sută din masele largi P.C.I. reunește peste de membri. Berlinguer a , apoi, principalele țeluri și strategiei și tacticii Par-

partide. în ciuda deosebirilor de condiții in care își desfășoară activitatea partidul nostru,' pe de o par- te. și P.C.U.S., pe de alta, trăinicia acestor relații prietenești nu a ex] clus în trecut, și nu exclude nici în prezent, posibilitatea unor puncte de vedere diferite în unele probleme. Ambele partide urmăresc, în prezent, , țeluri fundamentale comune în lupta împotriva imperialismului, în mișcarea de solidaritate cu toate forțele ce luptă- împotriva asupririi națio] nale și sociale în diferite țări și continente, în lupta pentru coexis] tența pașnică pe arena internațională. Relațiile - noastre de solidaritate se bazează pe această comunitate de țeluri și, totodată, pe egalitatea în drepturi,/pe deplinul respect reciproc și pe principiul neamestecului în treburile interne, a subliniat Berlin- guer.

agențiile de presă transmit
Protocol româno-sovîe- 

tic. Ion Moldovan, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare și apelor al României, și P. I. Morozov, adjunct al ministrului a- griculturii al. U.R.S.S., au semnat un protocol privind schimburile de animale de rasă de reproducție, pe anii 1973—1975. Protocolul prevede, de asemenea, schimburi de delegații de specialiști în domeniul creșterii oilor.
Convorbiri între Guineea 

și R.P.D. Coreeană. ° deIesa- ție guvernamentală a Guineei, condusă de Fi’ly Sissoko, ministrul afacerilor externe, a discutat, la Conakry, cu o delegație guvernamentală a R.P.D. Coreene, condusă de Kim Seule Ki, ministrul înVățămintului. probleme privind dezvoltarea relațiilor de prietenie și de colaborare' dintre cele două țări. Ahmed Seku Ture, președintele Republicii Guineea, a primit delegația guvernamentală coreeană, al cărei conducător i-a transmis o scrisoare personală și un mesaj verbal din partea lui Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene.
finglia a înregistrat ur 

deficit al balanței comerciale de 77 milioane lire sterline, în februarie In de

Protocol româno-ungar.Simbătă a avut loc, la Budapesta, semnarea protocolului privind colaborarea economică în domeniul industriei chimice între România și Ungaria. Documentul a fost semnat din partea română de Mihail Flores- cu, ministrul industriei chimice, iar din partea ungară de Gyula Szeker, ministrul . industriei grele al R.P. Ungare.

Edward Gierek, p^m-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., a primit delegația Partidului Muncii din Coreea, condusă de Kim Dong Ghiu, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C., cu care a avut o convorbire.I
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Problema alegerii noului 
președinte al Turciei. Bu- lent Ecevit, liderul Partidului Republican al Poporului din Turcia, a declarat presei că cea mai bună cale pentru soluționarea problemei alegerii noului președinte al țării este amînareă acesteia pînă după alegerile generale din octombrie-1973, pre- lungindu-se mandatul actualului președinte Cevdet Sunay.

Minele din India trecute 
sub controlul stalului. Ca- mera Populară a Parlamentului indian a adoptat un proiect de lege prezentat de guvern privind trecerea' conducerii .minelor din țară sub controlul statului. Această măsură a fost apreciată de deputați, in intervențiile lor, drept un pas important pe calea spre naționalizarea totală a

Primul ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveida, a anunțat oficial că țara sa va institui un control deplin asupra tuturor instalațiilor petroliere din țară, precum și asupra administrării industriei petrolifere, începind cu.data de 21 martie.

minelor de cărbuni.
Ansamblul folcloric „Mara

mureșul" din Baia Mare a pre
zentat, simbătă seara, primul 
său spectacol la Cairo. Cintecele 
și jocurile populare românești, 
cunoscute publicului egiptean și 
prin intermediul ejnisiunilor de 
televiziune consacrate țării noas
tre, au fost răsplătite cu vii a- 
plauze de un mare număr de 
spectatori.

solicitînd un „statut legal". Cu precizarea că organizația este dispusă să. realizeze anumite reorientări; mergind pină Ia a admite — în anumite limite, firește 1 — chiar și... conviețuirea cu oamenii de culoare. în schimb, K.K.K. s-ar „reprofila" pe lupta persoanelor lente", exact, greviste ral. a studenților, intelectualilor. a tuturor acelora care fac parte din mișcările democratice, progresiste. Și toate astea au fost . spuse ziaristului canadian cu ,un aer plin de evlavie si candoare, in timp ce mîinile erau încleștate pe arme...Devine cit se poate de limpede că. in străduințele sale tei gura te de a-și gura supraviețuirea. Eu Klux Klanul își schimbă, poate. înfățișarea.Dar năravul ba...

împotriva „turbu- Adică, mai a mișcărilor și. în gene- muncitorilor.

încheierea convorbirilor 
îugoslavo-malayeziene. c°- municatul comun privind vizita efectuată in Malayezia de Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, și convorbirile purtate de acesta cu premierul malayezian. Tun Abdul Razak, relevă că cele două părți sint satisfăcute de stadiul relațiilor bilaterale și intenționează să continue promovarea lor. în cadrul examinării problemelor internaționale actuale, cele două părți au subliniat necesitatea ca toate forțele iubitoare de pace din lume să acționeze in direcția destinderii și s-au pronunțat împotriva folosirii forței in relațiile internaționale și a amestecului în treburile interne ale statelor.

luna precedentă, deficitul a fost 78 milioane lire sterline.Convorbiri egipteano-Ii- 
biSîlS. Abdel Salam Jalloud, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției și șef al guvernului libian, a sosit la Cairo. în capitala egipteană el urmează să aibă convorbiri cu cele mai înalte oficialități ale țării gazdă în legătură cu evoluția situației din Orientul Apropiat, precum și cu relațiile dintre cele două state.

CaSa Hibă 8 anuntat numireaMcMutrie Godley, în prezent am-luibasadorul Statelor Unite în Laos, în postul de secretar de stat adjunct pentru problemele Extremului Orient și Pacificului. „fe- ra- iar oa-ii

integrării amploare, apără pe de culoare măsură mai decît în trecut,K.K.K.-ul își vede tot mai îngustate vechea sa arie de acțiune. posibilitățile de pogrom rasist, linșaj- și spînzurare. Te- mîndu-se că ar putea să fie înghițit fără urmă de întunericul in care sălășluiește de atîta oreme, K.K.K.-ul a socotit de tuviintă să mai 'nlăture din tainicele — și zdrențuitele — sale văluri, Dan OPREANU

Cercetătorii japonezi 
de la 'nstitutul de e- 
nergie ztomicâ din 
Tolcio au1 reușit să rea
lizeze fenomenul de 
fuziune nucleară, obți- 
nind, timp de 0,02 se- 
:unde, cea de-a patra 
stare a materiei, plas
ma, la o temperatură 
de 7 milioane de grade 
Celsius, cv ajutorul

CEA DE-A PATRA STARE A MATERIEI
tru realizarea unei fu
ziuni nucleare dirijate 
in scopul folosirii e- 
nergiei nucleare, sub- 
liniindu-se că menține
rea plasmei timp de 
0,02 secunde constituie 
cea mai înaltă perfor
manță obținută pînă 
In prezent in acest do
meniu.

Accident de cale ferată 
în Cuba

unui generator de tipul 
Tokomak. Comunica
tul institutului preci
zează că plasma a avut 
o densitate de 10 000 000 
milioane de particule 
de hidrogen greu pe 
centimetrul cub. Acest 
succes este interpretat 
ca un nou pas al efor
turilor întreprinse pen-

HAVANA 17 (Agerpres). — Agenția Prensa Latina anunță că unul din cele mai grave accidente de cale ferată, care au avut loc în Cuba în ultimii ani, s-a Drodus prin deraierea unui tren de pasageri pe linia Santiago de Cuba—Havana, la 4 kilometri de Santa Clara, capitala provinciei Las Villas. Potrivit agenției, 24 de persoane au murit, iar 38 se află spitalizate în stare gravă. Autoritățile cubaneze au inițiat o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului. i.
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