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La palatul prezidențial de la 
Baabda au început vineri dimi
neață convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Liban, Suleiman Frangieh.

Din partea română au participat : 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pâțan, vicepre

începerea convorbirilor oficiale
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Malița și Nicolae Doi- 
caru, consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat, Mihail Levente, am
basadorul Republicai Socialiste Româ
nia în Liban.

Din partea libaneză au participat : 
Takieddine Solh, președintele Con
siliului de Miniștri, Fouad Naffah, 

ministrul afacerilor externe, Ant rin 
Fadal, secretar general a. i, la Mi
nisterul Afacerilor Externe, ' și alte 
persoane oficiale.

în cadrul convorbirilor a fost apre
ciată evoluția continuu ascendentă a 
relațiilor bilaterale, în spiritul prie
teniei tradiționale dintre cele două 
țări și popoare. Totodată, a fost ex
primată hotărîrea de a dezvolta co
laborarea pe multiple planuri — poli

tic, economic, tehnico-științific, cultu
ral. Au fost abordate probleme actua
le ale vieții internaționale, exprimîn- 
du-se dorința de a colabora mai 
strîns și pe acest tărîm, in scopul 
creșterii .contribuției celor două țări 
și popoare la statornicirea unei păci 
trainice, dezvoltării colaborării între 
popoare.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, priete
nească.

A trecut o lună și Jumătate din 
1974, cel de-al patrulea an al cinci
nalului. Rezultatele bune obținute 
in această perioadă de către nu
meroase întreprinderi 
trale industriale în 
îndeplinirii planului 
valoric, al sporirii 
producției constituie o 
firmare a realismului

și cen- 
domeniul 
fizic și 
eficienței 
vie con- 
sarcinilor

stabilite pentru acest an, a hotărî- 
rii colectivelor de oameni ai mun
cii, angajate plenar în marea între
cere socialistă, de a întimpina cu 
realizări cit mai mari cele două 
evenimente de seamă din viața 
poporului nostru — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al partidului. O 
asemenea apreciere este întărită 
de faptul că, într-o serie de mari 
unități economice din ramura me
talurgiei, a industriei miniere, in 
intrcprinderiie producătoare de 
materiale de construcții ș.a„ au 
fost înregistrate însemnate depășiri 
ale sarcinilor de plan „Ia zi" la 
produse de strictă necesitate pen
tru economi*  națională, obținin- 
du-se în plus mii de tone de oțel 
și laminate, zeci de mii de tone 
de cărbune. însemnate cantități de 
ciment ș.a.

Dar, în mod cert, rezultatele din 
această perioadă puteau fi mai 
substanțiale dacă în toate uni; 
tățile se acordă importanța ‘ cu
venită realizării planului la fie
care sortiment în parte și nu 
numai global, valoric. Insistăm 
asupra realizării ritmice și inte
grale a sarcinilor de producție, în- 
trucît se constată că în unele între
prinderi au apărut rămîneri in 
urmă în îndeplinirea planului la 
anumite sortimente. Este cazul, 
pentru a ne referi numai la citeva 
exemple, întreprinderii de cabluri 
și materiale electroizolante din 
București, întreprinderii de utilaj 
chimic din Ploiești. Combinatului 
chimic din Năvodari, întreprinderii 
de confecții Dorohoi ș.a. Este im
perios necesar ca în asemenea 
întreprinderi, în care s-au în
registrat rămîneri in urmă la un 
produs sau altul, să se treacă fără 
întîrziere, sub directa conducere a 
organizațiilor de partid, cu spriji
nul centralelor industriale și al 
ministerelor de resort, Ia acțiuni 
concrete, practice de recuperare, 
în cel mai scurt timp, a tuturor 
restanțelor, în paralel cu înfăptui

rea sarcinilor curente ale planului, 
aceasta fiind o condiție fundamenta
lă pentru desfășurarea optimă a 
activității în alte unități, pentru sa
tisfacerea integrală a solicitărilor In 
continuă creștere ale pieței interne 
și exportului.

Pentru realizarea ritmică a tu
turor sarcinilor de plan și, în an
samblul acestora, a celor privind 
producția fizică, important este să 
se asigure o riguroasă organizare 
internă a producției, astfel ca fie
care secție, fiecare atelier să cu
noască din timp ce trebuie făcut, 
să dispună de o programare mobi
lizatoare pe zile și decade a înde
plinirii planului la fiecare sorti
ment. De ce se cuvine subliniată 
această necesitate ? Deoarece, o a- 
naliză atentă a activității de pînă 
acum relevă că într-o serie de în
treprinderi se lucrează după gra
fice întocmite ad-hoc, fără o pers
pectivă clară, fără un decalaj co
respunzător între secții — ceea ce 
provoacă o încărcare neuniformă 
a capacităților de producție și 
a forței de muncă. De aici și con
secințele, sub forma unor „pauze" 
largi în producție — de regulă, în 
prima decadă — și a aglomerărilor 
excesive de sarcini spre sfîrșitul 
lunii, practici cu urmări nefavora
bile asupra realizării integrale și 
ritmice a planului. Despre ce fel 
de organizare și programare intor- 
nă mai poate fi vorba in cazul în
treprinderii de vagoane și al Com
binatului de prelucrare a lemnului 
din Arad, care au finalizat, în ulti
ma decadă a lunii ianuarie, 62 la 
sută și, respectiv, 47,6 la sută din 
producția planificată ?

Nu mai puțin adevărat este că, 
intr-o serie de întreprinderi, re
alizarea ritmică a planului la u- 
nele produse și- sortimente a fost 
serios afectată de neprimirea la 
timp, la calitatea prescrisă și inte
gral. a materiilor prime și mate
rialelor necesare, de frecventele 
dereglări survenite in mecanismul 
cooperării și colaborării interuzi- 
nale. într-o asemenea situație s-a 
aflat, in toată această perioadă, în
treprinderea „23 August" din Bucu
rești, care nu a primit ritmic și în 
cantitățile contractate o serie de 
repere ce trebuiau livrate de între
prinderea constructoare de mașini 
din Reșița și „Hidromecanica"-
(Continuare in pag. a IV-a)

In timpul vizitei la atelierele companiei „Middle East Airways"

„Fiți binevenit în mijlocul nostru"

CU PRILEJUL DINEULUI OFERIT IN ONOAREA 
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT AL ROMÂNIEI

Șum s-a anunțat, joi, președintele Re- dineu oficial în onoarea președintelui Consi- Nicolae Ceaușescu. în timpul dineului, cei doi 
publicn Liban, Suleiman Frangieh, a oferit un liului de Stat al Republicii Socialiste România, șefi de stat au rostit toasturi.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu ___ _______ 9 ___

„Sîntem hotăriți să facem totul 

pentru a asigura o colaborare trainică 

intre popoarele noastre, bazată pe de

plina egalitate in drepturi, pe respectul

După primirea călduroasă făcută 
joi, la Beirut, șefului statului ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ziua de vineri a prilejuit o se
rie de contacte nemijlocite cu 
realitățile de azi ale Libanului — vi
zitarea unei mari întreprinderi din 
capitală, convorbiri oficiale la nivel 
Înalt, întîlniri cu diferite personali

tăți ale vieții politice și economice 
libaneze.

Este o zi minunată, cu cer de azur, 
care dă un plus de culoare și fru
musețe acestui splendid oraș ce se 
irttinde de la țărmul Mediteranei și 
pină sus, pe versantele domoale ale 
Munților Liban, cu vîrfuri acoperite 
de zăpadă. Oraș ale cărui temelii au 

fost puse cu peste trei- mii de ani 
in urmă, fiind incă din antichitate un 
vestit centru comercial al Orientu
lui, Beirutul se prezintă astăzi ca o 
veritabilă' metropolă.

Concentrind aproape jumătate din 
populația țării, fiind cel mai mare
(Continuare in pag. a II-a)

Toastul președintelui 
Suleiman Frangieh

„Cele două țări, care au cunoscut 

destine atit de asemănătoare, vor mer

ge împreună pe calea înțelegerii, pînă 

cind va fi asigurată victoria dreptului, 

fundament al păcii". independenței și

Domnule președinte.
Fiți binevenit într-o țară a cărei 

istorie prezintă multe asemănări cu 
istoria țării dumneavoastră, de-a 
lungul unui trecut îndelungat, în 
care am întimpinaț aceleași . obsta
cole și dificultăți. Tara dumneavoas
tră a ales calea salvgardării libertă
ții, suveranității și independenței 
sale și avea să cunoască aceleași în
cercări ca și țara noastră, în apărarea 
libertății, suveranității și independen
ței. însă și noi am rămas, de ase
menea, fermi și am dat dovadă de 
intransigentă și hotărire pentru rea
lizarea aspirațiilor noastre.

Cele două țări ale noastre se în- 
tilnesc. de asemenea, pe planul crea
ției spirituale. încă de la finele se
colului al XVII-lea, dumneavoastră, 
ați realizat tipărituri cu caractere 
arabe, care, datorită unui călugăr — 
Abdalah Zaker — aveau să se răs- 
pindească în Liban, întocmai cum 
literele alfabetului născute pe țăr

murile libaneze aveau să revină, 
după multe peregrinări gravate in 
plumb, potrivit metodei dumneavoas
tră, in caractere arabe autentice.

Aceste puncte de convergentă, în 
cursul unui drum îndelungat, ne dau 
speranța unei colaborări totale intre 
noi — astăzi și miine — în vederea 
salvgardării drepturilor legitime ale 
arabilor, âstăzi uzurpate, și a servi
rii valorilor umane și a unei păci 
juste.'

Domnule președinte,
Pacea mondială, această aspirație 

atit de scumpă, este astăzi amenin
țată. deoarece încrederea in drept 
suferă o oarecare atenuare. Acest 
dreot în care credem cu' toții este 
acela care trebuie să comande for
ței, iar nu aceasta să primeze.

Astăzi, trăiesc în țara noastră mase 
de expatriați pe care forța i-a izgo
nit din patria lor. i-a spoliat de pă-
(Continuare în pag. a II-a)

Domnule președinte,
Domnilor,
Este pentru mine o deosebită plă

cere să dau expresie sentimentelor 
poporului român, adresîndu-vă dum
neavoastră, poporului libanez prie
ten. salutul cordial al poporului ro
mân și al meu personal. Doresc, de 
asemenea, să vă mulțumesc pentru 
ospitalitatea și căldura cu care am 
fost întîmpinați pe pămîntul patriei 
dumneavoastră.

într-adevăr, popoarele noastre’ se 
cunosc din vremuri îndepărtate. Isto
ria a făcut ca o perioadă destul de 
îndelungată să fim sub jugul ace
luiași imperiu. în acele împrejurări 
am luptat împreună pentru elibera
rea națională. După cum ați mențio
nat, în acele vremuri, în România 
s-au tipărit în limba arabă unele 
lucrări. Popoarele noastre s-au cu
noscut și au înțeles că trebuie să 
lupte pentru a-și cuceri indepen- 

suveranității naționale".

dența, pentru a fi stăpine pe desti
nele lor. Acum, ne reamintim de 
aceasta, deoarece sintem hotăriți să 
facem totul pentru a asigura o co
laborare trainică între popoarele 
noastre, bazată pe deplina egalitate 
în drepturi, pe respectul indepen
denței și suveranității naționale. 
(Aplauze puternice).

Poporul român și-a cucerit cu 30 
de ani în urmă deplina independen
ță și a trecut la făurirea unei orin- 
duiri noi — orinduirea socialistă. Și 
pentru că în acest an vom sărbători 
această dată istorică, doresc numai să 
menționez faptul că întreaga economie 
românească s-a dezvoltat în așa fel 
incit industria produce astăzi de 28 
de ori mai mult decît acum 30 de 
ani. Pe această bază au putut crește 
continuu bunăstarea și fericirea în
tregului nostru popor. Așa se și ex
plică faptul că întregul popor spri-
(Continuare in pag. * II-a)
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■îVIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA LIBAN

Toastul președintelui 
Suleiman Frangieh

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

mînturile lor, pre]udiciindu-se astfel 
două drepturi esențiale — dreptul 
palestinenilor de a-și păstra perso
nalitatea, de a se bucura de dreptul 
lor la autodeterminare și de a nu 
dispărea și drepturile arabilor in Ie
rusalim, acest oraș al cărui statut 
trebuie să răspundă misiunii și idei
lor pe care le simbolizează. Dacă 
întîietatea dreptului nu este asigura
tă, aceasta ar înseipna compromite
rea păcii și a tot ceea ce omenirea 
a creat și la care ne-am adus și 
noi contribuția. Dreptul va sfîrși prin 
a se prăbuși și prin a dispărea, obli- 
gind generația care crește — copiii 
dumneavoastră și copiii noștri — să 
reia drumurile deja bătute de înain
tașii lor și să reconstruiască totul, în- 
tr-o epocă în care valorile ar trebui 
să se înmulțească în loc să se piardă.

Domnule președinte,
Nenorocirile la care este expusă 

omenirea datorită violării păcii sînt 
de o deosebită gravitate. Și cea mai 
mică dintre acestea nu constă în 
frămîntărlle prin care trec popoare
le : crize morale sau ideologice, cri
ze economice, ale căror ultime ma
nifestări sînt problemele produselor 
alimentare, ale petrolului, in aștep

Flori — oferite ou gingâșie șl câldurâ

„Fifi binevenit în mijlocul nostru"'
(Urmare din pag. I)

port al Levantului și, totodată, cel 
mai important centru economic, co
mercial și bancar — aici iși au birou
rile 74 de mari 
străine . .
primele ore ale dimineții și 
noaptea 
Dinamica __
activității economice, de construcții, 
de tranzacții comerciale și bancare, 
la fel ca și circulația pe străzi și bu
levarde, reprezintă prima carte de 
Vizită a acestui fnare oraș, care a fost 
denumit, pe bună dreptate, „Poarta 
Orientului".

Privit de pe înălțimile colinei 
Baabda, upde se află palatul preziden
țial, panorama Beirutului oferă o 
încintătoare imagine a unei fericite 
îmbinări între arhitectura tradiționa
lă arabă și liniile cele mai moderne 
ale construcțiilor din beton, oțel și

Pe platoul din fața palatului prezi
dențial asistăm, la ora 8,30, la înăl
țarea pe catarge a drapelelor de stat 
ale României și Libanului, Ceremo
nial care deschide, aici, cea de-a 
doua zi a vizitei oficiale a președin
telui Nicolae Ceaușescu. 

bănci libaneze și 
Beirutul cunoaște, încă din 

/' i pînă 
tîrziu, un ritm trepidant, 

mereu „crescendo" a

-■
■*

<

La solemnitatea de la Monumentul soldatului necunoscut

■-Or;

tarea redutabilei probleme a mate
riilor prime in general. Aceste crize 
care se întîlnesc pretutindeni de
monstrează, prin adirtcimea și prin 
întinderea lor, sporirea legăturilor 
dintre state și societăți și dovedesc 
că, așa cum pacea este indivizibilă 
— ea există sau nu există — con
diția umană este și ea indivizibilă. 
De aici, domnule președinte, necesi
tatea unei lumi a colaborării, în care 
fiecare stat, mare sau mic, să co
laboreze cu celelalte state, mari sau 
mici. Și cele două țări ale noastre, 
care au cunoscut destine atit de ase
mănătoare, pe drumul amărăciunii, 
vor trebui să meargă împreună pe 
calea înțelegerii pină cînd va fi asi
gurată victoria dreptului, fundament 
al păcii și care, întocmai ca și pacea, 
va domni fără să fie contestat sau 
nu va domni deloc.

Domnule președinte,
îmi este deosebit de plăcut să vă 

adresez încă o dată urările mele de 
bun venit în această țară, al cărei 
prestigiu se datorează în mare mă
sură prieteniilor sale — printre care 
el este mindru să numere și țara 
dumneavoastră — și care nu ezită, 
în măsura mijloacelor sale, să-și a- 
ducă întreaga contribuție la cauza 
dreptului și păcii. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă de la reședință spre centrul 
orașului, unde președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană de 
flori la Monumentul soldatului necu
noscut. în piața din fața monumen
tului epa aliniată o gardă de onoare . 
formată din ostași reprezentînd toate 
armele forțelor militare libaneze.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este insoțit, din partea libaneză, de 
Nasri Maalouf, ministrul apărării. 
Aii Al Khalil, ministru de stai, și de 
generalul Iskandar Ghanem, coman- 
dantul-șef al armatei.

Șeful statului român trece în re
vistă garda de onoare. Răsună solemn 
acordurile imnurilor de stat ale celor 

. două țări.
Un copil,- îmbrăcat în uniforma 

trupelor de blindate, oferă președin
telui Nicolae Ceaușescu un buchet de 
flori.

Se intonează imnul eroilor ; pre
ședintele Consiliului de Stat al Româ
niei depune coroana la monument și 
păstrează un moment de reculegere.

Apoi, șefului statului român îi sint 
prezentate celelalte persoane oficia
le libaneze care iau parte la cere
monie : șeful Statului major al ar-

3 y rr. w:: jji^B
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(Urmare din pag. I)

jină ferm politica internă și externă 
a statului nostru, este hotărit să 
facă totul pentru a o realiza în 
viață.

Domnule președinte,
Trăim o epocă de pline transfor

mări în toate domeniile de activita
te. Sîntem contemporanii uriașei re
voluții tehnico-științifîce. Totodată 
însă, sîntem și contemporanii unor 
profunde transformări sociale, ai in
tensificării luptei popoarelor împotri
va dominației și , asupririi, pentru 
dreptate socială, pentru o lume mai 
bună. (Aplauze).

în lume s-au produs schimbări în 
raportul de forțe și ele se accentuea
ză. S-au obținut pași pe calea unei 
politici noi de destindere și colabo
rare între popoare. Dar trebuie să 
spunem deschis că sîntem de-abia la 
începutul acestei noi orientări in via
ța internațională, că, pentru a asi
gura triumful deplin al noii politici, 
accentuarea cursului destinderii, este 
nevoie, după părerea noastră, ca toa
te popoarele să acționeze cu fermi
tate pentru a contribui la instaura
rea unei lumi mai drepte și mâi 
bune. Mai sint popoare care gem sub 
dominația colonială și trebuie să de
clar că România sprijină activ lupta 
de eliberare națională a acestor po
poare, pornind de la convingerea că 
trebuie lichidate definitiv colonialis
mul și orice formă de asuprire na
țională.

Sint încă zone, cum este și Orien
tul Mijlociu, unde situația se men
ține destui de încordată. Existența 
acestei stări de încordare, menținerea 
suB ocupație de către Israel a unor 
teritorii arabe nu fac decît să perpe
tueze pericolul continuu al unui nou 
conflict. România s-a pronunțat și 
se pronunță cu hotărîre împotriva 
oricăror cuceriri teritoriale prin for
ță și consideră că este necesar, în 
vederea unei păci drepte și traini
ce in Orientul Mijlociu, ca Israelul 
să se retragă din teritoriile ocupate. 
(Aplauze îndelungate).

Am salutat acordurile privind 
dezangajarea între Egipt și Israel, 
considerînd aceasta ca un pas spre 
o soluționare definitivă. Sîntem de 
părere că trebuie depuse eforturi 
pentru a se realiza dezangajarea și 
între celelalte state și a se ajunge 
la negocieri pentru soluționarea de
plină a situației din. Orientul Mij
lociu.

Ne-am pronunțat și ne pronunțăm 
pentru o participare și a altor state 
din această zonă, din Europa și Afri
ca la -conferința de la Geneva.

Dar, pentru a se realiza o pace 
dreaptă și trainică in Orientul Mij
lociu, trebuie soluționată și proble
ma poporului palestinean. întotdea
una, România s-a pronunțat pentru 
dreptul poporului palestinean de a-și 
hotărî organizarea sa corespunzător 
năzuințelor sale. (Aplauze îndelunga
te). Desigur, este o problemă a po
porului palestinean să "hotărască cum 
să-și organizeze viața viitoare. Dar, 
după părerea noastră, constituirea ■ 

matei, ofițeri superiori, comandanți 
ai tuturor armelor, guvernatorul ora
șului Beirut.

Un mare număr de locuitori ai 
capitalei, aflați în piața unde a avut 
loc solemnitatea, aclamă călduros pe 
președintele Nicolae, Ceaușescu.

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă apoi spre zona din apro-, 
pierea aeroportului internațional Bei
rut, unde sint vizitate Atelierele de 
reparații și asistență pentru avioane 
ale companiei aeriene naționale 
„Middle East Airways" (M.E.A.).

înaltului oaspete român i se face 
o primire entuziastă. La intrarea în 
incinta întreprinderii, pe o mare pan
cartă sînt scrise in limba română 
cuvintele : „Fiți binevenit în mij
locul nostru, mult stimate domnule 
președinte Nicolae Ceaușescu". în 
număr impresionant, muncitori și spe
cialiști ai atelierelor aclamă îndelung 
pe șeful statului român. Președintele 
Consiliului de administrație, dr. ing. 
Lucien Dahdah, înconjurat de mem
brii consiliului, salută cordial pe 
oaspeții români, invitîndu-i să vizi
teze atelierele. Pe parcursul vizitei 
și apoi în sala de ședințe a Consi- 
liului de administrație 

unui stat palestinean este o necesi
tate pentru ca acest popor să-și poa
tă duce o viață liberă, independen
tă și pentru o pace trainică in 
Orientul Mijlociu.

Sînt probleme și în Europa. Este 
adevărat, s-au realizat pași spre 
destindere. A început conferința ge- 
neral-europeană. Noi considerăm 
deosebit de importantă încheierea cu 
succes a acestei conferințe, care să 
ducă Ia consolidarea securității in 
Europa, la realizarea unor relații noi 
între popoarele continentului, care 
să asigure fiecăruia mai multe posi
bilități de a-și concentra forțele în 
direcția dezvoltării, fără teama vreu
nei agresiuni. O Europă în care vor 
triumfa relațiile de colaborare va 
exercita o influență puternică asu
pra întregii vieți internaționale.

în reglementarea multiplelor pro
bleme care preocupă omenirea este 
necesar ca toate națiunile, indiferent 
de mărimea lor, să participe activ 
la găsirea celor mai corespunzătoare 
soluții. în această direcție, România 
consideră că țările mici și mijlocii 
trebuie să participe mai activ la via
ța internațională, pentru a asigura 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a fi pe deplin stăpin pe destinele 
sale, de a-și făuri viața așa cum o 
dorește, fără nici un amestec din 
afară.

Noi apreciem că trebuie să creas
că și mai mult rqlul Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organisme 
internaționale in soluționarea proble
melor care confruntă omenirea.

în problemele subdezvoltării, In 
sprijinirea țărilor rămase In urmă, 
pentru a se asigura un progres rapid 
economico-social, sînt necesare efor
turi susținute, aceasta constituind 
unul din factorii primordiali pentru 
înfăptuirea unei lumi mai bune și mai 
drepte. în acest sens, apreciem că 
ținerea unei sesiuni extraordinare pe 
problemele materiilor prime, ale • 
energiei, ale subdezvoltării este o 
necesitate, pentru a da posibilitatea 
tuturor statelor de a-și spune părerile 
asupra acestor probleme de o impor
tanță vitală pentru omenire.

Aș dori să menționez cu multă 
satisfacție că reprezentanții noștri, 
guvernele țărilor noastre au conlu
crat activ în viața internațională, în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite, 
în soluționarea multor probleme. Aș 
dori să exprim speranța, și convin
gerea mea chiar, că și in viitor re
prezentanții noștri, popoarele noastre 
vor conlucra și mai activ în a con
tribui la realizarea unei lumi a co
laborării și păcii. Sper că convor
birile pe care le vom avea. înțelege
rile pe care le vom realiza cu acest 
prilej vor da un nou impuls dezvol
tării relațiilor economice, tehnlco-ști- 
ințifice și în alte domenii dintre ță
rile noastre.

Cu aceste gînduri am venit în fru
moasa dumneavoastră țară și dorim 
ca colaborarea noastră să fie tn in
teresul popoarelor noastre, în in
teresul înțelegerii și păcii în întreaga 
lume.

Pentru această colaborare, pentru 
pace. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

unor splendide ornamente florale al
cătuite din garoafe roșii, galbene și 
albastre — au loc discuții vii, lega
te de profilul întreprinderii, de pro
ducție, de sistemul și criteriile eco
nomice de organizare, de executare 
a comenzilor. Gazdele arată că pre
ocuparea centrală a colectivului de 
specialiști ai întreprinderii este cali
tatea producției, determinată de com
petitivitatea cu marile firme aero
nautice din lume.' 70 la sută din 
personalul atelierelor sint cadre cu 
pregătire superioară, în majoritate 
absolvenți ai școlilor speciale aero
nautice. 82 de companii aeriene din 
numeroase țări ale lumii apelează la 
serviciile atelierelor pentru repara
ții și asistentă tehnică din Beirut 
pentru avioanele de pasageri de mare 
capacitate. Pentru asigurarea unei 
eficîențe maxime, întregul personal 
participă la cursuri periodice de re
ciclare.

Adresindu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de administrație al atelierelor evo
că tradițiile de prietenie dintre Li
ban și România, ce urcă departe în 
susul istoriei celor două țări. „Nu 
vom uita niciodată, domnule pre
ședinte — a spus el — faptul că în 
țările române au văzut lumina ti
parului primele lucrări in limba a- 
rabă, venite de aici din Liban, după 
cum nu putem să nu vă împărtășim 
asum sentimentele noastre de profun
dă și sinceră admirație ce le nu
trim pentru calitățile dumneavoastră 
de eminent om de stat și conducă
tor politie".

în aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Nioolae Ceaușescu răspun
de gazdelor : „Vă mulțumesc pen
tru aceste cuvinte Ia adresa priete
niei dintre România și Liban. Mi-a 
făcut o mare plăcere să vizitez a- 
ceastă companie. Avem impresii plă
cute. Intr-adevăr, între țările noastre 
stnt tradiții vechi de colaborare. Sper 
că vizita pe care o facem acum în 
Liban, convorbirile eu președintele 
dumneavoastră vor contribui la ex
tinderea colaborării noastre șl sper să 
găsim căi de conlucrare și cu com
pania dumneavoastră. Aș dori ca 
realmente să dezvoltăm și să Întărim 
cooperarea dintre popoarele noastre, 
să contribuim la cauza păcii și co
laborării in lume".

Gazdele prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o fotografie-portret a sa, 
cu rugămintea de a le face onoarea 
de a o semna. Mulțumind, președin
tele Consiliului de administrație de
clară : „Vreau să vă asigur, domnu
le președinte, cit de înaltă și de ex
traordinară este cota admirației tu
turor cetățenilor Libanului față de 
dumneavoastră".

La plecare, asistăm din nou la o 
caldă manifestație de simpatie din 
partea muncitorilor și specialiștilor 
față de conducătorul statului român. 
Aceeași atmosferă aveam s-o reintîl- 
nim și de-a lungul traseului străbă
tut de coloana oficială spre reșe
dință.

întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu Yasser Arafat

Joi seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, s-a întilnit, la reșe
dința care i-a fost pusă la dispozi
ție în timpul vizitei în Liban, cu o 
delegație a Organizației pentru elibe
rarea Palestinei, în frunte cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv.

La primire au participat tovarășii 
Cornel Burtică, Ion Pățan, George 
Macovescu. precum și Nicolae Doi- 
caru, consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

Din partea palestipeană au parti
cipat : Yasser Abdou Rabou, membru 
al Comitetului Executiv, reprezen
tant al organizației F.D.P.L.P., Abou 
Loutf, membru al Comitetului Exe
cutiv, Abou Nidal, membru al Comi
tetului Executiv, Zaheir Moksen, 

șeful organizației SAIKA, Hanni 
Hassan, consilier politic.

Cu prilejul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat 
au avut un larg schimb de păreri cu 
privire la evoluția situației din 
Orientul Mijlociu, realizarea unei 
păci drepte, trainice, în această zonă 
și reglementarea problemelor po
porului palestinean în spiritul inte
reselor și aspirațiilor sale naționale.

Reafirmind hotărirea României de 
a-și aduce, in continuare, contribu
ția sa activă la soluționarea situației 
din Orientul Mijlociu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat, și cu 
acest prilej, solidaritatea Partidului 
Comunist Român și a poporului ro
mân cu lupta dreaptă dusă de po
porul palestinean pentru dreptul său 
la autodeterminare, pentru rezolva
rea problemelor sale in conformitate 
cu interesele naționale.

Adresînd profunde mulțumiri se
cretarului general al Partidului Co
munist Român pentru poziția și ac
tivitatea intensă desfășurată in pro
blemele Orientului Mijlociu,1 Yasser 
Arafat și ceilalți membri ai delega
ției au dat o înaltă apreciere acțiu
nilor și inițiativelor întreprinse de 
România, personal de șeful statului 
român, in vederea găsirii căilor de 
rezolvare a situației din această 
parte a lumii. Conducătorii Organi
zației pentru eliberarea Palestinei 
au evocat cu satisfacție solidarita
tea poporului român cu cauza pa- 
lestineană, subliniind rolul deosebit 
pe care l-a jucat România in spri
jinul afirmării aspirațiilor legitime 
ale poporului lor, recunoașterii 
dreptului de a dispune de o viață 
liberă, independentă.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.



SC1NTEIA — sîmbâtd 16 februarie 1974 PAGINA 3

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN LIBAN

în mijlocul specialiștilor de la atelierele de reparații ale Companiei aeriene libaneze

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
o delegație a Partidului Comunist Libanez

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescir,’ secretar. general 
al Partidului Comunist Român, a 
primit o delegație a Partidului Co-, 
munist Libanez, compusă din Na- 
dim Aboul Samad, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Libanez, Artin Madoian, membru 
al Biroului Politic, și J. Farhat, 
membru al C.C. al P.C. Libanez.

La primire a participat tovarășul 

întâlnirea cu reprezentanți ai Camerelor 
de Comerț si Industrie din Liban

în cursul după-amiezii de vineri, 
președintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a avut o 
întiinire la Palatul prezidențial cu re
prezentant! ai Camerelor de Comerț 
și Industrie din Liban.

Au participat Toufic Assaf, minis
trul industriei și petrolului. Adnan 
Kassar, președintele Camerei de Co
merț și Industrie, Elias Sarchis, gu
vernatorul Băncii Centrale a Libanu
lui, președinții marilor companii co
merciale libaneze, conducătorii celor 
mai importante firme economice, nu
meroși oameni de afaceri.

La întiinire au asistat persoanele

REVISTA PRESEI LIBANEZE:
———   UI I—»

„Țările arabe au văzut întotdeauna 
în Romania o națiune prietenă11

Presa libaneză acordă largi spații 
în paginile sale și salută cu căl
dură vizita oficială de prietenie pe 
care președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o întreprinde în Liban, Ia invitația 
președintelui Suleiman Frangieh. ,

Toate ziarele din 15 februarie pu
blică, începind din prima lor pagi
nă, ample relatări privind sosirea 
în capitala libaneză a președinte
lui Nicolae Ceaușescu și filmul 
desfășurării vizitei în cursul zilei 
de 14 februarie. Sint reproduse nu
meroase imagini de la sosirea pe 
aeroportul internațional din Beirut, 
de la întîlnirea protocolară dintre 
cei doi șefi de stat, de la ceremo
nia schimbului de decorații dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Suleiman Frangieh, de 
la dineul oferit de șeful statului 
libanez în cinstea înaltului oaspe
te român. De asemenea, sînt pu
blicate fotografii înfățișînd momen
te sugestive ale primirii călduroase 
pe care populația libaneză a făcut-o 
conducătorului statului român, care 
se bucură aici de multă stimă și 
prețuire.

Sub titlul „Primire prietenească* ’, 
ziarul „AL AMAL" scrie : „Pre
ședintele Ceaușescu a fost primit, 
la sosirea sa la Beirut, cu ovații și 
a fost salutat cu «salve de artilerie. 
Mulțimea de libanezi, masată pe 
terasele aeroportului, a aplaudat 
călduros pe șeful statului roman". 
„AL LIWA" publică, sub titlul „So
sirea președintelui român. El a fost 

Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar «1 
C.C. al P.C.R.

Membrii delegației au adresat un 
călduros salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din partea conducerii 
partidului, a comuniștilor libanezi-, 
apreciind că vizita pe care o face în 
Liban reprezintă o contribuție im
portantă la dezvoltarea legăturilor de 
prietenie dintre cele două țări și po
poare.

oficiale române care îl însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu în vi
zita sa in Liban.

Salutind prezenta președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, președintele Ca
merei de Comerț și Industrie din 
Liban, Adnan Kassar, a rostit o cu- 
vîntare.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Nicolae Ceaușescu.

întîlnirea a prilejuit un dialog viu, 
alert, în cadrul căruia reprezentan
ții marilor firme libaneze și-au ma
nifestat dorința de a dezvolta schim
burile de mărfuri cu România și co

primit cu foarte mare căldură", o 
amplă relatare a desfășurării primei 
zile a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Liban, evidențiind 
sentimentele de respect și apreciere 
deosebită cu care poporul libanez 
l-a întîmpinat pe președintele 
României.

„SAOUT EL OUROUBA", comen- 
tînd vizita președintelui român, 
scrie : „Țările arabe au văzut tot
deauna in România o națiune prie
tenă de care Ie leagă numeroși 
factori in cele mai diverse dome
nii. Urîndu-i bun sosit președinte
lui român, noi sperăm că vizita sa 
in Liban va aduce o contribuție 
importantă Ia rezolvarea crizei din 
Orientul Mijlociu".

„AN NAHAR", ziarul libanez de 
limbă arabă cu cel mai mare tiraj, 
care are pe prima pagină un larg 
reportaj de la sosirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și relatează mo
mentele mai importante ale primei 
zile a vizitei, publică, de asemenea, 
în cuprinsul său un amplu articol 
înfățișînd viața și activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, sub 
titlul „Revoluționarul care a deve
nit președinte și liderul devenit 
erou".

„L’ORIENT-LE JOUR" publică 
pe prima pagină un articol dedicat 
biografiei președintelui Nicolae. 
Ceaușescu, sub titlul „Un militant 
din prima clipă", în care se aduce 
un cald elogiu vieții și activității 
șefului statului român.

„LE SOIR" consacră aproape ju
mătate din prima sa pagină pre

în timpul convorbirii a fost expri
mată dorința reciprocă de a dezvol
ta in continuare relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Libanez. Au fost 
abordate, de asemenea, probleme ale 
situației internaționale, îndeosebi re
feritoare la situația din Orientul 
Mijlociu.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

laborarea în producție cu întreprin
derile românești, de a înființa so
cietăți mixte și de a coopera pe terțe 
piețe, apreciind dezvoltarea economi
că a țării noastre, potențialul său în 
continuă creștere, calitatea produse
lor românești.

Participanții la discuții au mulțu
mit călduros șefului statului român 
pentru solicitudinea sa, pentru răs
punsurile date, pentru importanta 
contribuție personală adusă la dez
voltarea relațiilor economice bilate
rale, factor de seamă în evoluția 
continuu ascendentă a legăturilor 
prietenești dintre România și Liban.

zenței în Liban a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, pe care o sa
lută cu căldură, relatînd și aspecte 
din desfășurarea celei de-a doua 
zile a vizitei șefului statului ro
mân.

Relatări despre vizita în Liban și 
personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu publică și ziarele „AL 
ANWAR", „AL JARIDA", „AL HA- 
YAT". „AL MOHARRER", „AN 
NIDA", „AS SARK", „AL BAY- 
RAK", revistele „LTLLUSTRE DU 
PROCHE ORIENT". „AL HAWA- 
DESS", „AS SAXAD" și alte nume
roase publicații.

Sint publicate, de asemenea, 
largi relatări și fotografii de la în
tîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu președintele Comite
tului. Executiv al O.E.P. și alți li
deri ai rezistenței palestinene.

Posturile de radio libaneze, care 
au transmis în direct ceremonia 
sosirii președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Liban, au consacrat, 
la 14 și 15 februarie, emisiuni spe
ciale dedicate României, însumînd 
mai multe ore, în care a fost fă
cută o prezentare generală a țării 
noastre, a realizărilor sale pe plan 
economic, social, cultural, a poli
ticii sale externe. Programe spe
ciale de muzică folclorică și ușoară 
au însoțit aceste emisiuni.

La rîndul lor. posturile de tele
viziune din Beirut au prezentat 
programe speciale dedicate Româ
niei și au înfățișat numeroase sec
vențe din timpul sosirii președinte
lui Nicolae Ceaușescu în Liban.

BUCUREȘTI

Locuitorii orașului - gos
podarii orașului

Aceasta este, exprimată lapidar, 
una din preocupările constante în
scrise pe agenda Consiliului muni
cipal București al F.U.S. pentru 
sporirea contribuției cetățenilor la 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a orașului. Numeroși salariați din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene; elevi, studenți, locuitori 
ai cartierelor, pensionari și gos
podine, mobilizați de deputați, 
de comitetele de cetățeni și de a- 
sociațiile de locatari, au efectuat 
anul trecut diverse lucrări de gos
podărire șî înfrumusețare a orașu
lui, a căror valoare se ridică la 
576 milioane lei. Dintre obiectivele 
realizate, menționăm : amenajarea 
a 1 200 ha zone verzi. îndeosebi în 
cartierele Colentina, Titan, Drumul 
Taberii și Militari, construirea a 
peste 410 000 mp de străzi și tro
tuare, extinderea rețelei de apă cu 
17,5 km și a celei de canalizare cu 
6 km, plantarea a peste 800 000 de 
arbori și arbuști ornamentali și a cir
ca 300 milioane de flori, amenaja
rea și întreținerea a peste 1 000 de 
baze sportive simple și terenuri de 
joacă pentru copii etc„

Anul acesta, programul lucrări
lor de gospodărire și înfrumusețare 
a orașului, coordonat de către 
Consiliul municipal București al 
F.U.S., cuprinde, de asemenea, o- 
biective de larg interes cetățenesc, 
menite să se adauge celor ce vor 
fi executate din fondurile statului. 
Printre altele, bucureștenii vor con
strui prin muncă patriotică 442 000 
mp străzi și trotuare, vor amena
ja și întreține 1 472 ha de parcuri 
și zone verzi, vor planta 824 000 de 
aibori și arbuști, vor extinde rețe
lele de apă cu 10 km și pe cele de 
canalizare cu 5.5 km. vor amenaja 
și dota un mare număr de baze 
sportive, ștranduri și locuri de 
joacă pentru copii.
DOLJ

„Localitatea noastră, 
cea mai frumoasa"

Consiliile F.U.S. de pe cuprinsul 
județului Dolj, printre multiplele 
activități, au pe agenda lor de lu
cru, ca o sarcină permanentă, ac
țiunea de gospodărire și înfrumu
sețare a localităților. Intre sate, 
comune și orașe, sub genericul 
„Localitatea noastră, cea mai fru

VEȘTI DE PE ȘANTIERELE 
SIDERURGICE

Pe șantierele siderurgice ale țării 
se desfășoară în ritm intens lucră
rile de construcții-montaj în vederea 
intrării cit mai rapide în producție a 
unor importante agregate.

Pentru Combinatul siderurgic de la 
Galați, de pildă, 1974 constituie un 
an de vîrf in acest domeniu. Zes
trea productivă a marii platforme 
siderurgice dunărene se va întregi 
cu încă zece noi capacități, printre 
care : cel de-al patrulea furnal de 
1 700 mc ; o oțelărie electrică ; a treia 
baterie de cocsificare ; prima capa
citate de 1,5 milioane tone oțel 
lingou, din cadrul celei de-a doua 
oțelării cu convertizoare ; noi capa
cități la laminoarele Slebing de benzi 
la cald și la rece ; secția de turnă
torie continuă.

Continuă, cu succes, lucrările și pe 
noua platformă siderurgică de la 
Tîrgoviște. Astfel, cel de-al doilea 
cuptor de 50 tone al oțelăriei elec
trice nr. 2, precum și cea de-a doua 
parte a liniei de forjă pentru blocuri 
și bare, laminoarele degrosisor, cele 
de prefabricate și profile mijlocii și 
ușoare se apropie de cotele finale. 
A început, de asemenea, construcția 
primului laminor din cadrul secției 
de tablă subțire aliată.

în plină desfășurare se află, de 
asemenea, lucrările de construcție a 
instalației de turnare continuă a 
oțelului direct în semifabricate de 
relaminare, Ia uzinele „Oțelul roșu", 
iar la întreprinderea „Industria 
sîrmei" din Cîmpia Turzii se fac pre
gătiri în vederea începerii lucrărilor 
la o nouă oțelărie de mare capaci
tate.

(Agerpres)
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E liniște in sală. Se aude 

doar vocea calmă și ritmată a 
profesorului. Cei din bănci — 
115 la număr — stau aplecați 
deasupra caietelor și notează. 
Elevii aceștia (care, de fapt, au 
copii și chiar nepoți elevi) sînt 
trecuți — fiecare in felul său 
— in cartea de onoare a mare
lui hambar al țării, in dreptul 
cifrelor care ne-aduc la cunoș
tință, la fiecare sfirșit de toam
nă, cit rod a dat pămintul pe 
care il lucrează și-l gospodăresc. 
La academia „Ștefan Gheor
ghiu", 115 președinți de coope
rative agricole de producție au 
venit să învețe. Și o fac la fel 
de serios cum își fac și munca.

li privesc și văd multe chipuri 
cunoscute. I-am întilnit la fer
me și pe cimp, in grajduri ți 
lingă tractoare, i-am întilnit și 
in zile obișnuite, dar și in zile 
grele, cind soarele voia să sece 
parcă sămînța sau cind apele 
luau totul după ele.

Oamenii aceștia au tăria ne
cesară de a invăța la orice 
virstă, dragostea lor . pentru pă- 
mint și pentru semenii lor este 
aceea care le dă înțelegerea ne
cesității. „Altfel nu se mai poate 
in timpul nostru", îmi spunea 
unul dintre ei. Intr-adevăr, nu 
se poate altfel pentru că, in 
ultimii ani, agricultura româ
nească a pornit pe un drum 
nou, un drum al îmbinării or
ganice a științei cu practica, a 
înaltei teorii cu înaltele recolte.

E liniște in sală... Se aude 
doar vocea profesorului. Printre 
cei 115 elevi se află eroul Mun
cii Socialiste Mihai Bîrliga din 
Roma Botoșanilor, Denisa Se- 
reanu, președinta de la Braga- 
diru, Dumitru Tricolea, din Bu- 
zescu Teleormanului. Gheorghe 
Damian, de la Todirești, și 
mulți, mulți alții de ale căror 
fapte țara a auzit nu o dată și 
ale căror merite le-a , recunos- 

. cut.
Cursurile se țin tntr-o aulă 

ca toate aulele. Examenul ? 
Miine, pe ogoare. Diploma ? Re
coltele din toamnă...

Alexandru STARK 

moasă" se desfășoară, în tot 
timpul anului, o susținută între
cere patriotică, cu obiective con
crete. In acfiste acțiuni sînt antre
nați zeci de mii de cetățeni, tineri și 
vîrstnici, femei, mecanizatori din
S.M.A., lucrători din I.A.S., țărani 
cooperatori, intelectuali. Printre 
consiliile F.U.S. cu cele mai însem
nate rezultate se află cele din comu
nele Poiana Mare, Măceșul de Sus, 
Desa, Bechet, Șimnic și multe altele. 
Pe întreg județul, lucrările de înfru
musețare și bună gospodărire a lo
calităților s-au ridicat anul tre
cut la suma de 389 milioane 
lei. Astfel, au fost executate 
reparații de străzi și trotuare

Ample acțiuni in folosul 
obștii, initiate 

de consiliile Frontului 
Unității Socialiste

CORESPONDENȚII „SCÎNTEIT*  TRANSMIT:

pe o suprafață de 1 235 000 mp ; 
s-au reparat și întreținut 24 000 km 
drumuri, au fost amenajate și ex
tinse zone verzi pe 1100 hectare, au 
fost plantați 1 735 000 pomi și ar
bori, ca să dăm numai cîteva e- 
xemple.

Anul acesta, cetățenii de pe cu
prinsul județului Dolj, în cadrul a- 
dunărilor cetățenești, s-au angajat 
să efectueze prin muncă patriotică 
lucrări de înfrumusețare a căror 
valoare depășește suma de 400 mi
lioane lei. In prezent, sub îndru
marea consiliilor F.U.S., s-a și tre
cut la înfăptuirea angajamentelor 
luate în aceste adunări. La Se- 
garcea, Afumați, Cetate, Bechet și 
în alte localități se nivelează te
renuri, se plantează pomi și ar
buști, se amenajează terenuri spor

ÎN JUDEȚELE IALOMIȚA Șl VRANCEA

Cum sînt pregătite
sistemele de irigații?

Deși ne aflăm la jumătatea lunii februarie, se pune cu acuitate 
problema pregătiții sistemelor de irigații, întrucît, anul acesta, rezerva 
de apă din sol este scăzută și va fi necesară declanșarea udărilor mai 
devreme decît in ceilalți ani. Iată de cer în toate unitățile agricole care 
dispun de terenuri amenajate pentru irigații, trebuie organizate acțiuni 
hotărîte pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparare a re
țelei de canale, pentru punerea la punct a echipamentului de udare, 
astfel incit să poată fi exploatate toate suprafețele amenajate. Să 
vedem care este stadiul pregătirii unor sisteme de irigații din județele 
Ialomița și Vrancea.

IALOMIȚA
întreprinderea de exploatare a lu

crărilor de îmbunătățiri funciare Fe
tești, județul Ialomița, are in exploa
tare 73 000 ha amenajate pentru iri
gații in sistemele Jegălia și Pietroiu— 
Ștefan cel Mare. Lucrările de intre- 
ținere a amenajărilor din adminis
trarea ei se află intr-un stadiu îna
intat : s-au decolmatat canalele din 
rețeaua principală de aducțiune și 
au mai rămas de , făcut probele cu 
apă la stațiile de repompare și pu
nere sub presiune. în schimb, la 
amenajările interioare, lucrările de 
întreținere care trebuiau executate 
de unitățile agricole sînt mult întir- 
ziate, iar în unele locuri nici nu au 
început. Pentru a se asigura buna 
funcționare a sistemelor de irigații, 
trebuie făcute lucrări de curățire a 
canalelor și de completare a taluze- 
lor, însumînd 50 500 mc terasamente ; 
apoi sint necesare completări și re
parații la impermeabilizarea canale
lor pe 1 300 mp, precum și alte lu
crări constind în înlocuiri și repa
rări de hidranți, chituitul jgheaburi
lor și altele. La cooperativa agricolă 
din Gîldău, ca o consecință firească 
a neîntreținerii amenajărilor pentru 
irigații, pe 850 ha — date în exploa
tare cu numai 10 ani în urmă — abia 
se mai cunosc urmele canalelor și ale 
celorlalte construcții hidrotehnice. Se 
pare că membrii consiliului de con
ducere nu au învățat nimic din a- 
ceastă situație, din moment ce și la 
amenajările noi — pe 1650 ha — date 
în folosință de 3 ani, nu se execută 
întreținerile necesare după fiecare 
an de exploatare. „Este adevărat că 
nu am făcut lucrările de întreținere 
la sistemul de irigații, dar mai e 
timp pînă la începerea udărilor" — 
încearcă să motiveze Ion Cristea, 
vicepreședintele cooperativei. Cum 
mai este timp 7 Oare nu acum, cind 
muncile agricole nu sint aglomerate 
și condițiile climatice permit, este 
timpul să se execute lucrările de 
întreținere a sistemelor de irigații 7

Situația de la Gîldău nu este sin
gulară. Toate cooperativele agricole 
din sistem, printre care cele din 
Brincoveni, Perișoru, Mărculești, Ro- 
seți, Dichiseni, Pietroiu. Borcea și 
Fetești-oraș, au canale îmburuienate, 
împotmolite, stăvilare defecte etc. La 
cooperativa agricolă din Fetești-oraș, 
bunăoară, după nici trei ani de la in
trarea în exploatare a sistemului, am 
văzut canale de distribuție care nu 
mai pot transporta nici jumătate din 
debitul necesar de apă, din cauză că 
au fost invadate de vegetație, sînt 
împotmolite. Cu toate acestea, con
siliul de conducere al cooperativei 
nu a mișcat un deget pentru a se 
executa lucrările de întreținere care 
să permită funcționarea optimă a 
sistemului de irigații.

Se știe, unitățile socialiste care au 
în administrare lucrări de îmbună
tățiri funciare sînt obligate prin lege 
să le întrețină conform prevederilor 
din regulamentele de exploatare și 
întreținere stabilite, pentru fiecare 
obiectiv în parte. întrucît cooperati
vele agricole nu execută lucrările ce 
le revin t- în special decolmatarea 
canalelor, cositul vegetației și imper
meabilizarea — se accelerează degra
darea rețelei de canale, se reduce 
randamentul sistemului de irigații. 
Aceste lucrări puteau fi executate 
mecanizat de către I.E.L.I.F., dar în

tive, se desfundă șanțuri etc. De
putății orășenești și comunali, or
ganizațiile de tineret și femei 
dau un sprijin efectiv acțiunilor 
întreprinse de F.U.S. privind înfru
musețarea și buna gospodărire a 
localităților.

CONSTANȚA

Cercuri de educație 
materialist-științificâ 

în întreprinderi'
Educarea materialist-științificâ a 

cetățenilor constituie preocuparea 

principală a activității comisiei 
municipali pentru răspîndirea cu
noștințelor științifice a Comitetului 
municipal Constanța al Frontului 
Unității Socialiste. După cum ne 
informează președintele acestei co
misii, profesorul Gheorghe Lotcă, 
acțiunile ce se întreprind se des
fășoară pe două planuri.

In primul rînd, în cadrul celor 5 
cursuri ale universității populare, 
care au cercuri organizate în ma
joritatea marilor întreprinderi din 
oraș. Ele își desfășoară activitatea 
în cadrul cluburilor, la căminele 
pentru tineret și grupurile sociale 
ale întreprinderilor și sînt frecventa
te cu regularitate de 100—200 de 
cursanți. Tematica discuțiilor (foar
te variată : „Cerul și pămîntul", 
„Omul și marea", „Omul", „Reli

treprinderea nu a primit nici o co
mandă din partea cooperativelor a- 
gricole.

Nici direcția agricolă județeană nu 
sprijină îndeajuns executarea lucră
rilor de întreținere a amenajărilor 
aflate în administrarea cooperative
lor. In fiecare unitate trebuiau orga
nizate echipe specializate în execu
tarea acestor lucrări. De asemenea, 
încă din toamnă trebuia adus, la 
atelierele întreprinderii de exploata
re, echipamentul de udare deterio
rat — conducte de aluminiu, asper- 
soare etc. Or, abia acum a început 
repararea utilajului de irigat.

Analiza situației din sistemele Je
gălia și Pietroiu — Ștefan cel Mare 
denotă că pregătirile pentru începe
rea udărilor sînt mult rămase în 
urmă, ceea ce impune ca organele 
județene de partid și agricole să ia 
măsuri hotărîte în această direcție.

Aurel PAPADIUC

VRANCEA
De-a lungul a cîțiva ani, în zona 

de șes a județului Vrancea s-au pus 
bazele unor sisteme locale de iriga
ții, care, numai în perimetrul coope
rativelor agricole Vulturu, Suraia, 
Nănești, Călieni, Vînători. Gologanu 
și Măicănești, cuprind peste 11 000 
ha. In condițiile întreținerii cu grijă 
și exploatării raționale a sistemelor 
de irigații, unele cooperative agri
cole au reușit să dubleze și chiar să 
tripleze producțiile la hectar. Cu 
toate acestea, nu puține dintre sis
temele locale de irigații din această 
zonă — în care cooperativele au in
vestit zeci de milioane de lei — 
nefiind întreținute, s-au degradat.

Dar să începem cu începutul. A- 
tunci cind s-a conceput această in
cintă irigată, proiectantul a omis ca 
in partea ei terminală să prevadă și 
o rețea internă de desecări. Ca ur
mare, în timpul inundațiilor din pri- 
măverile anilor 1970 și 1973, apele 
au depus un strat apreciabil de mîl 
și resturi vegetale. Astfel, zecile de 
milioane de lei investiți în amena
jarea canalelor de aducțiune, în con-

ACȚIUNI DE COOPERARE 
Șl SPECIALIZARE ÎN PRODUCȚIE 

ÎNCHEIATE DE ROMÂNIA CU ALTE TĂRI
în activitatea de comerț exterior a 

României un loc deosebit este ocu
pat de cooperarea cu alte țări în 
producție, cercetare științifică și 
țehnică. Anul trecut, de pildă, țara 
noastră a încheiat 49 acțiuni de 
cooperare și specializare în produc
ție. împreună cu celelalte țări mem
bre ale C.A.E.R., România a semnat 
convențiile privind înființarea uniu
nilor economice internaționale „Inter- 
textilmaș", „Interatomenergo" și „In- 
terelectro", în baza cărora va fi or
ganizată cooperarea în producție și 
specializare în domeniul utilajului 
textil, nuclear și produselor electro
tehnice. Pe linie bilaterală au fost 
finalizate mai multe acțiuni de co- 

gia, știința", „ABC-ul sănătății" 
etc.) este susținută de specialiști 
în materie, pe baza unui bogat 
material documentar — filme, fo
tografii, planșe etc.

O atenție deosebită se acordă și 
manifestărilor publice organizate 
ca urmare a solicitărilor venite din 
partea diferitelor instituții cultu
rale, cluburi, școli etc. Foarte soli
citat, în această perioadă, de pildă, 
a fost prof. Mihai Enescu, de la 
Planetariul din Constanța, care a . 
făcut numeroase expuneri despre 
cometa Kohoutek în cadrul case
lor de cultură sau al cluburilor din 
întreprindere.

VASLUI

Un angajament al viitori" 
lor locatari: cîte 100 ore 
muncă patriotică pentru 

fiecare cameră

Pentru o mai judicioasă și ope
rativă coordonare a acțiunilor în
treprinse de Consiliul orășenesc al 
F.U.S. din Vaslui, localitatea a fost 
împărțită pe zone de lucru — 7 la 
număr — pentru fiecare din ele 
răspunzînd un colectiv format din 
7—11 membri ai biroului executiv. 
Recent, a avut loc o adunare — cu 
participarea tuturor factorilor de 
răspundere de pe raza orașului, de- 
putaților, reprezentanților organiza
țiilor de masă și obștești — cu care 
prilej s-a aprobat un plan concret 
privind lucrările ce se vor efectua 
prin contribuția patriotică a cetă
țenilor. S-a estimat că valoarea a- 
cestor lucrări va trece de 40 milioa
ne lei, mai mult decît dublu față 
de 1973. Pentru lucrări în construc
ții se vor efectua circa 70 000 de 
ore de muncă patriotică, valoarea 
lor depășind 2 milioane lei — la 
construcția unbr blocuri și amena
jarea spațiilor dintre ele (în zonele 
Centru-hală 4 și Centru-hală 5), la 
construcția căminelor pentru nefa- 
miliști ale întreprinderii de mate
riale izolatoare (lotul Vaslui — E- 
lectromontaj Bacău) și al întreprin
derii de confecții. Va deveni astfel 
posibilă darea în folosință, chiar în 
acest an, a două cămine cu cîte 115 
locuri, cel de la întreprinderea de 
confecții (cu 305 locuri) urmînd să 
fie terminat în prima parte a anu-, 
lui viitor. Familiile din oraș, ce vor 
primi apartamente proprietate de 
stat, s-au angajat să execute pe 
șantier, pentru propriile lor locu
ințe, cîte 100 de ore de muncă de 
fiecare cameră.

ducte și alte materiale au fost, prac
tic, înghițite în pămînt, partea ter
minală a acestui sistem de irigații 
fiind abandonată. Cum vă explicați 
acest lucru 7 — îl întrebăm pe ing. 
Marin Cojocaru, șeful serviciului de 
întreținere și exploatare din cadrul 
oficiului județean de îmbunătățiri 
funciare.

— La omisimea proiectantului, 
care nu a prevăzut și executarea re
țelei de desecări, s-a adăugat, pe 
parcurs, lipsa totală de preocupare 
a unor conduceri ale cooperativelor 
agricole beneficiare pentru buna în
treținere și exploatare a sistemelor 
locale de irigații. Din cauză că nu 
s-a întreprins aproape nimic pentru 
desfundarea canalelor — lucrare care 
trebuie executată în fiecare an — 
800 ha de la cooperativa agricolă 
Suraia, 600 ha aparținînd asociației 
intercooperatiste Vînători, 300 ha la 
Măicănești și alte suprafețe sînt 
acum compromise din punct de ve
dere al productivității, deși ele apar 
în statistici ca fiind irigate. Mai 
mult, neglijența față de menținerea 
In stare de funcționare a acestor sis
teme locale de irigații a ajuns pină 
acolo incît, în unele cooperative a- 
gricole, au dispărut chiar și echipa
mentele de irigat — aspersoare, con
ducte, motoare etc. La cooperativa 
agricolă din Gologanu, de pildă, nu 
se mai găsesc decît 3 din 11 agre
gate de aspersiune.

Acum se lucrează la un nou pro
iect pentru reamenajarea acestor sis
teme. Bine ar fi dacă s-ar aplica cît 
mai repede. Din cele constatate de 
către specialiști rezultă că sistemele 
locale de irigații compromise pot fi 
refăcute cu forțele proprii ale coo
perativelor agricole în cauză. Acum 
este un timp deosebit de favorabil 
pentru curățirea și desfundarea ca
nalelor. Dar acțiunile întreprinse în 
acest sens sînt sporadice. La coope
rativele agricole din Vulturu, Nă
nești, Călieni, Măicănești și în altele, 
fișele tehnice și graficele referitoare 
la lucrările ce trebuie executate sînt 
încă ținute „în secret" de către co
mandamentele locale constituite spe
cial pentru repunerea în funcțiune a 
sistemelor de*  irigații degradate. A- 
cestea sînt faptele și, de aceea, este 
de datoria organizațiilor de partid, a 
consiliilor de conducere din coopera
tivele agricole și a consiliilor popu
lare comunale respective să treacă 
neîntîrzîat la declanșarea unor ample 
acțiuni de masă pentru reamenajarea 
acestor sisteme locale de irigații, ast
fel ca în 1974 să se poată irigâ în
treaga suprafață și, pe această cale, 
să se obțină recoltele dorite.

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteil"

9
operare cu firme și organizații eco
nomice din țările socialiste, precum 
și din alte țări, privind colaborarea 
in fabricarea de mașini-unelte, rul
menți, motoare etc.

România participă, între altele, la 
realizarea unui mare combinat de 
azbest in U.R.S.S., la construirea 
unor obiective industriale în Iran și 
India, De asemenea, o serie de cen
trale industriale participă la societăți 
mixte de producție în Peru, Kenya, 
Maroc, Liban. Nigeria și în alte țări 
în domeniile construcțiilor de mașini, 
mineritului, industriei lemnului, ma
terialelor de construcții și agricul
turii.

(Agerpres)



SClNTEIA - sîmbâtâ 16 februarie 1974PAGINA 4

împlinirea a 41 de ani de la eroi
cele bătălii revoluționare ale ceferiș
tilor și petroliștilor din 1933 prile
juiește evocarea uneia dintre cele 
mai glorioase pagini din istoria miș
cării noastre muncitorești.

Luptele muncitorești de acum pa
tru decenii s-au desfășurat pe fun
dalul marii crize economice mon
diale din anii 1929—1933, care s-a 
manifestat deosebit de acut în țara 
noastră, determinind scăderea verti
ginoasă a producției industriale, în
chiderea a numeroase fabrici, fali
mentul unui șir de întreprinderi, 
creșterea șomajului de masă, crahuri 
bancare, toate acestea împletindu-se 
cu efectele grave ale crizei în agri
cultură. Căutînd o ieșire din criză, 
guvernele burgheze care s-au perin
dat în acei ani la cîrma țării au con- 

împrumuturi înro-tractat o serie de 
bitoare in Occi
dent, accepting în 
cele din urmă 
așa-zisul „plan de 
asanare" 
Geneva, 
marile 
străine 
controlul 
asupra 
financiare a ma
rilor instituții de 
stat, România fi
ind astfel și mai 
adine înfeudată 
capitalului mono
polist străin. Pe 
baza acestor a- 
corduri au fost a- 
plicate faimoa
sele „curbe de 
sacrificiu", care 
au dat grele lo
vituri nivelului 
de trai al mase
lor 
prin ___
salariilor muncitorilor și funcționari
lor, paralel cu concedierea a 30 la 
sută din numărul acestora. ,

Intensificarea exploatării maselor 
muncitoare a determinat creșterea 
Împotrivirii lor față de politica gu
vernelor burghezo-moșierești, împo
trivire exprimată intr-un șir neîn
trerupt de greve ale proletariatului, 
răzvrătiri locale ale țăranilor, acțiuni 
de protest ale învățătorilor, pensio
narilor, meșteșugarilor, funcționarilor, 
studenților și altor pături so
ciale lovite de efectele crizei. De la 
greva generală din octombrie 1920, 
istoria țării. nu mai cunoscuse con
fruntări de clasă de o asemenea am
ploare ca cele din anii crizei econo
mice — factorul care a imprimat 
înaltul nivel de organizare și com
bativitate acestor lupte proletare fi
ind Partidul Comunist Român.

Marile bătălii proletare din 1933 au
• fost precedate de o muncă asiduă a 

partidului comunist în vederea rea
lizării unității de acțiune a clasei 
muncitoare. Roadele acestei activități 
s-au vădit în crearea, începind cu 
anul 1932, în diferite centre munci-, 
torești ale țării, a comitetelor de ac
țiune alese de masa muncitorilor ca 
organe de front unic regionale, lo
cale, pe ateliere, întrunind laolaltă 
comuniști, socialiști-independenți, so- 
cial-democrați, membri ai altor par
tide sau organizații, muncitori neor
ganizați. Pornind de la aprecierea 
că muncitorii feroviari și petroliști 
reprezentau două dintre detașamen
tele cele mai înaintate și mai active 
ale clasei muncitoare. P.C.R. a acor
dat o deosebită atenție pregătirii și

organizării luptelor feroviarilor șl 
petroliștilor ca parte integrantă și, 
totodată, moment culminant al efer
vescentei revoluționare ce cuprinsese 
masele muncitoare din întreaga tară, 

încă în prima jumătate a lunii ia
nuarie 1933, muncitorii petroliști din 
Valea Prahovei s-au angajat într-un 
șir de lupte greviste, demonstrații de 
stradă și ciocniri cu autoritățile po
lițienești, care au culminat cu puter
nicele greve de la marile societăți 
petroliere din Ploiești. Izbucnită Ia 
30 ianuarie, greva de Ia rafinăria 
„Astra Română", sprijinită de mun
citorii din întreprinderile Ploieștiului 
și alte orașe, s-a încheiat cu victoria 
acestora, direcția fiind nevoită să-și 
asume obligația de a renunța la con
cedieri, de a respecta contractul co
lectiv și a recunoaște dreptul delega- 
ților muncitorilor de a trata în nu-

care au culminat cu puternicele ac
țiuni de la Atelierele „Grivița".

Declanșind noua lor grevă la 15 
februarie, feroviarii de la „Grivița" 
cereau eliberarea conducătorilor lor 
arestați, ridicarea stării ~de asediu, 
recunoașterea comitetului de fabrică, 
satisfacerea revendicărilor acceptate 
de autorități la 2 februarie. Prin -in
trarea in grevă a întregii mase a 
muncitorilor, care s-au baricadat In 
ateliere, prin alcătuirea de către or
ganizația de partid a unor puternice 
pichete de grevă și gărzi de autoa
părare, „Grivița" s-a transformat in
tr-o redută a luptei revoluționare 
desfășurate de clasa muncitoare în 
numele intereselor fundamentale ale 
întregului popor. Forța impresio
nantă a solidarității proletare s-a 
manifestat în acele zile prin marele 
număr de greve, întruniri, mitinguri

la scurtă vreme după instaurarea 
dictaturii hitleriste în Germania, au 
avut un larg răsunet internațional ; 
pe toate Continentele, clasa munci
toare, forțele progresiste și-au expri
mat solidaritatea frățească cu lupta 
feroviarilor și petroliștilor români. 
In presa mișcării muncitorești din 
diferite țări s-a vorbit în acea pe
rioadă cu admirație de „exemplul 
românesc", de „făclia aprinsă de 
muncitorul român și care trebuie 
dusă înainte".

Marile bătălii proletare din 1933 au 
demonstrai maturitatea politică a 
clasei noastre muncitoare ca cea mai 
înaintată forță a societății romănești, 
avangarda luptei întregului popor 
pentru apărarea intereselor sociale 
și naționale fundamentale, oentru 
apărarea libertăților democratice, a 
independenței și suveranității Româ- 

impotriva 
țării, 

în
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41 de ani de la luptele revoluționare ale ceferiștilor
și petroliștilor din ianuarie-februarie 1933

mele acestora. Incuraj'ați de această 
victorie, la 1 februarie 1933 au intrat 
în grevă și muncitorii de la rafină
ria „Româno-Americană". Intens 
susținută de ceilalți muncitori din 
Valea Prahovei, de țărani din satele 
vecine, greva a luat un curs deosebit 
de combativ, ajungîndu-se la ciocniri 
dure cu jandarmii și poliția, luarea cu 
asalt a localului poliției din Ploiești 
și eliberarea delegaților greviștilor 
care fuseseră arestați.

Totodată, încă in primele zile ale 
anului 1933 au fost declanșate vigu
roase lupte revendicative ale fero
viarilor din mai multe centre ale 
țării, între care s-au remarcat in 
mod deosebit acțiunile de la Atelie
rele C.F.R. „Grivița" din Capitală, 
începute la 2 februarie prin ocuparea 
de către greviști a atelierelor. Pe lin
gă satisfacerea unor revendicări eco
nomice, ei au cucerit dreptul de exis
tență pentru comitetul de întreprin
dere, organul de front unic al munci
torilor. Amplei ridicări la luptă a fe
roviarilor de la „Grivița" i-au urmat 
greve cu ocuparea atelierelor C.F.R. 
la Iași, Galați, Pașcani etc., ieșiri în 
stradă și demonstrații ale muncitori
lor în alte centre ale țării.

Acțiunile represive ale autorități
lor — instaurarea stării de asediu la 
3/4 februarie, arestările masive (nu
mai în noaptea de 14/15 februarie au 
fost arestați 1 600 de militanți revo
luționari) n-au putut stăvili extin
derea luptelor muncitorești. In po
fida terorii polițiste. între 12 și 15 
februarie 1933 s-au desfășurat un șir 
de acțiuni greviste la atelierele fe
roviare din Cluj, Iași, Oradea etc..

care 
au 

Dar

ale muncitorilor altor întreprinderi 
din Capitală și din provincie, intelec
tuali, studenți, meseriași, țărani, 
funcționari, mici comercianți.

Este cunoscută cruzimea cu 
autoritățile burghezo-moșierești 
reprimat luptele muncitorești,
asasinatele din dimineața zilei de 16 
februarie, arestarea a circa 2 000 de 
muncitori, închiderea sub pază mi
litară a Atelierelor C.F.R. nu au în
semnat infringerea muncitorilor. 
Dimpotrivă, clasele dominante au fost 
silite să bată în retragere. Aplicarea 
„curbelor de sacrificiu" și a altor 
prevederi ale „acordului de Ia Gene
va" a fost suspendată, majoritatea 
muncitorilor arestați au fost eliberați. 
In toamna aceluiași an, guvernul 
fascizant Vaida a fost nevoit să de
misioneze.

Prin efectele lor imediate, ca șl prin 
influența exercitată asupra între
gii evoluții sociale ulterioare a țării, 
luptele revoluționare din 1932—1933 
au reprezentat o mare victorie poli
tică a clasei noastre muncitoare. 
„Luptele de' clasă din perioada cri
zei economice și mai ales luptele din 
ianuarie-februarie 1933 — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — au con
stituit un moment de o deosebită im
portanță in istoria mișcării noastre 
muncitorești, au avut o profundă in- 
rîurire asupra vieții politice și so
ciale din România. Ele au dat o pu
ternică lovitură claselor exploatatoa
re. au frinat ofensiva capitalului îm
potriva drepturilor economice și po
litice ale oamenilor muncii".

Luptele din 1933, fiind prima mare 
. ridicare a proletariatului din Europa

niei 
fascizării 
Realizarea 
cursul luptelor a 
frontului unic 
muncitoresc, în 
forme superioare 
de combativitate 
revoluționară, a 
constituit un pu
ternic impuls în 
perioada ulterioa
ră în direcția fău
ririi unității de 
acțiune a clasei 
muncitoare pe 
plan național. 
Totodată, s-au 
afirmat cadre re
voluționare. strîns 
legate de masa 
muncitorimii.

Prin întreaga 
desfășurare și ur
mările lor, lup
tele proletare din 
1933 au contri

buit la îmbogățirea experienței 
revoluționare a Partidului Comu
nist Român ; prestigiul și autori
tatea sa, dobindite în calitate de con
ducător al luptelor ceferiste, s-au re
flectat în întărirea politică și or
ganizatorică a partidului, in extinde
rea legăturilor sale cu detașamente
le de bază ale clasei muncitoare, ale 
maselor populare.

Privite în perspectiva evoluției is
torice, luptele muncitorești din fe
bruarie 1933 se înscriu în șirul bătă
liilor revoluționare care au culminat 
cu victoria insurecției naționale an
tifasciste armate din august 1944, 
piatră de hotar -în istoria patriei, 
care a deschis drumul deplinei eli
berări naționale și sociale a poporu
lui român, al făuririi drînduirii noi, 
socialiste In România. Clasa munci
toare, odinioară exploatată și asu
prită. lipsită de drepturi politice, 
este azi clasa conducătoare a socie
tății noastre, deținătoare — împreu
nă cu întregul popor — a puterii po
litice și economice, stăpînă a bogă
țiilor țării șl a roadelor muncii sale 
libere. Supremul omagiu pe care 
clasa noastră muncitoare, poporul ro
mân îl aduc amintirii eroicelor bă
tălii proletare din februarie 1933 con
stă în lupta plină de elan și abnega
ție pentru înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate adoptat de Congre
sul al X-lea și Conferința Națională 
ale P.C.R.

Conf. univ. dr. Gh. I. ION1ȚA

(Urmare din pag. I)

Brașov. Similar, întreprinderea 
„Tractorul" din Brașov nu a reali
zat un număr însemnat de trac
toare, întrucît nu a primit de la 
unitățile „surori", din cadrul ace
luiași minister, balansoarele și ro
țile pentru tractorul de 150 CP.

Chiar și numai aceste exemple 
sint suficiente pentru a sublinia 
necesitatea imperioasă de a se 
acționa cu fermitate și mai multă 
răspundere — la toate nivelurile 
organizatorice — pentru a se respecta 
riguros disciplina de plan contrac
tuală. în domeniul aprovizionării și 
cooperării în producție. Hotăritoare 
sint, pentru aceasta, contactele di
recte, nemijlocite între furnizori 
și beneficiari, eforturile energice 
comune in scopul înfăptuirii pro
gramelor întocmite, dar și inter
vențiile concrete ale forurilor de 
resort pentru soluționarea unor 
probleme ce depășesc capacitatea 
Întreprinderilor. Un rol de seamă 
revine, în același timp, organelor 
și organizațiilor de partid din uni
tățile furnizoare, care au datoria 
de a proceda la o serioasă acțiune 
de investigare a tuturor resurselor 
de sporire subs nțială a produc
ției, de a mobiliza colectivele de 
oameni ai muncii la realizarea rit
mică și integrală a sarcinilor de 
plan, a obligațiilor asumate prin 
contractele economice.

întărirea disciplinei de producție 
și a muncii — iată o cerință 
indispensabilă pentru desfășurarea 
ritmică, după rigorile unei înalte 
eficacități, a proceselor productive. 
Dacă astăzi o serie de unități, 
printre care „Electroprecizia" din 
Săcele, Combinatul de celuloză și 
hirtie din Brăila. întreprinderea de 
mecanică fină din București și-au 
făcut un titlu de cinste din folosi
rea cu indici înalți a mașinilor și 
utilajelor, din realizarea peste sar
cinile de plan curente a unor în
semnate cantități de produse, a- 
ceasta se datorește, în bună mă
sură, răspunderii și seriozității cu 
care sînt tratate problemele disci
plinei in muncă și in producție. In 
alte locuri însă continuă să se 
mențină încă o serie de discrepan
țe în acest domeniu, iar în unele

întreprinderi — de autocamioane 
din Brașov, „Vulcan" din Capitală, 
de mase plastice din Buzău — se 
pierd încă multe minute și ore din 
fondul de timp productiv, prin în
treruperi și stagnări ale utilajelor 
cauzate de o slabă întreținere și re
parare a acestora, de absențele ne
motivate de la lucru, de întîrzierile 
la program și părăsirea locului de 
muncă înainte de terminarea aces
tuia. Față de orice asemenea în
călcări și abateri de la disciplina 
de producție și a muncii, organiza
țiile de partid, întregul colectiv 
trebuie să ia atitudine fermă, in
transigentă, dezvoltind o puternică 
opinie de masă In favoarea folosi
rii la maximum a timpului de lu
cru, materializării acestuia, zi de 
zi și decadă cu decadă, in produc
ții suplimentare utile economiei.

Nu numai planul de producție, 
ci șl angajamentele asumate în în
trecerea socialistă trebuie realiratc 
ritmic și integral ; aceasta este 
o datorie patriotică pentru toate co
lectivele de întreprinderi și cen
trale industriale, izvorîtă din con
vingerea fermă că, in felul acesta, 
își sporesc contribuția la realizarea 
obiectivului național — cinci
nalul înainte de termen. Revine 
comitetelor și consiliilor oamenilor 
muncii sarcina să aplice în între
gime măsurile tehnice și organi
zatorice ce se impun, iar organi
zațiilor de partid — să urmărească 
în permanentă modul în care se 
desfășoară întrecerea 
nă operativ, ori de 
probleme de natură să împiedice 
realizarea ritmică a planului și a 
angajamentelor.

In întreaga desfășurare a în
trecerii, comuniștii trebuie să 
fie exemple demne de urmat 
în muncă, să pună umărul acolo 
unde este mai greu, să demonstre
ze prin fapte ce importanță are 
fiecare oră. fiecare zi în înfăp
tuirea planului, cantitativ și cali
tativ, la toate produsele și sorti
mentele. Disciplina producției rit
mice este o cerință vitală a econo
miei noastre și ea are o însemnă
tate covîrșitoare în acest an, eind 
avem de realizat sarcini can
titative și calitative superioare in 
toate ramurile, in toate domeniile.

și să intervi- 
cîte ori anar
planului și a

25 de ani de învățămînt 
tehnic superior la Brașov

Ieri, in aula noii construcții de pe 
colina Universității din Brașov, și-a 
deschis lucrările sesiunea științifică 
jubiliară a cadrelor didactice ale 
Universității din localitate, consa
crată aniversării a 25 de ani de in- 
vățămint tehnic superior in orașul 
de la poalele Timpei.

Deschizind sesiunea științifică, 
profesorul emerit dr. docent Radu C. 
Bogdan, rectorul Universității din 
Brașov, a făcut un bilanț al realiză
rilor dobindite de învățămîntul teh
nic superior brașovean.

în încheierea sesiunii jubiliare, cei 
prezenți au adoptat textul unei tele
grame adresate Comitetului Central

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în -care se spune, printre 
altele : „In pragul celei de-a 30-a 
aniversări a elibefării patriei noas
tre, al Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român — măreț eve
niment în viața întregului nostru 
popor — ne angajăm plenar ca uni
versitatea brașoveană. întregul său 
colectiv de muncă" să devină o 
prezență tot mai activă atît pe plan 
național, cit și internațional, pentru 
afirmarea culturii și științei româ
nești".

Nicolae MOCA.MJ 
corespondentul „Scînteli"

vremea

special in -cursul 
suflat slab. Tem- 
tost de 10 grade, 
pentru zilele de

Ieri in țară : Vremea a fost in ge
neral închisă. Au căzut ploi slabe 
izolate în Banat și vestul Olteniei. 
Local, îh Muntenia și Moldova, ceața 
a persistat. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 1 grad la Rădăuți 
și 17 grade la Adamclisi. în Bucu
rești : Vremea a fost închisă, cu cea
ță persistentă, în 
dimineții. Vîntul a 
peratura maximă a

Timpul probabil
17, 18 și 19 februarie. în țară : Vre
me jn general închisă. Vor cădea 
ploi slabe și burnițe, iar in zona de 
munte va ninge temporar. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor 
oscila Intre minus 6 și plus 4 grade, 
iar maximele între 2 și 12 grade, 
local mai ridicate. Pe alocuri se va 
semnala ceață, mai frecventă seara și 
dimineața. în București : Vreme In 
general închisă. Se vor semnala ploi 
slabe și burnițe. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Ceată seara 
și dimineața.
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• Comuna noastră - tot mai frumoasă. Dela°«co“- 
lă cu doi învățători, astăzi avem în comună 11 școli și 14 grădinițe cu 
103 cadre didactice ; un dispensar modern In care iși desfășoară ac" 
tivitatea 3 medici, un stomatolog și alte 9 cadre medicale. Numai 
anul trecut zestrea edilitară a comunei s-a îmbogățit cu noi edi
ficii : sediile consiliului popular, miliției și magazinului universal. 
Pentru anul 1974, contribuția cetățenilor la înfrumusețarea comunei, 
la realizarea unor lucrări de interes local va fi de peste un mi
lion lei. (Aurelia Ciorăscu, comuna Avrămeni, județul Botoșani).(Aurelia Ciorăscu, comuna Avrămeni, județul Botoșani).

• Scurt-circuit pe rețeaua... solicitudinii. Dc 
un an, locuitorii străzii Panduri din Săcele, județul' Brașov, 
pot folosi televizoarele și aparatele de radio din cauza de-

aproape 
nu mai ------ --------------- . ...
selor căderi de tensiune, ca urmare a unor defecțiuni pe rețeaua 
electrică. Sesizările cetățenilor adresate conducerii întreprinderii de 
rețele electrice n-au fost recepționate nici pînă in prezent. (Gheorgh*  
Panait, str. Panduri nr. 8, Săcele, județul Brașov).\ V.

• 500 de cetățeni din cele 11 sate ale comunei Făset- 3u_ 
dețul Timiș, urmează anul acesta cursurile Universității populare din 
localitate. O dovadă în plus a variatelor preocupări ale sătenilor de 
a-și perfecționa continuu pregătirea politico-ideologică, cunoștințele 
agrozootehnice. (Adam Cișmaș, primarul comunei).

• Pete pe o carte de vizită... La intrarea ,n munici»iul 
nostru, pe linia ferată, pe o porțiune de mai bine de 2 km, in spe
cial în zona cartierului Tobaci, sînt aruncate, la voia Intimplării, 
tot felul de gunoaie menajere, fier vechi, grămezi de mărăcini etc. 
Se vede treaba că de multă vreme edilii orașului nu au mai cir
culat cu trenul pe această linie. (Gheorghe Lungu, municipiul Drobeta 
Tr, Severin).*

• Pentru combaterea poluării aerului,la Prepara‘ 
ția cărbunelui Petrila se vor monta patru desprăfuitoare umede la 
tobele de uscare a cărbunilor de la ambele uscătorii. Praful de 
cărbune captat astfel este recuperat cu ajutorul decantoarelor și in
trodus in circuitul de flotare. (Costache Barbu, miner).

® Un reviriment al activităt'i cultural-educative tn rlndul 
tineretului din satele ce alcătuiesc comuna Halmeu este așteptat cam 
de multă vreme. Ce au de spus in acest sens comitetul U.T.C. din 
comună și comitetul județean pentru cultură șl educație socialistă 7 
(Gybrgi Kovăcs, satul Cidrag, comuna Halmeu, județul SatU-Mare).

LÎNGĂ CITITOR
Duminică, zi de o- 

dihnă. Scriitori, actori 
de renume de la tea
trele bucureștene și 
prietenii noștri din 
Nuferilor, de la radio, 
ne indreptăm către 
Potlogi, o splendidă a- 
șezare țărănească din 
Cimpia Română, o co
mună din județul Dîm
bovița. pentru o întil- 
nire cu oamenii lo
cului.

Potlogi, nume des
pre care se pot spune 
multe, insă in primul 
rind acesta iți amin
tește de marele dom
nitor muntean Con
stantin Brâncoveanu, 
om de mare cultură, 
supranumit de turci și 
„Prințul aurului", că
rora acesta le-a plătit 
un tribut de singe, 
poate cel mai cumplit 
tribut ce se poate 
vreodată plăti de un 
om — viața. Viața lui 
și a celor patru copii 
ai săi.

A început spectaco
lul. Scena și sala, adi
că noi și oamenii lo
cului, ne contopim in 
aceleași simțăminte de 
frumos și patriotism. 
Mă uit in timp și nu 
pot să nu mă mir de

această clipă dulce de 
iarnă din Anul XXX 
de la eliberarea țării.

Citim poezie. Spu
nem poezie. Facem 
poezie. Mă aflu în a- 
cest vast prezidiu de 
muncă, un prezidiu al 
timpului meu. Cine 
oare o fi spus că „De 
munca ar fi fost de 
aur, o furau boierii" ? 
Nimeni nu mai știe. 
Sintem la Potlogi. Ne 
aflăm intr-un cămin 
cultural minunat. In 
față, săteni care ne as
cultă. Alături de noi 
se află una din ctito
riile Brăncoveanului 
datină din 1699, un 
exemplar de arhitec
tură civilă de mare 
preț, decorat cu stuca
turi persane, 
restaurație.

li privesc 
prezenți și 
să nu mă gîndesc cu 
mîndrie, dar și cu o- 
biectivitate, la dimen
siunile acestei vremi, 
la dimensiunile vremii 
noastre. Văd ceea ce 
încă nu se vede și văd 
ceea ce unii nu vor 
să vadă. Văd ruinurile 
Palatului Brâncovea- 
nului, risipite de vi
tregia timpului, dar

azi
pe 

nu

in
cei 
pot

in 
da 

i de 
văd

adunate din nou 
anii noștri spre a 
ctitoriei strălucirea 
altădată. Mai 
Curtea Domnească de 
la Tirgoviște datină 
din vremea lui Mircea 
cel Bătrin, văd Drago- 
mirna și Voronețul și 
văd aurul sufletului 
nostru care se cheltu
iește pentru păstrarea 
trecutului nostru glo
rios, pentru descrierea 
liniilor de viitor ale 
fericirii omului de pe 
aceste plaiuri.

Sintem in Anul XXX 
al eliberării patriei. 
Mă văd cu ai mei, cu 
cei din Potlogii Dîm
boviței, din Siliștea 
Argeșului, cu cei din 
București, din Mara
mureș și de pretutin
deni și citesc in Car
tea Anului 1974 încăr
cată de mari eveni
mente și de daruri. 
Și notez in fila cea 
mai de preț a sufletu
lui meu. E bine. F, 
foarte bine. Prin noi 
înșine va fi mai bine 
aici la Dunăre, in Car- 
pați, in această inimă 
rotundă ca un măr, 
România.

Ion BANUȚA

tv
PROGRAMUL I

»,oc ne la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari.

Ș.30 Film serial : „Pistruiatul" — 
episodul VII.

10,05 Bucureștlul necunoscut — 
Muzeul Gh. Tattarescu.

10,20 Istoria operetei. Selectlunl 
din „Batista de dantelă" de 
Johann Strauss. Soliști : Ro- 
dlca Trulcă. Margareta Nlcu- 
lescu. Alexandru lonltă. Carol 
Berea. Angliei Jar șl Dumi
tru Trandafir. Conducerea 
muzicală : Cornel Popescu. 
Coregrafia : Mnrla Lulza IosLf.

10.35 Teteclnemateca.
12,10 Jaz cu formația Guldo Ma- 

nusardl.
17,SO Telex.
17.35 Caleidoscop cultural-artistic 

— emisiune de informație șl 
actualitate literară, teatrală, 
cinematografică șl plastică.

17,55 Din țările socialiste.

18,OS Familia : „Din tată In flu...“. 
18,35 Studioul de poezie : „Poveste 

de iarnă" — spectacol literar- 
muzlcal-coregraflc.

19,10 Un nod de cale ferată.
19,20 tool de seri : Pik și Tik.
1.9,30 Telejurnal.
20,00 CIntecul sâptâmlnli : „Româ

nia mea". Muzica : H. MS1I- 
neanu. Text : Eugen Mlrea 
Cîntfi Ion Dacian.

20,05 Teleenciclopedia « Manuscris 
(comori din arhive) • Arta 
filmului științific a Rodeo
• Secolul lui Perlele (II)
• Echilibru.

20.45 Film serial : „Columbo". Epi
sodul „Diagnostic contra diag
nostic". In distribuție : Peter 
Falk. Gene Barry, Katherine 
Justice. William Windom. Re
gia : Richard1 Irving.

22,15 Telejurnal.
22.25 Top ’74 la O.R.T.F. Sacha 

Distel, Stephan Graphely, 
Johnny Halliday. Jean-Pierre 
Cassel șt Gilbert Bâcaud.

22,40 Program de cafe-concert șl 
etntece de petrecere. înregis
trare de la Nord Hotel cu 
formația Instrumentală Victor 
Predescu. Soliști : Georgeta 
Stănescu șl Nicolae Florian.

cinema
• întoarcerea lui Magellan :
SCALA — 9,30: 11.45: 14: 16,15;
18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 11.15’ 
13,30: 16: 18,15: 20.30.
• Cercul Î CENTRAL — 9.15
11,30: 13.45: 16: 18,15: 20.30.
A Cojocelul fermecat : DOINA — 
9.30; 11,30; 13,45: 17.30.
• Program de filme documentare 
în premieră : DOINA — 16.
• Ceața : DOINA — 20
• Cidul : PATRIA — 9: 12.45: 
16,30; 20,15.
a Trecătoarele Iubiri : CAPITOL 
— 9,30; 11.45; 14; 16,15: 18.30: 20 45. 
GRIVIȚA — 9; 11.30: 15.30: 18:
20,30.
• Chemarea străbunilor : BUCU
REȘTI — 8,30: 11: 13,30: 16: 18.30: 
21, LUCEAFĂRUL — 8.30: 11:
13,30; 16: 18,30: 21
• Misterioasa prăbușire : MO
DERN — 9: 11.15; 13,30: 16; 18.15: 
20,30. MELODIA — 8.45; 11.15: 
13.30: 16; 18.30: 20.45.

| bunici!
I Bătrânul P. D. din Craiova a 

plecat cu nepoțica la plimbare.

S-au plimbat ei cit s-au plim
bat și, la întoarcere, obosit, 

I bunicul s-a gindit să ia auto
buzul. Cind acesta se apro
pia de stație, bunicul și-a luat 

I nepoțica de mină, incercind să
traverseze strada printre balus
tradele de protecție pentru pie
toni. Fetița, știind că nu e voie 

Isă se treacă peste balustradă, a 
rămas pe trotuar. Bunicul a 
certat-o și nepoțica l-a ascultat. 

IDar după cițiva pași a fost lo
vită de un autobuz. Din fericire, 
fără urmări grave, datorită a- 

Itenției și indeminării șoferului
Stancu Nicolae, care a frinat la 
timp. Coborind de la volan, șo-' 
ferul tremura, galben ca ceara. 

| Dar și bunicul era alb ca varul.

Nu i-au fost 
■ de ajuns 
I trei luni
ISe părea că cele trei luni de 

detenție pentru „provocare de 
scandal" ii vor fi fost de ajuns 
Ilui Radu Streza din Arad (str.

Grigorescu 7) spre a-1 «potoli. 
Iată însă că, intrînd la discote- 

Ica restaurantului „Perla Mure
șului", în loc să stea liniștit, să 
asculte muzică, a ieșit cu... cîn- 

Itec. Tinerii din jur nici n-au 
băgat de seamă cind R.S. s-a 
năpustit asupra unei fete, O.G., 
pe care a bruscat-o și a lovit-o. 

ITot cu ajutorul pumnilor a vrut 
să scape și de tinerii revoltați 
de purtarea lui și chiar de mi- 

Ilițianul chemat la fața locului.
Intr-adevăr, prima condamnare 
de trei luni nu l-a învățat 
minte. Poate cea care urmează.

I De la un bob
I de fasole...

ILa spitalul din Birlad a fost 
internată, in stare deosebit ■ de 
gravă, o fetiță care nu impli- 
Inise încă trei ani. Și dacă patru 

medici deodată — Ecaterina 
Bărbulescu, Mihai Busuioc, Va- 

Isile Popa și Rodica Irimia — 
nu interveneau urgent, cu mă
iestrie și curaj, Viorica nu mai 
ajungea să implinească cei trei 

I anișori. Și aceasta, din cauza 
unui bob de fasole aspirat pe 
trahee. Dind de umezeală, _ bo- 

Ibul crescuse „ca din pămint".
Fetița abia mai respira. Infr-o 
scrisoare, părinții Vioricăi, Ion 
și Maria Tănase. din Zorleni — I Vaslui, ne roagă să aducem și
pe această cale „mulțumiri me
dicilor care ne-au salvat fetița 

Ide la moarte, urindu-le atît lor, 
cit și copiilor lor, multă sănă
tate".

| „Să te treacă 
| mama în...
I schemă"

Gestionară la o unitate a

II.L.F. Brăila, Floarea Vasilescu 
i-a spus intr-o zi fiicei sale, Au
rora :

I— Știi ce ? Decit să-mi toț 
ceri bani mereu, mai bine îți 
fac rost de-o slujbă. Ia _ să te 
treacă mama in... schemă.

IȘi uite așa, mama a început 
să-și „ponteze" fiica la lucru, 
iar fiica „lucra" de se spetea,

I venind o dată pe lună să sem
neze statul de plată șl să-și în
caseze simbria. Și a încasat ea 
vreo 26 500 lei, la care se adau-

Igă alți 37 000 lei cărora maică-sa 
le-a făcut de petrecanie prin 
sustrageri. Acum, pas de te mai 
(sustrage de la ancheta care 
„pontează", filă după filă, in 
dosarul de trimitere...

„ROMÂNIA-FILM" prezintă pe

CHARLTON HESTON Șl MICHELE MERCIER IN FILMUL ENGLEZ

„CHEMAREA STRĂBUNILOR

După Jack London. Regia : Ken Annakin. Un episod al goanei după aur in Alaska 
de la sfîrșitul secolului trecut.

3

• Capcana : BUCEGI — 15.45; 1»;
20.15, GIULEȘTI — 15,30: 18: 20,15. 
ARTA — 15,30: 18: 20,15.
• Aventura lui Darwin : FESTI
VAL — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30: 
21, FAVORIT — 9.15; 11,30; 13.45: 
16; 18,15; 20.30.
• Coloana de la miezul nopții : 
DACIA — 9: 11,15; 13,30: 16; 18.15:
20.30.
• Insula misterioasă : VOLGA — 
9: 11.15; 13.30: 15,45: 18.15: 20.30. 
AURORA — 9: 11.15: t3.30: 15,45’ 
18; 20.15.
• Acea pisică blestemată : VIC
TORIA — 9; 11.45; 14.30: 17,15; 20. 
a Gemenii din Brighton — 14.30-
16.30. Timp tn soare — 18,45. Din
nou împreună — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Tudor : MUNCA — 18: 19.
a Luna furioasă : EXCELSIOR — 
9.15: 12: 14.45: 18: 20.30.
a Vifornița : LIRA - 15.30; 18;
20.15.
a Misiunea secretă a maiorului 
Cook : LUMINA — 9; 11.15; 13.30’ 
16. CRÎNGAȘI — 16: 18.15.
• Pămintul strămoșilor noștri : 
LUMINA — 18.30: 20,45.
• Nu trișa, dragă î UNIREA — 
15.45: 18; 20.15.

• Veronica se întoarce : PACEA 
— 16; 18; 20.
• Judo : BUZEȘTI — 9: 11,15; 
13,30: 16: 18.15: 20,30, GLORIA — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15: 20,30.
a Pe aripile vîntului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15; 19.
• Marele vals : DRUMUL SĂRII
— 15.30; 19. COTROCENI — 11:
16; 19.
• Fellaga : PROGRESUL — 16;
18; 20.
a Nunta — 14; 16, Doi pe un ba
lansoar — 18; 20,15 : VIITORUL.
• Vîntul călătoriilor : FEREN
TARI -r 15.30; 17,45: 20.
• Joe Kidd : MOȘILOR — 9; 
11.15; 13,30; 15,45: 18: 20.15, FLA
CĂRA — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 
20,15.
• Intfmplări cu Cosa Nostra : 
POPULAR — 15,30; 18: 20.15.
• O floare și doi grădinari : 
FLOREASCA — 11; 15.30; 19.
• Ultimele șase minute : COS
MOS — 15,30; 18: 20,15.
• Articolul 420 : VITAN — 10: 
16; 19.
• Bună seara, doamnă Campbell : 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Remus 
Tzincoca (Canada) — 20.
• Opera Română : Trubadurul
— 18.
• Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Becket — 19.30, (sala Comedia) : 
Prizonierul din Manhattan — 20. 
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20. 
(sala din str. Alex. Sahia) : Va
lentin șl Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Viata e ea un 
vagon 1 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Paradisul — 19.30, (la 
Sala Palatului) : Hotelul astenici
lor — 19.30.

• Teatrul Ciulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
invizibil — 9.
a Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17. (sala din str. 
Academiei) : Punguța cu doi bani 
— 15; 17.
a Teatrul evreiesc de stat : Moar
tea unui comis-voiajor — 19.30.
a Studioul i.a.t.C. „I. L. Cara- 
giale" : Bucătăria — 20.
a Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19.30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
deseară — 19.30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu” : Siciliana — 19,30. 
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19,30.
a Ansamblul artistic „Doina" (str. 
Uranus nr. 6 A) : Spectacol mu- 
zlcal-coregrafic — 19.
a Circul „București” : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Rol- 
iand" — 16; 19,30.

| Rămasa gul
| fatal
I Scriam, nu demult, tot la ru

brica noastră, despre un rămă
șag făcut de un vîlcean cum 
că, intr-un timp record, ar pu-

Itea să bea trei sferturi de co
niac. A băut și... abia a fost 
salvat. Iată insă că ni se sem- 
Inalează un rămășag, și mai ne
ghiob, care a bătut „recordul" 
vilceanului. Ion Turcu din Di- 
țești (Prahova) a făcut un pariu 

Ică el bea 1 kg de rom in nu
mai... 5 minute. „Amicii", in 
loc să-l oprească, l-au incurajat.

II. T. a băut, intr-adevăr, in nu
mai 5 minute, 1 kg intreg de 
rom. Dar a fost și ultimul. A 
decedat.

I Farsă
| tipografică ?

ILa librăria „V. Alecsandri" 
din Bacău au sosit 30 de exem
plare din cartea „Elemente de I semantică structurală engleză".

Firește, lucrarea este în limba 
engleză. Sau ar fi trebuit sâ fie. I Pentru că 10 exemplare nu au
decit coperta, iar în interior — 
nuvele și schițe. Coperta apar
ține de Editura didactică șl I pedagogică, iar interiorul de
editura „Eminescu". Dar și co
perta și interiorul au fost ti- 

Ipărite de întreprinderea poli
grafică „13 Decembrie" din 
București, care o fi vrut să le 
facă vreo farsă băcăuanilor. Sau I poate nu numai lor...

Rubrica redactata de

I Petre POPA
Gheorghe DAVID

| și corespondenții „Scînteli"
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BIROULUI POLITIC
'AL MIȘCĂRII POPULARE A REVOLUȚIEI

KINSHASA 
în legătură cu încetarea- prematură din viată a lui Madrandele 

Tanzi, directorul Biroului Politic al Mișcării Populare a Revoluției, Co
mitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează cele mai 
sincere condoleanțe, iar familiei îndurerate — întreaga noastră compa
siune. , !

în persoana lui Madrandele Tanzi, țara noastră pierde un prieten 
eare a militat activ în direcția strîngerii relațiilor de colaborare priete
nească dintre cele două partide, țări și popoare.

COMITETUL CENTRA^ 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat mie 
și poporului Greciei cu ocazia survolării teritoriului grec. Doresc să 
exprim Excelenței Voastre și poporului român prieten urările mele 
cele mai bune de progres, prosperitate și pace.

General PHAIDON GYZIKIS
Președinte al Republicii

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în numele guvernului și poporului Noii Zeelande, vă rog să primiți, 
excelență, mulțumirile și aprecierile noastre pentru mesajul cald de feli
citare pe care ni l-ați trimis cu ocazia celebrării Zilei naționale a Noii 
Zeelande. Mă folosesc de această ocazie pentru a vă transmite urările 
cele mai bune de pace și prosperitate pentru țara și poporul dv., în anii 
ce vin.

NORMAN KIRK

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Cronica zilei «NAREA ORDINULUI „STEAUA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA" CLASA I

Ministrul afacerilor externe al 
României. George Macovescu, a pri
mit o telegramă de mulțumire din 
partea lui Norman Kirk, prim-ml- 
nistru și ministru al afacerilor ex
terne al Noii Zeelande, pentru feli
citările adresate cu ocazia Zilei na
ționale.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Ahmed 
Khalifa Al Soueidi pentru felicită
rile ce i-au fost adresate cu ocazia 
reinvestirii in funcția de ministru al 
afacerilor externe al Emiratelor A- 
rabe Unite.

*
Vineri după-amiază. nava școală 

peruană .,Independencia“. care a fă
cut o vizită în tara noastră, a pă
răsit portul Constanta.

înainte de plecare, la bordul na
vei a avut loc o conferință de pre-

Nuniirea noului ambasador 
al României 

in Republica Mali
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Valeriu Georgescu a fost 
numit in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Republi
ca Mali, în locul tovarășului Necul.ai 
Ion Vancea, care a fost rechemat in 
centrala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Gală de filme la Ambasada Uniunii Sovietice
Cu prilejul apropiatei aniversări ■ 

Forțelor armate ale U.R.S.S., atașa
tul militar, aero și naval al Uniu
nii Sovietice la București, colonel 
A. F. Musatov, a oferit, vineri după- 
amiază, o gală de filme.

Au participat generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai unor minis

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ACTUALITATEA LA TENIS LA SFlRȘIT DE SĂPTĂMlNĂ, IN CAPITALĂ

• Elena Trifu și Dumitru Hărădău 
(ambii de la Steaua) au ciștigat 
probele respective ale competiției 
dotate cu „Cupa 16 Februarie". în
trecerile au avut loc în sala „23 Au
gust" din Capitală. în finală, Elena 
Trifu a lntrecut-o cu 7—6, 4—6, 6—4 
pe Simona Nunweiller (Tenis Club 
București), iar Hărădău l-a învins pe 
colegul său de club, Viorel Sotirlu, 
cu 6—3, 5—7, 6—4.

• în turul doi al turneului inter
național de tenis de la Toronto, Ilie 
Năstase l-a învins cu 7—6, 6—3 pe 
mexicanul Raul Ramirez. Alte re
zultate : Bob Hewitt — Patrice 
Dominguez 6—4, 6—2 : Tom Ok- 
ker — Cliff Drysdale 6—3, 8—4 ;
Tony Roche — Andrew Pattison 6—2,
6— 1 ; Phil Dent — Allan Stone 6—7,
7— 5, 6—0 ; John Alexander — Ray 
Ruffels 6—2. 6—3 ; Erik van Dillen — 
Nikola Pilici 6—2, 6—4 ; Marty Ries- 
sen — Patrick Proisy 7—6, 6—2.
• Turneul internațional de tenis 

de la Bologna a programat ultimele 
partide din cadrul optimilor de fi
nali ale probei de simplu. Rod La
ver, primul favorit al concursului, 
l-a învins cu 6—4, 7—6 pe Eddie 
Dibbs, Roger Taylor l-a întrecut cu 
7—5, 3—6, 6—2 pe Ray Moore, iar 
Arthur Ashe a ciștigat cu 6—4, 6—4 
partida susținută cu Onny Parun.
5- a mai calificat pentru „sferturi" 
și englezul Graham Stilwell, învingă
tor cu 6—7, 6—1, 6—1 in fața lui Vin
cenzo Franchitti. Rezultate înregis
trate in proba de dublu (turul III) : 
Kodes, Zednik — Moore, Parun 7—6,
6— 4 ; Gerken, Rahim — Tiriac, Pa- 
natta 3—6, 6—4. 6—4.

• Rezultate Înregistrate în turul
doi al turneului internațional 
..Indoor" de tenis de la Bir
mingham (Alabama) : simplu — Con
nors (S.U.A.) — Kalogheropoulos
(Grecia) 6—4, 6—3 ; Fletcher (Aus
tralia) — Sântei (România) 6—3. 
6—1 ; dublu : Mayer (S.U.A.), Flet
cher (Australia) — Sântei, Ovici

SOLEMNITATEA IN MINĂRII 
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

REALIZATORII
într-un cadru solemn, vineri la 

amiază, la Palatul Consiliului de 
Stat au fost inminate titlul de „E- 
rou al Muncii Socialiste" și 'medalia 
de aur „Secera și Ciocanul", precum 
și ordine ale Republicii Socialiste 
România conferite unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, econo
miști, cadre de conducere pentru 
contribuția deosebită adusă la reali
zarea și punerea în funcțiune înainte 
de termen a unor importante capaci
tăți de producție de pe platforma 
industrială Tîrgoviște.

Titlul de „Erou al Muncii Socia
liste" și medalia de aur „Secera și 
Ciocanul" au fost conferite tovarăși
lor : Iordan G. Dragnea, fierar-beto- 
nist, șef de brigadă la Trustul de 
construcții industriale București ; 
Aurel C. Neacșu, maistru principal 
la Trustul de instalații-montaj Bucu
rești.

Ordinul Muncii clasa I— tovarăși
lor : Gheorghe N. Armeanca, fierar- 
betonist, șef de echipă la Trustul da 
construcții industriale București ; 
Dumitru D. Badea, zidar, șef de e- 
chipă la T.C.I. București ; Constan
tin M. Ionescu, adjunct al ministrului 
construcțiilor industriale ; Nicolae V. 
Lăbuș, dulgher, șef de echipă la
T.C.I. București ; Gheorghe A. Ma
rinescu, director la T.C.I. Bucu
rești ; Nicolae S. Sidor, lăcătuș, șef 
de echipă la T.C.I. București ; Iu
lian A. Tudose, director la T.C.I. 
București — grup șantiere Tîrgoviște; 
Costache D. Zapis, director tehnic la 
întreprinderea de oțeluri aliate Tîr
goviște.

Ordinul Muncii clasa a Il-a — to
varășilor : Theodor I. Constantinescu, 
maistru, șef de șantier la T.C.I. 
București ; Vasile R. Catrina, zidar,

Printr-un Decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Roma
nia, se conferă Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I 
Complexului C.F.R. Brașov, pentru 
contribuția deosebită adusă la dez
voltarea și modernizarea transportu
rilor pe căile ferate și participarea 
colectivului Complexului C.F.R. Bra
șov Ia opera de construire a socia
lismului în patria noastră, cu prile
jul împlinirii a 100 de ani de activi
tate feroviară a complexului.

Adunarea festivă consacrată împli
nirii a 100 de ani de existență a a- 
cestui complex feroviar a avut Ioc 
ieri 1/ Brașov. La adunare au parti
cipat lucrători din unitățile C.F.R 
de pe raza regionalei Brașov, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, invitați.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășa) Constantin Cirțînă, prim-se
cretar al comitetului municipal de 
partid. S-a dat apoi citire Decretu
lui Consiliului de Stat prin care 
Complexului C.F.R. Brașov i-a fost 
conferit ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea și 
modernizarea transporturilor ferovia
re. Printr-un alt decret, unui număr 
de 193 muncitori, tehnicieni și ingi
neri ceferiști li s-au conferit ordine 
și medalii. Un număr important de 
ceferiști au fost distinși cu „Meritul 
Ceferist".

înmînînd înaltele distincții, tova
rășul Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov ai P.C.R., i-a feli
citat pe sărbătoriți, urindu-le noi 
succese în muncă.

Colectivul complexului C.F.R. a 
mai fost felicitat de tovarășul. Ion 
Nicolescu, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor.

Luînd cuvîntul, ing. Dumitru 
Gabor, director general al Regionalei 
C.F.R. Brașov, a evocat drumul 
parcurs de feroviarii brașoveni 
în cei 100 de ani de existen
ță a complexului. Au mai luat 
cuvîntul Nicolae Surlan, maistru la 
depoul C.F.R. Brașov, Marioara Cucîr- 
că, instructor la stația de călători 
Brașov, Albert Klozer, lăcătuș de re
vizie.

în încheierea adunării s-a dat ei-, 
tire textului unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae

Bogat sfirșit de săptăminâ pentru 
amatorii de sport din București. Ca
lendarul cuprinde, ca de obicei, com
petiții cu caracter de masă sau de 
performanță. în centrul atenției se 
situează, desigur, acțiunile organiza
te în penultima etapă a ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului". Lipsa 
zăpezii din Capitală a determinat 
alegerea... Predealului pentru între
cerile fazei municipale la schi și 
săniuș. Fruntașii sectoarelor se vor 
întrece duminică, de la ora 9, pe 
pîrtiile de la Clăbucet și Cioplea. 
La patinaj viteză, concursurile se 
desfășoară pe patinoarul artificial 
„Floreasca" astazi dimineață de la 
ora 8.30. Finalele fazei pe sector la 
șah și tenis de masă — duminică în 
sălile de sport ale liceului nr. 27 
(ora 8). școlii generale nr. 75 (ora
9.30) , Grupului școlar I.O.R. (ora
9.30) . Pentru preșcolari și școlarii din

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Dorel Cristudor. în finala probei si
milare feminine, victoria a revenit 
vest-germanei Annegreth Richter, 
care și-a repetat rezultatul din serii, 
cîștigînd cu timpul de 7”2/10. Cu un 
rezultat bun s-a încheiat proba mas
culină de săritură în înălțime : Vla
dimir Abramov (U.R.S.S.) — 2,22 m.

După cum se anunță din New 
York, fostul campion mondial de box 
la categoria grea. Cassius Clay, a re
fuzat să semneze contractul pentru 
meciul ce urma să-1 susțină la 13 
mai, la Madison Square Garden, cu 
Jerry Quarry. Pe de altă parte, s-a 
aflat că actualul campion al lumii, 
George Foreman, intenționează să nu 
se prezinte la meciul cu Ken Norton.

PLATFORMEI INDUSTRIALE
șef formație la T.C.I. București ; Pa- 
raschiv P. Grigore. fierar-betonist, 
șef de brigadă la T.C.I. București ; 
Nicu G. Iordăchioaia, inginer-șef la 
T.C.I. București — grup șantiere 
Tîrgoviște ; Grigore I. Manole, me
canic buldozerist la T.C.I. Bucu
rești ; Virgil N. Nitreanu, director la 
întreprinderea „Electroaparataj" — 
Cîmpina ; Nicolae V. Ojovan, direc
tor la întreprinderea de oțeluri aliate 
Tîrgoviște ; Marin G. Olteanu, su
dor la T.C.I. București ; Fran- 
cisc F. Paizs, dulgher, ,șef de e- 
chipă la T.C.I. București : Stan 
N. Petre, lăcătuș-montor la Trustul 
de instalații-montaj București ; Ion 
S. Peneș; electrician, șef de e- 
chipă la Trustul de instalații- 
montaj București ; Zoltan B. Raica, 
inginer, șef serviciu la Centrala in
dustrială siderurgică București ; Ma
rin Ș. Sindilă, excavatorist la T.C.I. 
București ; Constantin N. Stroe, lă- 
cătuș-mecanic, șef de echipă la 
Trustul de instalații-montaj Bucu
rești.

înaltele distincții au fost Inminate 
de tovarășul Miron Constantinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Stănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R., Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Nicolae 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice, Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, tovarășul Miron ,

COMPLEXULUI C.F.R. BRAȘOV
Ceaușescu, In care se spune, printre 
altele : „Colectivul complexului fe
roviar din Brașov, în care trăiesc și 
muncesc uniți peste 10 000 de sala- 
riați români, maghiari și germani, 
lși exprimă și cu acest prilej atașa
mentul profund față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, față de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

La Consiliu! de Stat al Republicii 
Socialiste România, vineri la amiază 
a avut loc solemnitatea inmînării 
„Ordinului 23 August" clasa I tova
rășei Elena Livezeanu, conferit pen
tru merite deosebite tin opera de con
struire a socialismului in patria 
noastră, cu prilejul împlinirii viratei 
de 70 de ani.

Distincția a fost inmînată de tova
rășul Miron Constantinescu, vicepre
ședinte al Consiliului,de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. Maria Groza, vi/ 
cepț-eședlnte al Marii-Adulări Na
ționale, Suzana Gâdea. președinta 
Consiliului Național al Femeilor, alte 
persoane oficiale.

★
S-a conferit „Ordinul Muncii" cla

sa I prof. univ. Veceslav D. Harnaj, 
președintele Asociației crescătorilor 
de albine. „Ordinul Muncii" clasa a 
Il-a tovarășilor Alexandru M, Mar- 
covici. tehnician apicol, șef de fermă 
la LA.S. Sadova, județul Dolj, și 
Eugen A. Mîrza, secretar general al 
Asociației crescătorilor de albine.

Au fost distinși, de asemenea, cu 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a și 
„Medalia Muncii" alți 37 de lucră
tori din domeniul apiculturii.

Distincțiile au fost inminate vi
neri. în cadrul unei solemnități, de 
tovarășul Nicolae Giosan, membru el 
Consiliului de Stat, care, in", numele 
Consiliului de Stat, personal al to
varășului Nicolae Ceaușescu, a feli
citat pe cei decorați și le-a urat noi 

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 15 FEBRUARIE 

1974
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1 264 049 lei.
EXTRAGEREA I : 33 15 70 59 75 86 62 35 85.
EXTRAGEREA a Il-a : 1 67 71 7 80 44 28 90 52.

clasele I—IV, tot duminică, are loc 
un concurs de triciclete, biciclete, 
trotinete și patine cu rotile (Șoseaua 
Sălaj, de la ora 11).

Șase crosuri ale primăverii, la ale
gere, in diferite cartiere ale Capita
lei : la stadionul „23 August" (ora 
10), parcul Circului de stat (ora 10), 
str. Caporal Ruică (ora 10,30), Parcul 
tineretului (ora 9), baza Electra- 
Giulești (ora 9), Șoseaua Sălaj — 
școala generală nr. 147 (ora 9).

întreceri în cadrul campionatelor 
divizionare sau municipale la : bas
chet (sătile Floreasca, Giulești, Pro
gresul, Steaua, Dorobanți), polo pe 
apă (bazinul Floreasca), șah (între
prinderea „Republica"), hochei pe 
gheață (patinoarul „23 August"), 
popice (arenele Constructorul, Voin
ța. Laromet, I.B.A.), volei (sala 
„Flacăra roșie").

Selecționatele de tenis de masă ale 
R.P. Chineze efectuează în prezent 
un turneu in R.D. Vietnam.

în cel de-al doilea meci susținut, 
sportivii din R.P. Chineză au ciști
gat cu 4—2 întilnirea cu selecționata 
orașului Hanoi.

în primul tur al turneului interna
țional de fotbal (rezervat echipe
lor de juniori și tineret) de la Via- 
reggio s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Fiorentina — Ferencvaros 
3—1 (2—1) ; Genova — Vojvodina
Novi Sad 2—2 (0—2) ; Internaziona- 
le — F.C. Amsterdam 1—1 (1—0) ;
Everton — A.S. Roma 2—2 (0—1) ;
Rangers Glasgow — Bologna 3—2 
(0—1) ; Sampdoria — Dynamo Za
greb 2—0 (2—0) ; Lazio — Eintracht 
Frankfurt pe Main 1—0 (1—0).

TÎRGOVIȘTE
Constantinescu a adresat celor de
corați calde felicitări, urindu-le noi 
și mari succese în munca consacrată 
transpunerii în viață a politicii 
partidului, de transformare radicală 
a tării și înfăptuire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

în numele celor decorați, Eroul 
Muncii Socialiste Aurel C. Neacșu, 
și ing. Iulian A. Tudose au expri
mat în cuvinte emoționante cele mai 
calde mulțumiri pentru înalta pre
țuire acordată muncii constructori
lor noii cetăți de foc de la Tîrgo
viște șl au asigurat conducerea 
partidului și statului că își vor în
zeci eforturile pentru ca munca pe 
această nouă platformă industrială 
să devină un exemplu mobilizator 
pentru toți constructorii din patria 
noastră și, așa cum le-a recomandat 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să exe
cute în continuare numai lucrări de 
cea mai bună calitate, să grăbească 
termenul de intrare în funcțiune a 
noilor capacități de producție.

★
Prin Decret al Consiliului de Stat 

au mai fost conferite 94 de ordine 
și 279 medalii unor muncitori, 
maiștri, ingineri, tehnicieni și eco
nomiști care au contribuit la reali
zarea înainte de termen a unor im
portante capacități de producție de 
pe platforma industrială Tîrgoviște. 

înaltele distincții au fost inminate, 
vineri după-amiază, in cadrul unei 
solemnități care a avut loc Li Clubul 
petroliștilor din Tîrgoviște, ne tova
rășul Ion Stănescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Dîmbovița ai 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean.

(Agerpres)

pentru tot ce ați făcut și faceți spre 
binele poporului român, pentru cauza 
păcii și colaborării între toate țările 
lumii. Vă • încredințăm că ne vom 
mobiliza mai mult pentru înfăptuirea 
mărețelor sarcini economice și socia
le care ne stau în față, că ne vom 
aduce din plin contribuția la pro
gresul neîntrerupt al patriei noastre 
dragi. România socialistă".

*
în numele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, al to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, tovarășul Miron Constantinescu 
a felicitat călduros pe tovarășa Ele
na Livezeanu, urindu-i multă sănă
tate și viață îndelungată.

Exprimînd sentimentele sale de 
deosebită recunoștință conducerii 
partidului și statului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru înalta dis
tincție acordată, sărbătorita a arătat 
în cuvîntul său că și pe viitor se va 
strădui .să contribuie, cu toate pu- 

. terii# <ale, la Înfăptuirea operei de 
edificare a socialismului în patria 
noastră.

(Agerpres) 
' * *

să. la care au luat parte corespon
denți ai presei și Radioteleviziunii.

Comandantul navei, căpitan de 
navă Armando Mazzotti Prettell. a re
levat cu acest prilej importanta deo
sebită a vizitei pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o in Re
publica Peru pentru dezvoltarea co
laborării dintre cele două țări și po
poare. El a exprimat, totodată, cal
de mulțumiri pentru posibilitățile 
largi ce le-au fost oferite marinari
lor de pe nava-școală „Indepen- 
dencia" de a cunoaște realizările po
porului român, de a lega strinse ra
porturi de prietenie cu marinarii 
noștri, pentru ospitalitatea cu care au 
fost întîmpinați în timpul vizitei.

Partlcloanții la conferința de pre
să au vizitat o expoziție organizată 
Ia bordul navei, care prezintă as
pecte semnificative ale dezvoltării e- 
conomiei peruane.

♦
începînd de vineri, Muzeul de 

istorie al Republicii Socialiste Româ
nia găzduiește expoziția „Fotografia 
aeriană in serviciul arheologiei11, pre
zentată de Institutul german pentru 
relațiile cu străinătatea din Stuttgart 
— Republica Federală Germania.

La vernisaj au participat membri 
ai conducerii Academiei de științe 
sociale și politice, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ar
heologi, muzeografi, istorici, alți oa
meni de știință.

Cu această ocazie, prof. univ. Dio- 
nisie Pippidi, membru corespondent 
al Academiei, directorul Institutului 
de arheologie, și dr. Erwin Wickert, 
ambasadorul Republicii Federale 
Germania la București, au rostit 
scurte cuvintări.

(Agerpres)

tere și instituții centrale, ai 
A.R.L.U.S., ai altor organizații ob
ștești, oameni de cultură și artă, zia
riști,

Erau prezenți atașați militari și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

(România) 7—6, 6—2 : Meiler, Fass
bender (R.F.G.) — Simpson (Noua 
Zeelandă), Feaver (Anglia) 7—6, 
6—1.

• Intre Federația internațională de 
tenis și Organizația americană World 
Team Tennis (W.T.T.) a intervenit 
un acord în vederea coordonării 
turneelor și campionatelor interna
ționale. în virtutea acestui acord, 
W.T.T., care va organiza anul acesta 
turneul american interorașe, se an
gajează să Înlesnească participarea 
jucătorilor la „Cupa Davis", campio
natele naționale. Cupa federației și 
la turneele de la Wimbledon și 
Forest Hills. în ceea ce privește 
turneele de la Roma și Roland 
Garros, W.T.T. ar putea desemna ea 
însăși jucătorii participant! la aces
te concursuri, soluție deocamdată 
inacceptabilă pentru organizatorii 
italieni și francezi.

Selecționata de hochei pe gheață a 
României, aflată in turneu In Ceho
slovacia, a jucat cu formația Slovan 
Bratislava, care activează în prima 
divizie a campionatului. Hocheiștii 
cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 7—3 (0—1, 3—1, 4—1).

La campionatele internaționale de 
atletism pe teren acoperit ale
U.R.8.8., eare se desfășoară Ia Mos
cova, sprinterii sovietici Valeri Bor
zov și Iuri Silov au egalat recordul 
mondial in proba de 60 m plat. în fi
nală, Borzov l-a întrecut pe linia de 
sosire pe Silov, ambii fiind cronome
trați cu același timp: 6”4/10. în pre
zent, recordul mondial al acestei pro
be (6”4/10) este deținut de 9 atleți, 
printre care se numără și românul

succese in activitatea pe care o des
fășoară.

în numele celor decorați. prof, 
univ. V. Harnaj, tehnicianul Ale
xandru Marcovici, Constantin Po
pescu, muncitor la Combinatul api
col Băneasa. și ing. Lia Carmen Spă- 
taru. de la Institutul agronomic din 
Timișoara, au exprimat sentimente 
de recunoștință și mulțumire față de 
conducerea partidului și statului, 
față de secretarul general al parti
dului, menționînd că înaltele dis
tincții ce le-au fost acordate con
stituie atît pentru ei. eît și pentru 
apicultorii din întreaga țară, un pu
ternic imbold de a munci și pe vii
tor, cu stăruință și pricepere, in ve
derea dezvoltării acestei tradiționa
le îndeletniciri pe meleagurile 
noastre. (Agerpres)

PE MICUL ECRAN
• Rugbi • Hochei • Bas

chet • Volei

Pe micul ecran, în următoarele 
zile patru transmisiuni sportive. 
Mîine (ora 15,30), de la Cardiff, me
ciul de rugbi Țara Galilor — Franța, 
in cadrul „Turneului celor 5 națiuni". 
Marți, 19 februarie, un rezumat al 
meciului amical de hochei pe 
gheață România — Elveția (de 
la patinoarul „23 August", ora 
21.50). Miercuri, 20 februarie (ora 
20), transmisiune directă din sala 
Floreasca : repriza secundă a parti
dei de baschet masculin Steaua — 
Estudiantes Madrid, contind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
cupelor". Sîmbătă, 23 februarie (ora 
16), o nouă transmisiune în direct, 
de la Timișoara : Dinamo — Steaua, 
meci în turneuV final al campiona
tului național de volei masculin.

TINERII NOȘTRI BOXERI 
VICTORIOȘI 

ÎN IUGOSLAVIA

BELGRAD 15 (De • la trimisul 
Agerpres, P. Ochialbi). — în locali
tatea Zrenianin, din apropiere de 
Belgrad, s-a disputat aseară întîl- 
nirea amicală de box dintre selec
ționatele de tineret ale României și 
Iugoslaviei.

Meciul s-a terminat cu scorul de
7—4 in favoarea pugiliștilor români. 
Victoriile echipei române au fost 
obținute de Rușit, Robu, Buzdu- 
ceanu, Ghiță. Cimpoieșu, Didea și 
Dafinoiu.

Duminică, tot la Zrenianin. boxerii 
români vor participa la o gală inter
națională.

Vineri la amiază tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit pe 
N. V. Timofeev, ministrul industriei 
forestiere și de prelucrare a lemnu
lui al U.R.S.S., care face o vizită în 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, a luat 
parte Mihai Suder, ministru secretar 
de stat la Ministerul Economiei Fo

Constituirea Asociației 
de prietenie româno-indiană

Vineri după-amiază a avut loc în 
Capitală adunarea de constituire a 
Asociației de prietenie româno-india
nă, adunare organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, sub egida Frontului 
Unității Socialiste. ' •

Au participat Corneliu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Nicolae Ghenea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion Dodu- 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale, re
prezentanți ai unor organizații de 
masă, personalități ale artei și cul
turii. oameni ai muncii din instituții 
și întreprinderi ale Capitalei.

Au fost, de asețnenea, prezenți
V. K. Ahuja, ambasadorul Indiei la 
București, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de An
drei Vela, vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, care a relevat 
străvechile tradiții ale relațiilor ro- 
mâno-indiene, amplificarea și diver
sificarea lor pe multiple planuri in 
ultimii ani, sentimentele de stimă si 
considerație pe care cele două po
poare le nutresc reciproc, preocu
parea lor pentru dezvoltarea în con
tinuare a colaborării și cooperării in 
diverse domenii de activitate.

A fost constituit, apoi, comitetul 
de conducere al Asociației de prie
tenie româno-indiană, al cărui pre
ședinte este dr. docent loan Ceterchi, 
președintele Consiliului legislativ, 
vicepreședinte al Academiei de 
științe sociale și politice. Vicepre
ședinți ai asociației au fost desem
nați Constantin Stanciu, adiunct al 
ministrului comerțului exterior, și 
prof. dr. Octavian Fodor, rectorul 
Institutului de medicină și farmacie 
din Cluj.

Mulțumind călduros pentru cinstea 
de a fi desemnat in conducerea aso
ciației, Ioan Ceterchi a arătat că, 
deși România și India sînt situate la 
mare depărtare una de cealaltă, cele 
două popoare nutresc simțăminte de 
adincă stimă și respect. Bunele re
lații dintre cele două țări s-au dez
voltat in ultimii ani. în special da
torită intîlnirilor la nivel înalt care 
aii avut loc atit cu ocazia vizitei 
făcute în 1967 de primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi. în România, a 
vizitei oficiale, în 1969, în India,

un rol dinamic în societatea tailandeză
Revista americani „NEWSWEEK" inserează, intr-unui din ultimele sale 

numere, un articol despre măsurile cu caracter democratic, întreprinse in 
Tailanda, după înlăturarea regimului militar, ca rezultat al nemulțumirii 
populare, tn articol se arată :

„în octombrie anul trecut, apro
ximativ o jumătate de milion de 
oameni au organizat un marș pe 
străzile Bangkokului în cadrul unei 
demonstrații masive, eare a dus la 
prăbușirea guvernului militar al 
Tailandei. Această demonstrație a 
determinat pe premierul Kittikac- 
horn, și locțiitorul său, generalul 
Charusathiara, să-și facă cu repezi
ciune bagajele și să părăsească țara. 
Mai mult decit atît, prin aceasta, 
studenții, pe vremuri atit de docili, 
și muncitorii Tailandei au început 
să-și asume un rol de pionierat.

Atunci eind studenții tailandezi 
au început ceea ce ei definesc drept 
„revoluția din octombrie",, principa
lul lor țel era restabilirea ordinii 
constituționale in Tailanda. Acum 
însă ei cer mai mult. Și se află pe 
calea cea bună. în prezent, studen
ții Tailandei constituie o forță cen
trală în noul context politic al ță
rii. în parte, datorită nemulțumirii 
lor față de Adunarea Națională tai
landeză dominată de militari, regele 
Bhumibol a convocat luna trecută 
Congresul național, in vederea ale
gerii reprezentanților pentru o nouă 
Adunare Națională. Din cele 299 de 
locuri, ofițerii au obținut numai 36, 
de cinci ori mai puțin față de vechea 
adunare.

Noua Adunare Națională a Tai
landei constituie reprezentanța po
litică cea mai democrată din istoria 
țării, și convocarea ei, din luna tre
cută, a pus capăt celor patru dece
nii de conducere militară aproape 
neîntreruptă. Cel mai arzător punct 
la ordinea zilei pentru noii membri 
va fi aprobarea Constituției, care in

„vorwărts -, In Chile se extinde 
aria represiunilor

Șăptămînalul vest-german „VORWXRTS" publică un articol despre 
extinderea măsurilor represive ale juntei militare chiliene asupra 
unui evantai tot mai larg de forțe politice, inclusiv acele care, ini
țial, au sprijinit activitatea ei. In articol se arată :

„Luna de miere" acordată de 
junta militară forțelor politice care 
au sprijinlt-o la început a trecut.. Se 
impune impresia că junta este hotă- 
rîtă să „divorțeze" de aceste forțe.

Partidului creștin-democrat, celui 
național și celui radical de dreapta 
li s-au interzis, prin decret, „orice a- 
mestec în viața chilienilor". Ele n-au 
dreptul să dea publicității nici de
clarații de principiu, nici să anali
zeze sau să comenteze acțiuni poli
tice concrete. Li s-au interzis orice 
fel de adunări — fie publice, fie ale 
secretariatelor lor. fie chiar cele din 
locuințele particulare.

Partidele amintite nu mai au 
dreptul să facă nici un fel de pro
pagandă. Li s-au interzis să exercite 
orice influență asupra constituirii și 
activității organelor sindicale, uniu
nilor profesionale sau ale patronilor, 
asociațiilor studențești. Pentru a 
preveni orice eventualitate, decretul 
amintit interzice, de asemenea. în
ființarea șau finanțarea de instituții 
care, sub pretextul unei activități 
culturale, sportive, umanitare, sociale 
sau de orice altă natură, favorizează 
desfășurarea unei munci politice. 

restiere și Materialelor de Construc
ții.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele probleme privind dezvoltarea 
colaborării în domeniul forestier și 
industriei lemnului dintre țara noas
tră și Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

a președintelui Consiliului de 
Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui Consi

liului de Miniștri. Ion Gheorghe 
Maurer, cit și cu prilejul . re
centei vizite a președintelui Varaha- 
giri Venkata Giri in țara noastră, 
în intreaga sa activitate — a 
spus vorbitorul în încheiere — Aso
ciația de prietenie româno-indiană 
va folosi toate mijloacele pentru a 
contribui la apropierea dintre cele 
două popoare, întărirea prieteniei, 
cunoașterea reciprocă și cooperare, 
spre binele lor și al cauzei păcii fi 
înțelegerii internaționale.

A luat apoi cuvîntul V. K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la București. 
După ce și-a exprimat convingerea 
că înființarea Asociației de priete
nie româno-indiană va contribui și 
mai mult la extinderea pe mai de
parte a relațiilor bune existente in
tre India și România, vorbitorul a 
spus : Tn ultimii ani, schimburile co
merciale dintre țările noastre au 
crescut considerabil. Ne-ați ajutat la 
construirea rafinăriei de la Gauha- 
ti, ne-ați furnizat echipament pen
tru rafinăria de la Haldia. Po
sibilitățile de colaborare însă sînt 
nelimitate. Comisia mixtă de coo
perare economică, științifică și teh
nică, creată recent, constituie un 
mijloc eficient pentru dezvoltarea și 
diversificarea pe viitor a colaborării 
în acest domeniu. De asemenea, pe 
tărîm cultural, programul de schim
buri culturale pentru următorii ani 
constituie o bază trainică pentru cu
noașterea mai profundă a culturii 
și artei din cele două țări. Constitui
rea Asociației de prietenie româno- 
indiană creează, de asemenea, un ca
dru corespunzător pentru extinderea 
bunelor noastre relații in toate do
meniile și sîntem convinși că anii 
care vor veni vor fi martorii unei 
și mai mari înfloriri a relațiilor in- 
diano-române, în interesul ambelor 
noastre/ popoare, al cauzei întăririi 
păcii și cooperării în întreaga lume.

★
Participanții la adunare au adre

sat o telegramă Asociației de prie
tenie India-România, în care se a- 

_ rată, printre altele, că Asociația de 
prietenie româno-indiană își va de
dica întreaga activitate contribuției 
la dezvoltarea relațiilor româno-in- 
diene.

(Agerpres)

prezent este în fază de elaborare. 
Dacă totul decurge conform planu
lui, adunarea își va termina con
sultările la timp pentru a putea 
proceda la alegeri pe plan ■ național 
in vara viitoare.

Dar, oricît de satisfăcătoare ar fi 
această reformă politică, mulți din
tre studenți nu sînt încă pe deplin 
mulțumiți. Studenții doresc schim
bări sociale și economice, și au drep
tate.

Pe de altă parte, muncitorimea a 
devenit din ce in ce mai militantă. In 
ultimul timp au avut loc un șir de 
greve pentru sporirea salariilor și 
condiții de muncă mai bune. Greve
le au durat rareori mai mult de 24 
de ore și majoritatea au fost eficien
te. în urma acestor acțiuni, oficiali
tățile tailandeze au sporit salariul 
minim din țară de la 60 la 80 cenți 
pe zi. Majoritatea tailandezilor pot 
să se aștepte la un viitor mai fericit 
decit au putut spera pînă acum. Noii 
lor conducători-au și hotărît să pla
seze '„fondurile secrete" ale foștilor 
generali în scopuri de utilitate pu
blică.

Pentru prima dată în istoria mo
dernă a Tailandei autoritățile par 
hotărite să recunoască rolul poporu
lui. Un diplomat de la Bangkok re
marca : „S-ar putea ca autoritățile 
să încerce să așeze la temelia noii 
Constituții o putere populară. Toate 
constituțiile precedente au fost pro
mulgate de conducătorii unei lovituri 
de stat. Aceste constituții n-au a- 
parținut niciodată poporului". S-ar 
putea ca noua Constituție să-i apar
țină.

Este vorba de o „botniță" totală, 
de lichidarea, de fapt, a drepturilor 
politice in Chile. Generalii au pornit 
la ofensivă împotriva acelora eare, 
inițial, au salutat puciul de la 14 
septembrie.

Pe de altă parte, masele populare, 
indignate de lipsa celor mai elemen
tare bunuri de consum, de creșterea 
neîncetată a prețurilor, de specula 
care se face cu mărfurile de primă 
nocesitate, sînt ca un vulcan gata 
să erupă. Numai datorită interven
ției armatei minerii de la El Tenien- 
te au putut fi împiedicați să siste
ze producția prin declanșarea unei 
greve. Concomitent, între patronat 
economiști și militari există profun
de divergențe in privința viitoarei 
orientări economice a țării.

Neînțelegerile și rivalitățile și-au 
pus amprenta asupra întregii fizio
nomii politice. Odată cu declarația 
de război adresată de puciști tradi
ționalelor partide politice de centru 
și de dreapta, ele s-au adineit și mai 
mult, afectînd chiar unitatea dintre 
patronat și militari. Este încă un pas 
spre adincirea deteriorării situației 
din țară".
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NAȚIUNILE UNITE 
Corespondentul nostru 
lexandroaie transmite : 
latul Națiunilor 
New York a fost convocată, in
prima sa sesiune, comisia pre
gătitoare a Conferinței mondia
le a alimentației, pentru a e- 
xamina problemele legate de 
agenda conferinței ce urmează 
să aibă Ioc la Roma in noiem
brie anul acesta. La lucrările 
comisiei participă reprezentanți 
a peste 50 de state membre 
ale O.N.U., între care și Româ
nia.

redactarea proiectelor 
de documente finale

GENEVA 15 (Agerpres). — în noua etapă pe care o cunosc lucră
rile Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, de trecere 
la redactarea proiectelor de documente finale, atit în comisii, cit și 
in organele de lucru subsidiare ale acestora, atenția participanților 
este tot mai mult atrasă de propunerile concrete făcute de delegații 
privind formularea prevederilor 
documente integrale, precum și 
in discuție.

respective. Este vorba de texte de 
de amendamente la proiectele aflate

Agenda politică externă consem
nează in aceste zile un eveniment 

'ce se dovedește a se înscrie pe li
nia marilor acțiuni internaționale 
ale României socialiste — vizita 
președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în- ' 
tr-un șir de țări arabe. Si’tuin- 
du-se în coordonatele orientă
rii statornice a politicii țării noas
tre de promovare a unor rapor
turi de trainică prietenie și co
laborare cu toate statele care au 
pășit pe calea dezvoltării economi- 
co-sociale de sine stătătoare, actua
la vizită constituie o expresie eloc
ventă a sentimentelor de solidari
tate internaționalistă pe care po
porul român le nutrește față de 
lupta popoarelor arabe pentru con
solidarea independenței și suvera
nității naționale, împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru infăptuirea 
aspirațiilor lor de progres social și 
de viață mai bună.

în evoluția de ansamblu a rela
țiilor româno-libiene, vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu mar
chează un eveniment de însemnă
tate deosebită. Se poate aprecia că 
ea a fost încununată de un succes 
deplin, materializat într-un buchet 
bogat de rezultate practice pe pla
nuri multiple — roade concrete 
care vor imprima un puternic im
puls colaborării dintre cele două 
țări, în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei generale a păcii și 
colaborării internaționale. „Aș dori 
să exprim satisfacția mea — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
a delegației Republicii Socialiste 
România pentru rezultatele bune cu 
care se încheie convorbirile cu pre
ședintele Libiei, cu ceilalți condu
cători, în general vizita în Libia. 
Am ajuns la multe concluzii comu
ne și, mai cu seamă, la concluzia 
de a întări colaborarea între po
poarele noastre, în scopul dezvol
tării cooperării și prieteniei româ
no-libiene. de a contribui la crearea 
unei lumi mai drepte și mai bune, 
Ia realizarea înțelegerii și păcii in 
lume".

Din această multitudine de as
pecte, cîteva trăsături apar ca deo
sebit de relevante.

în primul rind a reținut atenția 
atmosfera de caldă prietenie în 
care s-a desfășurat întreaga vizită. 
Prin intermediul presei, radioului 
și televiziunii opinia publică din 
țara noastră a fost martoră a vi
brantelor manifestări de simpatie 
cu care a fost înconjurat solul po
porului român pe pămîntul libian. 
Pretutindeni pe parcursul vizitei, 
în mijlocul studenților și cadrelor 
universitare din Tripoli, printre 
muncitorii constructori și textiliști, 
oaspetele român a fost salutat cu 
deosebită cordialitate și căldură. 
Desigur, în această călduroasă 
primire și-au găsit expresie senti
mentele de prietenie și stimă pe 
care și le nutresc reciproc popoarele 
noastre, înalta apreciere dată acti
vității consecvente a României so
cialiste puse în slujba cauzei in
dependenței popoarelor, a dreptu
lui lor sacru de a-și hotărî singure 
destinele, de a fi stăpîne pe pro
priile lor resurse, considerația față 
de poziția principială și constructi
vă a țării noastre în abordarea și 
soluționarea problemelor interna
ționale. Și-a găsit, totodată, reflec
tare puternicul prestigiu interna
țional de care se bucură tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; aprecieri din 
cele mai elogioase s-au făcut au-

zite și în Libia, ca și 
diverse meridiane ale 
mărturii grăitoare ale 
lor de stimă și considerație față de 
conducătorul partidului și statului 
nostru.

In această ambianță fertilă, vizita 
în Libia reprezintă, în mod incontes
tabil, o contribuție de cea mai mare 
însemnătate la întărirea prieteniei și 
strîngerea relațiilor politice dintre 
cele două țări. Pe acest plan se în
scrie afirmarea dorinței comune de 
a continua contactele și convorbi
rile la nivel înalt — concretizată 
ferm prin decizia de a se stabili 
relații diplomatice la rang de am
basadă între cele două țări — reafir
marea hotărîrii de a respecta și 
aplica neabătut, în raporturile bi
laterale, principiile care trebuie să 
stea la baza relațiilor dintre state
— independența și suveranitatea 
națională, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile interne și 
avantajtil reciproc.

Prin prisma însemnătății schimbu
rilor reciproce de experiență în do
meniul vieții politice și economico- 
sociale, cit și a unuia din marile 
imperative ale contemporaneității
— necesitatea strîngerii legăturilor 
dintre mișcarea comunistă și miș
cările de eliberare națională și alte 
forțe antiimperialiste — apare șl 
mai pregnantă importanța înțelege
rii comune de a dezvolta relații în
tre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă Arabă din Libia.

Ample perspective deschide 
„Acordul general de colaborare în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Libiana" care 
prevede un program concret de 
măsuri și acțiuni în multiple do
menii, toate tinzînd spre o adîncire 
considerabilă a cooperării economi- 
cțe, spre crearea unor forme și 
Structuri superioare care să favori
zeze adîncirea, diversificarea și 
creșterea calitativă a acestei coope
rări. în 
înfloririi 
mentul 
Moamer 
acestei 
un succes și a fost utilă, așa după 
cum am nutrit speranța încă de 
Ia inceput. Acest lucru a rezultat 
și din faptul că au fost semnate un 
număr de acorduri care vor con
tribui la dezvoltarea economică a 
celor două popoare prietene — 
român și libian". Acestor obiective 
le răspund acordurile de colaborare 
economică și tehnică în domeniile 
agriculturii, petrolier, construcțiilor, 
transporturilor sau asemenea pre
vederi ca înființarea unei comisii 
mixte și a unor companii mixte, 
acordarea de asistență tehnică 
de specialitate de către Româ
nia pentru realizarea unor obiecti
ve economice în Libia, ca și pentru 
pregătirea cadrelor naționale în 
vederea valorificării superioare a 
resurselor naționale libiene etc.

O altă trăsătură definitorie a vi
zitei o constituie faptul că ea a 
prilejuit sublinierea unor tendințe 
noi în viața internațională, în di
recția afirmării tot mai puternice 
a voinței popoarelor de a-și alege 
sistemul politic, economic și social, 
corespunzător intereselor proprii. în 
deplină libertate și fără ingerințe 
din exterior. Documentele semnate 
au reliefat aprecieri comuije asu
pra unor asemenea procese din 
viața internațională cum ar fi

pe cele mai 
globului, ca 
sentimente-

pozitive în direcția des- 
a înfăptuirii securității 

a eforturilor pentru 
într-o

PLENARA
C C. AL P.M.U.P

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La 
Varșovia au inceput lucrările celei 
de-a 13-a plenare a C.C. al P.M.U.P., 
consacrată sarcinilor partidului în 
domeniul activit'ății ideologice șl e- 
ducative, legată de organizarea săr
bătoririi celei de-a 30-a aniversări 
a Poloniei populare. La deschiderea 
plenarei a rostit o cuvintare Edward 
Gierek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

ORIENTUL APROPIAT
DAMASC 15 (Agerpres). — Un nou 

incident între forțele siriene și cele 
israeliene de pe linia de încetare a 
focului dintre Siria și Israel s-a 
produs vineri, a declarat un purtă
tor de cuvînt militar sirian. Un duel 
de artilerie a fost declanșat în urma 
ciocnirii unei patrule siriene și a unei 
patrule blindate a inamicului în 
sectorul central al înălțimilor Golan, 
precizează purtătorul de cuvînt. El 
a făcut 
vehicul 
soldați

cunoscut că a fost distrus un 
blindat și au fost uciși patru 
israelieni.
AVIV 15 (Agerpres). — UnTEL __ ...

purtător de cuvînt militar israelian 
•a anunțat că vineri pe linia de în
cetare a focului dintre Siria și Israel 
au avut loc două ciocniri. Forțele 
siriene au deschis foc de artilerie 
împotriva trupelor israeliene, după 
ce o unitate siriană se infiltrase în 
interiorul liniilor israeliene și ata
case o patrulă motorizată. Unitățile 
israeliene au ripostat cu un puternic 
baraj de artilerie.

interesul progresului și 
ambelor țări. „Am senti- 
— arăta președintele 

El Geddafi — la sfirșitul 
vizite că ea a înregistrat

evoluțiile 
.tinderii, 
europene, 
transformarea Mediteranei 
mare a păcii. Și-au găsit, de aseme
nea, o pregnantă afirmare solidari
tatea cu lupta popoarelor arabe și 
africane pentru consolidarea inde
pendenței politice și economice, 
sprijinul față de mișcările de eli
berare națională, pentru lichidarea 
regimurilor rasiste, coloniale și 
neocolonialiste.

Așa cum se știe, o problemă care 
preocupă astăzi omenirea este si
tuația 
cadrul 
cei doi 
pentru 
O.N.U.
niind, în același timp, necesitatea 
recunoașterii dreptului la auto
determinare al poporului arab pa
lestinean, în conformitate cu aspi
rațiile sale naționale. în lumea 
arabă, ca de altfel în întreaga lume, 
sint binecunoscute multiplele ac
țiuni ale României socialiste, nu
meroasele inițiative întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ve
derea unei 
constructive 
din Orientul 
libian, dînd 
vizitelor efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în țări arabe, 
arăta că ele constituie o expresie 
a sprijinului acordat de România 
țărilor arabe în lupta 
tărirea independenței și 
ții naționale, împotriva 
cercărilor imperialiste.

După cum se știe, România a 
subliniat în repetate rînduri că una 
dintre problemele majore ale vieții 
internaționale este reducerea și li
chidarea decalajului care separă 
țările în curs de dezvoltare de cele 
industrializate — hotăritoare in a- 
ceastă direcție fiind respectarea 
deplinei suveranități asupra bogă
țiilor naționale și folosirea lor în 
interesul propriei dezvoltări. A- 
ceastă poziție, întru totul împărtă
șită de președintele libian, și-a gă
sit confirmarea în sublinierea ne
cesității întronării de relații juste, 
bazate pe egalitate între țările dez
voltate din punct de vedere indus
trial și țările în curs de dezvoltare, 
asigurării accesului liber al țărilor 
în curs de dezvoltare Ia cuceririle 
moderne ale științei și tehnicii, 
particiDării lor, în aceeași măsură 
cu țările dezvoltate, la soluționarea 
problemelor economice și financia
re cu care este confruntată comu
nitatea internațională.

Pe bună dreptate se poate apre
cia că, prin întreaga sa desfășura
re, vizita în Libia se încheie cu 
bune rezultate. Manifestîndu-și 
profunda satisfacție pentru modul 
cum a decurs etapa de debut a 
călătoriei 
Ceaușescu 
Apropiat, 
noastră aprobă din inimă rezulta
tele rodnice ale dialogului româno- 
libian. exprimîndu-și convingerea 
că el reprezintă un moment de cea 
mai mare însemnătate în evoluția 
relațiilor prietenești bilaterale, o 
contribuție de preț la dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colabo
rare cu toate ponoarele arabe. în 
interesul popoarelor noastre, al în
tăririi forțelor' antiimoerialiste, al 
cauzei păcii și cooperării interna
ționale.

din Orientul Apropiat. în 
convorbirilor de la Tripoli, 
șefi de stat s-au pronunțat 

aplicarea rezoluțiilor 
în această problemă, subli-

reglementări efective, 
și pașnice a situației 
Apropiat. Președintele 
o apreciere pozitivă

pentru în- 
suveranită- 
tuturor în-

tovarășului Nicolae 
în țări ale Orientului 

opinia publică din țara

Eugen IONESCU

PARIS 15 (Agerpres). — în subur
bia pariziană Celle Saint Cloud a 
avut loc vineri o nouă ședință a 
convorbirilor consultative dintre cele 
două părți sud-vietnameze. Repre
zentantul Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a subliniat, cu acest prilej, 
că răspunderea pentru impasul 
care se află convorbirile revine în

în

întregime Administrației de la Sai
gon, care prin acțiunile sale încalcă 
prevederile Acordului de la Paris. 
Reprezentantul G.R.P. a cerut res
pectarea încetării focului, eliberarea 
deținuților politici aflați în închiso
rile saigoneze și garantarea libertă
ților democratice ale populației in 
zona controlată de Administrația de 
la Saigon.

DUPĂ CONFERINȚA DE LA WASHINGTON

1!

Prezentînd poziția țării noastre în 
legătură cu ordinea de zi a confe
rinței, reprezentantul român, Octa
vian Ichim, a relevat importanța pe 
care țara noastră o acordă confe
rinței mondiale a alimentației. în 
concepția guvernului român, confe
rința mondială a alimentației tre
buie să se soldeze cu rezultate con
crete, vizînd rezolvarea probleme
lor agroalimentare majore care con
fruntă omenirea și îndeosebi țările 
în curs de dezvoltare.

Vorbitorul a evidențiat în conti
nuare principalele domenii în care 
conferința va trebui să acționeze, și 
anume în direcția măsurilor de creș
tere a producției alimentare, spori
rea asistenței către țările în curs 
de dezvoltare în vederea îmbunătă
țirii eficienței sectoarelor agricole, 
promovarea unor forme concrete de 
colaborare internațională în dome
niul agriculturii.

în legătură cu măsurile destinate 
creșterii producției alimentare, vor
bitorul a subliniat că viitoarea con
ferință trebuie să țină seama, în 
mod corespunzător, de faptul că a- 
semenea măsuri trebuie să se baze
ze, în fiecare țară, în primul rind, 
pe propriile eforturi, asistența in
ternațională puțind juca numai un 
rol complementar.

Astfel, în comisia întii, pentru 
problemele securității, delegația iu
goslavă a depus, vineri, un proiect 
de rezoluție privind promovarea res
pectării drepturilor minorităților na
ționale.

Importanța acestei probleme a fost 
relevată și de alți participanți care 
au luat cuvintul, cum au fost re- 
prezentanții Austriei, Italiei. Greciei, 
Franței și U.R.S.S. în acest sens, au 
fost menționate prevederile din re
comandările finale de la Helsinki, 
conform cărora, în examinarea ro
lului statelor pentru dezvoltarea coo
perării culturale, trebuie să se țină 
seama și de contribuția pe care o 
pot aduce minoritățile naționale, cu

respectarea principiilor fundamenta
le ale dreptului internațional.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul român, Romulus 
Neagu. a prezentat politica partidu
lui și guvernului nostru, precum și 
realizările obținute in soluționarea 
problemei naționale în România. In 
acest sens, vorbitorul a arătat că 
prevederile Constituției țării privind 
egalitatea in drepturi a tuturor ce
tățenilor. indiferent de naționalitate, 
rasă, sex sau religie, au fost con
solidate de-a lungul anilor de tra
ducerea în viață a unui program cu
prinzător și principial de măsuri e- 
conomice, sociale, politice și cultu
rale.

• UN „ABOU-SIM 
BEL" IUGOSLAV 
năstirea Piva, cel mai impozant 
edificiu religios post-bizantin 
din Iugoslavia (sfirșitul secolu
lui al XVI-lea), aflată pe locul 
unde se va amenaja marele lac 
artificial al hidrocentralei Mra- 
tinie, va fi strămutată. Acțiunea 
prevede mutarea, piatră cu pia
tră, a întregii mînăstiri. Lucrul 
cel mai dificil, după părerea ce
lor care lucrează aici, este de
plasarea unor fresce în suprafa
ță de 1 261 metri pătrați. Inițial 
se prevăzuse că în timpul 
transferării frescele se vor de
teriora ' în proporție de 30 la 
sută, dar grație lucrărilor de 
conservare întreprinse, a grijii 
deosebite cu care se execută 
operațiunea mutării, nu s-a 
produs nici o deteriorare. Apre
ciată drept „Abou-Simbel“-ul 
iugoslav, mînăstirea va fi re
construită în 1975 pe un platou 
situat la o distanță 
de locul pe care a 
inițial.

Mi-

de 3,5 km 
fost clădită

POPU- 
PACE"

încheierea reuniunii cvadripartite de la Alger
ALGER 15 (Corespondentă de la 

Mircea S. Ionescu). — Reuniunea cva- 
dripartită la nivel înalt a fost orga
nizată in cadrul acțiunii arabe comu
ne, ale cărei baze au fost puse de 
conferința arabă la nivel înalt din 
noiembrie 1973 — arată comunicatul 
comun dat publicității la încheierea 
lucrărilor ce au avut loc la Alger 
și la care au participat președintele 
egiptean Anwar Sadat, președintele 
Siriei, Hafez Assad, regele Arabiei 
Saudite, Feisal, și șeful statului-gaz- 
dă. Houari Boumediene.

I

Cei patru conducători arabi — a- 
rată comunicatul — au reafirmat 
hotărîrile Conferinței de la Alger re> 
feritoare la evacuarea tuturor teri
toriilor arabe ocupate de trupele is- 
raeliene și la garantarea drepturilor 
poporului arab palestinean în terito
riile sale și în patria șa.

Totodată, se menționează că în
trevederile dintre cei patru șefi de 
stat s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de cooperare constructivă, avînd 
ca obiectiv principal interesele tu
turor statelor arabe.

• „PREMIUL 
LAR PENTRU 
în cadrul unei festivități care a 
avut loc la primăria din Oslo, 
preotului brazilian Dom Helder 
Camara, cunoscut activist pe tă- 
rîm social, i s-a decernat „Pre
miul popular pentru pace". Ini
țiativa acestei acțiuni aparține 
unor organizații de tineret din 
Norvegia. Premiul, în 
de 1,5 milioane coroane 
giene, a fost strîns prin 
de organizații de tineret 
rile scandinavic, Olanda, 
R.F.G., Austria. Helder Camara 
a declarat că intenționează să 
folosească suma primită 
ajutorarea muncitorilor 
nevoiași din nord-estul 
sale.

valoare 
norve- 
colectă 
din ță- 
Belgia,

pentru 
agricoli 
patriei

agențiile de presă transmit

• ZĂPADĂ LA
MANDA. Specialiști

, tici au reușit să producă fia T'Trrtrt 'fio rlr

CO-
sovie-

Comunicatul privind vi
zita în Cuba a delegației 
P.C. din Spania, condus* de 
Santiago Carrillo, secretar general al 
partidului, a fost dat publicității, la 
Havana, Santiago Carrillo a avut o 
întrevedere cu Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, cu 
care a efectuat un schimb de opinii 
asupra relațiilor dintre cele două 
partide, a mișcării revoluționare în 
lume și a situației internaționale ac
tuale. îndeosebi a celei din America 
Latină.

Planul de colaborare pe »- 
nul 1974 dintre Inspectoratul gene
ral de stat pentru controlul calită
ții produselor din România și Co
mitetul de stat pentru calitate, stan
dardizare și metrologie din Bulga
ria a fost semnat la Sofia.

Partidul Comunist din
Venezuela afirmă’ tntr-o decla
rație dată publicității la Caracas, că 
„resursele naturale de care dispune 
țara au fost exploatate și adesea dis
truse datorită metodelor iraționale 
de producție folosite de companiile 
străine care au obținut concesiuni în 
Venezuela". în declarație se arată, 
totodată, că actuala politică promo- 

, vată de guvern în domeniul petrolu
lui răspunde aspirației poporului ve- 
nezyelean de a dobîndi o totală in
dependență economică și dreptul de 
a-și administra în mod suveran pro
priile bogății naturale.

Comunicatul comun pr!~ 
vind vizita președintelui Mexicului, 
Luis Echeverria. în Iugoslavia arată 
că acesta a procedat. împreună cu 
președintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. 
Tito, la un schimb de păreri asupra 
celor mai importante probleme ale 
relațiilor internaționale și a per
spectivelor colaborării iugoslavo-me- 
xicane. S-a afirmat hotărîrea țărilor 
lor de a continua lupta pentru pro
movarea principiilor coexistenței 
pașnice între toate țările și a inde
pendenței politice și economice a 
statelor, pronunțindu-se pentru asi
gurarea securității pe baza colabo
rării egale in drepturi. Ei au rele
vat dreptul fiecărui popor de a-și 
alege liber căile și formele de dez
voltare. dreptul de a disnune în mod 
suveran de resursele sale ' naturale.

Congresul Partidului So
cialist din Austria - principa- 
la formație politică, de guvernămînt, 
a țării — și-a încheiat lucrările. Par- 
ticipanții au examinat diferite aspec
te ale actualei situații politice și 
economice din Austria, precum și 
probleme privind activitatea partidu
lui. Congresul a ales noua conducere 
și prezidiul partidului. Ca lider al 
partidului a fost reales cancelarul 
federal Bruno Kreisky.

Comunicat cehoslovaco- 
libian. Comunicatul privind vizita 
oficială făcută în R. S. Cehoslovacă 
de primul ministru al Libiei, Abdel 
Salam Jalloud, arată că cele două 
părți au constatat, cu satisfacție,

dezvoltarea favorabilă a relațiilor 
cehoslovace-libiene și au examinat 
posibilitățile amplificării lor pe baza 
principiilor egalității și avantajului 
reciproc. Părțile s-au arătat hotărîte 
să contribuie la promovarea unei 
colaborări multilaterale pe plan in
ternațional.

Potrivit hotarîrii Consiliu
lui de directori al Insti‘utu’ul 
internațional pentru unificarea drep
tului privat (UNIDROIT) din Roma, 
au inceput lucrările pentru determi
narea principiilor fundamentale pe 
baza cărora urmează să se alcătu
iască un „Cod uniform al comerțu
lui internațional". Conducerea lucră
rii a fost încredințată prof. dr. do
cent Tudor Popescu, membru în 
Consiliul de directori al institutului.

■' “ _ ' 1 ninsori
artificiale. Timp 'de două zile 
experții au tratat cu anumite 
substanțe un plafon de nori 
aflat deasupra unei regiuni din 
Ucraina. Rezultatul : un strat 
de zăpadă gros de 3 cm pe o 
suprafață de circa 150 000 hec
tare. Experiența — au declarat 
specialiștii — este de natură să 
deschidă perspective îmbucu
rătoare, ninsorile provocate in 
mod artificial avînd o deosebită 
însemnătate, în primul rind 
pentru agricultură.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

ROMA

Dilemă cu scadență

• MIGRAREA MUSO- 
NILOR ? Schimbările neaș
teptate ale vremii, mai ales de
plasarea musonilor in alte di
recții decît cele obișnuite, pot 
accentua fenomenele de subnu
triție din unele regiuni ale lu
mii — au apreciat experți în 
meteorologie și agricultură la o 
întrunire ce a avut loc la fun
dația Rockfeller din New York. 
„Migrările" ciudate ale maselor 
de aer, în speță musonii, in di
recția sudului reprezintă, in 
opinia experților, una din cau
zele secetei prelungite din zona 
Sahelului, din India și din a- 
nurnite părți ale Americii La
tine. Dacă nu se iau măsuri 
urgente, avertizează specialiști, 
milioane de oameni sint ame
nințați cu foametea.

0 criză care afectează aproape toate angrenajele Pieței comuneCf

„Uniunea politică a Europei ce
lor nouă s-a întors rănită de la- 
Washington, dar Piața comună 
mai supraviețuiește". Astfel rezumă 
agenția France Presse opinia ob
servatorilor din Bruxelles in legă
tură cu rezultatele recentei confe
rințe a principalelor țări consuma
toare de petrol din Occident, des
fășurată în capitala americană. 
Așa cum e cunoscut. partenerii 
vest-europeni ai Franței s-au pro
nunțat la Washington in favoarea 
unei conferințe a țărilor producă
toare și a celor consumatoare de 
petrol sub egida S.U.A. Or. Franța, 
care obținuse încă la reuniunea la 
nivel înalt a C.E.E. de la Copenha
ga ca „cei nouă" să angajeze dia
loguri directe cu țările arabe produ
cătoare de petrol, s-a opus propu
nerii partenerilor ei. Ca atare, a- 
nularea reuniunii Consiliului minis
terial 
14—15 
urma 
țările 
logică 
nesc în Piața comună. Acum, cercu-

al C.E.E., prevăzută pentru 
februarie, la Bonn, și care 

să pregătească dialogul cu 
producătoare, este consecința 
a divergențelor care dom-

rile comunitare din Bruxelles apre
ciază că, după 12 ani de eforturi, 
uniunea politică a „celor nouă" se 
găsește in același punct în care se 
afla în 1962. Considerînd că rezulta
tele conferinței de la Washington 
ar putea avea efectul unei „torpi
le" pentru Piața comună, ziarele 
vest-europene remarcă — transmi
te France Presse — că este vorba 
nu numai de „sfirșitul iluziilor po
litice ale celor nouă", ci de „o cri
ză care afectează aproape toate an
grenajele C.E)E.“. în prezent — 
scrie ..Le Figaro" — Piața comună 
trăiește din paliative și compro
misuri de moment ; dar cit va pu
tea ține acest provizorat 7".

îngrijorarea care se manifestă în 
țările Pieței comune iși are origi
nile atît în „criza politică", cit și 
in perspectivele economice. „După 
șase ani de inflație galopantă — 
declara joi vicepreședintele Comi
siei executive a C.E.E., W. Hafer- 
kamp — Piața comună se poate 
aștepta în 1974, datorită incidențe
lor crizei energetice, la o creștere

a prețurilor cu mult peste 10 la 
sută în fiecare țară 'membră". în- 
tr-un raport asupra situației eco
nomice a C.E.E., elaborat de Comi
sia executivă, se arată totodată că 
sporirea vertiginoasă a prețului pe
trolului va duce în 1974 la deterio
rarea balanței comerciale a „celor 
nouă" cu 17,5 miliarde de dolari, 
iar creșterea produsului național 
brut nu va depăși 2—3 la sută (față 
de 5,7 la sută în 1973). Dincolo de 
aceste cifre, experții relevă conse
cințele nefaste ce le va avea de
teriorarea conjuncturii economice 
asupra nivelului de trai. „Față de 
această situație, arată W. Hafer- 
kamp, nu este exagerat să se apre
cieze că statele membre pot fi de
terminate să adopte măsuri unila
terale. cu efecte economice impre
vizibile". Comisia executivă apre
ciază că „cei nouă" se vor afla în 
fața „unor pericole de o excepțio
nală gravitate" dacă nu se vor 
pune de acord cu privire Ia adop
tarea unor măsuri de urgență.

Gh. C.

„Criza de guvern : acum sau in 
luna mai ?“. Cu acest titlu pe toată 
lățimea primei pagini iși deschide 
săptăminalul „L’ESPRESSO" ulti
mul său număr. Voind parcă ' să 
răspundă tocmai unei astfel de în
trebări, secretarul „democrației-creș- 
tine". Amintore Fanfani. declara la 
încheierea reuniunii la nivel înalt a 
coaliției de „centru-stînga" (peste 17 
ore de discuții continue) că se im
pune 
evita 
să se 
poate 
află sintetizate și rezultatele ultimei 
intilniri pe care premierul Mariano 
Rumor a organizat-o cu secretarii ce
lor patru partide membre ale coali
ției de „centru-stînga". Primul și 
cel mai important rezultat este că in 
urma compromisului realizat, actua
la formulă de guvernare, despre care 
„L’EUROPEO", ca, de altfel, și res
tul presei italiene, scrie că „se află 
în agonie", a fost, cel puțin pentru 
moment, salvată. „Secretarii Celor 
patru partide, notează „CORRIERE 
DELLA SERA", au reușit să evite 
căderea guvernului, dar n-au putut 
să înlăture acele motive de disen
siune care au provocat profunde 
contradicții, atit intre miniștri cit și 
între partide".

Faptul că fenomenele de criză eco
nomică se fac tot mai simțite (in
flație. creșterea continuă a prețuri
lor și, concomitent, scăderea puterii 
de cumpărare a maselor populare, 
mărirea deficitului balanței de plăți), 
că la aceasta se adaugă iminența re
ferendumului asupra divorțului — 
problemă extrem de controversată 
politic și de acută în condițiile spe
cifice ale Italiei, care ar putea duce 
la serioase confruntări politice — a de
terminat pe membrii coaliției să-și 
strîngă rindurile și să evite ceea ce, 
datorită contradicțiilor din ultimele 
săptămîni dintre socialiști, pe de o 
parte, republicani și socialiști-demo- 
crați, pe de altă parte, devenise a- 
proape un lucru cert : izbucnirea cri
zei de guvern.

Reafirmindu-și disponibilitatea de 
a susține în continuare actuala for
mulă de guvernare, reprezentanții 
celor patru partide au stabilit și cî
teva înțelegeri de principiu în legă
tură cu obiectivele viitoare ale gu
vernului : apărarea puterii de cum
părare, a veniturilor și salariilor prin 
adoptarea unor măsuri legate de 
prețuri, controlul și limitarea cheltu
ielilor publice neproductive, reduce
rea consumurilor care afectează in 
mod deosebit balanța de plăți comer
cială, dezvoltarea regiunilor din Mez- 
zogiorno. intervenții operative in do
menii cum ar fi construcțiile de lo-

să se facă totul pentru „a se 
ca la actuala criză economică 
adauge și o criză politică". Se 
spune că în acest răspuns se

cuînțe și de școli, transporturile pu
blice și zootehnia. Comentatorii po
litici italieni relevă insă că princi
piile proclamate^nu aduc practic ni
mic nou față de hotărîrile adoptate 
la ultima reuniune la nivel înalt din 
decembrie anul trecut. „Documentul 
semnat la Villa Madama (locul de 
desfășurare a reunjunii) — scrie in 
această privință ziarul «L’UNITA» — 
conține doar unele informații gene
rale și este lipsit 
la măsuri precise".

Acest lucru nu 
să mulțumească pe . 
ganizațiilor sindicale care, Ia întîl- 
nirea pe care au avut-o cu guver
nul, și-au exprimat — după cum 
scrie „AVANTI" — opinii negative 
asupra rezultatelor reuniunii lâ ni
vel înalt a coaliției de „centru-stîh- 
ga“. Cu acest prilej, conducătorii ce
lor trei confederații — C.G.I.L.,
C.I.S.L., U.I.L. — au cerut garanții
ferme șl acțiuni concrete-pentru rea
lizarea unei politici 
natură să asigure
cumpărare a salariilor în fața deva
lorizării monedei și, totodată, depli
na folosire a miinii de lucru, pentru 
ca efectele crizei să nu se mai răs- 
frîngă, in principal, asupra maselor 
populare. Răspunsurile primite au 
fost considerate doar in parte satis
făcătoare de către consiliul director 
al celor trei organizații sindicale, 
cate au hotărît, după cum s-a anun
țat, organizarea, la 27 februarie, a u- 
nei greve generale de 4 ore. Greva, 
după cum au arătat reprezentanții 
organizațiilor sindicale, n-are drept 
scop să ducă la o ciocnire directă cu 
guvernul și nici să favorizeze izbuc
nirea unei crize, ci un caracter de 
avertisment : prin organizarea ei, 
sindicatele își propun să sublinieze 
ferm necesitatea respectării anga
jamentelor legate de infăptuirea re
formelor de structură. „Sindicatele, 
scrie cotidianul genovez «IL SE- 
COLO 19», nu mai vor promisiuni, 
ci fapte concrete".

încotro vor evolua lucrurile ? Pre
sa italiană apreciază că răspunsul la 
această întrebare depinde, în primul 
rind, de modul în care își vor găsi 
transpunerea in fapt prevederile pro
gramului prezentat parlamentului 
încă în iulie trecut.. Se consideră că 
dacă nu se vor întreprinde pași con
cret! in această direcție, atitudinea 
constructivă de pînă acum manifes
tată de opoziția de stingă și de orga
nizațiile sindicale s-ariputea schimba 
iar dilema „acum sau în luna mai?", 
la care se referea „L’Espresso", va 
fi proiectată pe primul plan al ac
tualității.

Radu BOGDAN

de orice referiri
a putut, desigur, 
reprezentanții or-

sociale, 
puterea

de 
de

• ORTOPEDIE Șl CE
RAMICA. O echipă de spe
cialiști în chirurgie de la 
.versitatea din Jena (R. D. 
mană) s-a specializat în 
carea de proteze din ceramică 
— arată o știre a agenției 
A.D.N. De curînd, chirurgii res
pectivi au reușit să implanteze 
rotule de acest gen unei femei 
în virștă de 50 de ani, care, 
fiind suferindă de reumatism 
articular, a fost țintuită la pat 
timp de doi ani. Operația a 
reușit. Specialiștii în materie a- 
preciază că 
sint ușor de 
șese net pe 
te din oțel.

Uni- 
Ger- 
apli-

asemenea proteze 
realizat și că depă- 

cele confecționa-

NOD GOR-• UN
DIAN CALENDARISTIC. 
Juriști din cadrul Ministerului 
de Interne al Angliei au avut 
de rezolvat în aceste zile o di
lemă : dacă tinerii născuți la 
29 februarie 1958 vor avea sau 
nu dreptul să voteze la alege
rile generale ce urmează a se 
desfășura in ulțima zi a lunii 
în curs. Problema a fost ridica
tă de către deputatul John Gil
bert, în a cărui circumscripție 
electorală există șase tineri 
care, în mod normal, ar trebui 
să-și aniverseze 18 ani de viață 
(cind potrivit legislației în vi
goare capătă și dreptul de vot) 
la... 29 februarie 1974. Evident, 
acest an nefiind bisect, data 
respectivă nu figurează în ca
lendar. în cele din urmă ju
riștii s-au pronunțat împotriva 
dreptului la vot pentru tinerii 
aflați 
căror 
2 500.

în această situație și al 
număr este de aproape

UN NOU CRATER
studiile în-AL ETNEI ? Din

treprinse de vulcanologi, redu
tabilul vulcan, situat la o înăl
țime de 3 600 de metri, va erupe 
printr-un nOu crater în urmă
toarele zile. în luna ianuarie, 
un prim crater secundar al vul- 

• canului s-a format pe flancurile
Etnei, la o altitudine de 1680 
de metri. Faptul că nivelul 
magmei are tendința să scadă 
în craterul central este consi
derat de specialiști ea o confir
mare a ipotezei formării unul 
nou crater.
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