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Exprimînd gîndul și simțămintele întregului 
popor, mii de buenreșteni au întîmpinat 
ieri pe conducătorul partidului și statului 

eu urarea fierbinte:
La sosire, pe aeroportul Băneasa

BINE AȚI VENIT, IUBITE TOVARĂȘE CEAUȘESCU,
din solia de prietenie și colaborare, solidaritate și pace!

Manifestări de entuziastă aprobare a rezultatelor 
vizitei in țări arabe, de fermă adeziune fată de politica

externă a României socialiste

ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN IRAK

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, s-a înapoiat, 
joi după-amiază, în Capitală, 
după vizita fructuoasă întreprin
să în Libia, Liban, Siria și Irak 
— eveniment politic de majoră 
importanță pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și solidari
tate cu aceste țări și care a adus 
o contribuție de seamă la pro
movarea cursului nou în viața 
internațională spre destindere și 
înțelegere între state, la cauza 
păcii și colaborării între popoare.

în vizitele oficiale de prie
tenie efectuate în cele pa
tru țări arabe, șeful sta
tului român a fost însoțit de to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, de consilieri și experți.

Cetățeni ai Capitalei au făcut 
o entuziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la întoarcerea 
în patrie. Ei i-au adresat un 
fierbinte „Bine ați venit", i-au 
exprimat, cu însuflețire, senti
mentele de adeziune și aprobare 
deplină, de unanimă satisfacție 

și mîndrie patriotică față de a- 
ceastă rodnică vizită, moment în
semnat în politica externă a 
României socialiste, strălucită so
lie a prieteniei, solidarității și co
laborării internaționale. Mulți 
dintre oamenii muncii purtau 
portrete ale secretarului general 
al partidului, pancarte pe care se 
puteau citi urările, izvorite din 
inimă : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul", „Să ne 
trăiți ani mulți și fericiți, iubite 
tovarășe secretar general", „Tră
iască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu", 
„Trăiască Partidul Comuni'st Ro
mân, continuatorul celor mai 
înalte tradiții revoluționare ale 
clasei muncitoare, ale poporului 
român".

Momentul emoționant ai reîn
tâlnirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut loc pe aeropor
tul Băneasa, care, în această zi, 
avea un aer sărbătoresc. Pe fron
tispiciul aerogării se afla, portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
încadrat de drapele roșii și tri
colore.

La coborîrea din avion, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este salu
tat cu deosebită cordialitate de 
conducătorii de partid și de stat 
prezenți la aeroport.

Au venit în întîmpinare tova

rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Chivu Stoica, Con
stantin Băbălău, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Magdalena Filipaș, 
Ion Ioniță, Ștefan Andrei.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., a? Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, personali
tăți ale vieții noastre științifice, 
culturale și artistice, general#, 
ziariști.

Au fost de față Adil-Al-Muffti, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Irak, și Muhsen 
Sayadi, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Arabe 
Siriene la București. Erau, de 
asemenea, prezenți alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Mulțimea aplaudă și ovațio
nează, scandează îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul", „Stima noastră și 

mîndria — partidul, Ceaușescu, 
România".

Pionieri se apropia de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oferindu-i flori.

în aclamațiile celor de față, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre mulțime, răspun- 
zînd cu căldură manifestațiilor 
pline de dragoste, considerație și 
recunoștință.

Profunda mîndrie, deplina 
aprobare, entuziasta apreciere cu 
care întreaga noastră națiune a 
urmărit, zi de zi1, fiecare moment 
al vizitei își găsesc acum, în 
aceste clipe deosebite, o vibrantă 
expresie. Cetățenii Capitalei tră
iesc cu adîncă bucurie clipa re
întoarcerii secretarului general 
al partidului, adresîndu-i un căl
duros bun sosit și cele mai sin
cere mulțumiri pentru' activitatea 
laborioasă, cu profunde rezonan
țe internaționale, pe care a des
fășurat-o și cu prilejul acestei 
vizite. Ei reafirmă, în același 
timp, hotărîrea întregului popor 
de a milita cu vigoare sporită 
pentru înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului, cu 
conștiința fermă că aceasta răs
punde intereselor vitale aie pro
pășirii României socialiste și, 
totodată, ale promovării țelurilor 
nobile ale păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

-- (Agerpres)
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La plecare, pe aeroportul din Bagdad

CEREMONIA
DE PE AEROPORTUL

DIN BAGDAD
(în pagina a lil a)

COMUNICAT
cu privire la vizita în Republica Irak a secretarului 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

(în pagina a 111-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este intimpinat cu deosebită căldura de cetățenii Capitalei

MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
adresat Conferinței țărilor islamice de la Lahore-Pakistan

Am deosebita plăcere de a transmite salutul 
meu cordial șefilor de state și guverne, celor
lalți reprezentanți la Conferința țărilor islamice 
și de a ura totodată succes deplin lucrărilor 
acestei importante reuniuni internaționale.

Conferința dumneavoastră se- desfășoară in 
condițiile in care pe plan internațional au loc 
profunde transformări politice și sociale, se pro
duc mutații de însemnătate istorică, se afirmă 
forțe noi, iar problemele care se ivesc reclamă 
abordări și rezolvări pe o bază nouă, pornind de 
la principiul deplinei egalități in drepturi a tu
turor popoarelor și statelor. Cursul evenimen
telor internaționale confirmă creșterea în am
ploare șl intensitate a luptei popoarelor împo
triva vechii politici de dominație și- dictat, a 
imperialismului, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru instaurarea unor raporturi noi 
intre state, bazate pe principiile egalității în 
drepturi și respectului reciproc, independenței și 
suveranității naționale, neamestecului in trebu
rile interne, nefolosirii forței sau amenințării cu 
forța, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de 
sine stătător soarta. Dimensiunea și profunzi
mea problemelor care afectează destinele în
tregii omeniri, caracterul indivizibil al păcii și 
securității internaționale scot in evidență cu 
putere rolul pe care sint chemate să-l joace 
toate statele, indiferent de mărime, potențial, 
nivel de dezvoltare, sistem social sau convingeri 
filozofice sau religioase, în lumea contemporană, 
importanța vitală a contribuției lor active in 
determinarea unor soluții conforme cu intere
sele tuturor popoarelor. îmi exprim speranța că 
conferința dumneavoastră, la care participă un 
mare număr de state, va aborda probleme con
temporane pornind de la tendința de destindere 

internațională, de pace și colaborare intre po
poare și că va găsi soluții, inclusiv în problema 
Orientului Apropiat, care să contribuie la afir
marea noului curs al situației internaționale.

România consideră că, in actualele condiții, 
trebuie depuse noi eforturi de către toate sta
tele. In acest sens, ea iși extinde relațiile cu 
toate țările socialiste, cu statele care au pășit 
pe calea dezvoltării independente, cu toate țările 
lumii, indiferent de orinduirea lor social- 
politică.

Fiind ea însăși o țară în curs de dezvoltare, 
România se pronunță și acționează cu hotărire 
pentru reducerea și lichidarea decalajelor eco
nomice care reprezintă o sursă permanentă de 
încordare, pentru afirmarea dreptului fiecărui 
popor de a dispune liber de resursele naționale, 
pentru crearea unor raporturi de egalitate și 
echitate intre state, care să asigure înaintarea 
tuturor popoarelor pe calea progresului econo
mic și social.

Bazindu^se pe aceste principii și plecind de ia 
dreptul legitim al țărilor in curs de dezvoltare 
de a avea acces la cuceririle progresului științi
fic și ale tehnologiei moderne, România apre
ciază că problemele energiei, ale materiilor 
prime, ale produselor industriale și agricole tre
buie să fie discutate și să-și găsească soluții in 
cadrul O.N.U., pe baza justiției și împotriva ex
ploatării.

Participînd activ la efortul comun pentru așe
zarea relațiilor dintre state în Europa pe prin
cipii noi, țara mea consideră că înfăptuirea unui 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

sistem de securitate europeană trebuie să ser
vească, in același timp, cauza înțelegerii și co
laborării in întreaga lume.-

Apreciem că interesele fundamentale ale po
poarelor reclamă o însănătoșire radicală a an
samblului situației internaționale. De aceea, 
considerăm că trebuie asigurate condițiile nece
sare pentru rezolvarea problemelor existente pe 
cale politică, pentru lichidarea tuturor focare
lor de încordare și conflict. în acest sens, sintem 
de părere că trebuie să acționăm pentru regle
mentarea situației din Orientul Mijlociu, pentru 
statornicirea unei păci drepte și durabile/ Este 
necesar să se aplice rezoluțiile Consiliului de 
Securitate, ceea ce presupune retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile arabe ocupate in 
1967 și o reglementare justă a problemei po
porului palestinean, căruia să i se acorde drep
tul de a-și hotărî propriul destin în conformi
tate cu năzuințele sale naționale.

Astăzi, mai mult ca oricind, este imperios ne
cesar ca toate statele să acționeze pentru întă
rirea rolului și eficienței Organizației Națiunilor 
Unite în soluționarea problemelor cu care este 
confruntată omenirea, în promovarea unui curs 
nou in relațiile internaționale, în edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Urez ca actuala conferință de la Lahore să re
prezinte o contribuție semnificativă la întărirea 
luptei pentru pace, înțelegere și cooperare in
ternațională și transmit tuturor participanților 
cele mai sincere urări de succes în realizarea 
acestor nobile scopuri. /
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Un obiectiv pe primul plan în munca politică la sate:

SĂ CREASCĂ RĂSPUNDEREA
COMUNISTĂ FAȚĂ CREȘTEREA

PRODUCȚIEI AGRICOLE!
Tn ultimele luni s-a acumulat o interesantă experiență in desfășu

rarea muncii politico-educativd la sate, după cum s-au înregistrat și 
neajunsuri care permit, la rindul lor, cristalizarea unor concluzii cu 
o mai largă arie de aplicabilitate. în cadrul unei convorbiri pe care 
am avut-o cu tovarășul AUREL NEGUCIOIU, secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., am încercat să ’conturăm mai clar unele din

avut-vj ca luvcua^Ul rxXJXVJCjăj LNILXX UVIViV, bCț-TClal <11 V 
județean Cluj al P.C.R., am încercat să ’conturăm mai clar 
acestea, așa cum apar ele la nivelul județului.

— Aș Începe prin evidențierea e- 
forturilor depuse de comitetele co
munale de partid pentru a face 
larg cunoscută, prin intregul arsenal 
propagandistic, politica partidului 
nostru, legind, totodată, în mod mai 
organic munca politică de pregătirea 
noului an agricol. Amintesc, In a- 
ceastă ordine de idei, că numeroase 
organizații de bază și comitete de 
partid au reușit să folosească cu 
succes, in această iarnă, agitația vi
zuală concretă, la obiect, munca 
stăruitoare a agitatorilor, gaze
tele de perete, serile de calcul sau 
de răspunsuri la întrebări, brigăzile 
artistice de agitație pentru antrena
rea cooperatorilor, a lucrătorilor din 

, agricultură la transportul de îngră
șăminte, la lucrări de îmbunătățiri 
funciare, de irigații, Ia repararea uti
lajului agricol. Acum, cînd in curind 
se va da semnalul începerii campa
niei agricole de primăvară, ne 
putem da seama limpede ce impor- . 
tanță a avut pentru pregătirea a» 
cestora dezvoltarea în comune a 
unui climat de responsabilitate co
munistă față de bunul mers al pro
ducției agricole.

Factorul decisiv pentru o activi
tate bogată, intensă este însă preo
cuparea organizațiilor de partid de 
a asigura tuturor acțiunilor un bogat 
conținut de idei, o 
tate. Străduindu-ne 
în sfera de interes 
acestora mase cît 
cuitori ai satelor, 
faptul că una din 
mai eficiente de lucru ni se pare a 
fi organizarea acțiunilor cu partici
parea unor grupuri relativ resirinse, 
folosită pină acum în 23 din cele 74 
de comune ale județului. Asemenea 
grupuri s-au constituit, de exemplu, 
la Floreștl, Viisoara, Căianu — pe 
circumscripții electorale ; la Sic, 
Baciu, Izvorul Crișului — în casele 
unde țăranii obișnuiau să țină șeză
tori. în acest cadru au loc intîlniri 
săptăminale a 15—20 de țărani cu 
membri ai comitetelor comunale de 
partid, cu deputați și intelectuali, 
realizindu-se un dialog pe diverse 
probleme politice, economice, știin
țifice și de viață ale oamenilor.

Dar vă propun să discutăm de data 
aceasta mai pe larg despre desfășu
rarea diverselor forme de învățămînt 
agricol, care in acest an au fost, de 
asemenea, strlns subordonate pregă
tirii oamenilor pentru Obținerea unor 
recolte mari. în județul nostru au 
fost înființate primele 10 universități 
populare sătești cu profil agrar. A- 
vind drept rectori specialiști din în- 
vățămintul superior de specialitate 
diri Cluj și ca profesori, pe lingă a- 
ceștia, și alte cadre din cercetare și 
producție, ele sint destinate pregăti
rii celor mai buni membri 
tori, mecanizatori, lucrători 
me etc. Experiența citorva 
activitate, deși scurtă, ne 
totuși să afirmăm că aceste forme 
trebuie să Se permanentizeze, extin- 
zlndu-și programele pe o perioadă 
de trei ani, Iărgindu-și tematica cu 
discipline înrudite (geologie, meteo
rologie etc.), întărind caracterul dc- 
monstrativ-experimental al lecții
lor. Existența acestora completează 
fericit activitatea celor cinci univer-

largă adresabili- 
să cuprindem 

și influentă a 
mai largi de lo- 
aș evidenția și 

metodele Cele

pregăti- 
coopera- 
din fer- 
Iuni de 

Îngăduie

generală, 
comunele 
acesta de

sitățl populare de culturi 
de tehnică și știință din 
județului, frecventate anul 
peste 800 de lucrători din agricultură 
(țărani cooperatori, mecanizatori etc.), 
cursurile ținindu-se în limbile ro
mână și maghiară. Ni se pare demn 
de subliniat că printre cursurile cu 
cel mai numeros auditoriu se numă
ră cele intitulate : România pe dru
mul marilor înfăptuiri, istoria pa
triei, cunoașterea țărilor șl popoare
lor, noutăți în știință și tehnică, ti
neretul și contemporaneitatea etc.

— Poate ați avea să dați cî- 
teva amănunte și despre alte 
modalități de participare la un 
studiu organizat ?

— Desigur, o atenție deosebită s-a 
acordat formelor cu o mai largă au
diență pentru populația satelor. Din 
totalul de peste 66 000 de lucrători 
din agricultură, peste 47 000 sint cu
prinși, In acest prim trimestru al a- 
nului, in diverse forme de studiu : 
program personal de perfecționare, 
instruiri Ia locul de muncă, învăță- 
mînt agrozootehnic, demonstrații 
practice și instruiri in cadrul lecții
lor TV. Din controalele efectuate de 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid asupra modului 
cum sînt folosite lecțiile TV rezultă 
că ele s-au impus atenției cu deose
bire și au o mare pătrundere. Mă 
folosesc însă de acest prilej pentru 
a comunica părerea unor participant! 
și specialiști, potrivit căreia în viitor 
lecțiile ar trebui transmise cam în 
jurul orei 18, că ar fi utilă publi
carea și difuzarea Ia sate (de exem
plu, prin intermediul ziarelor „Satul 
socialist" sau „Agricultura socialistă") 
a tematicii întregului ciclu cu cel 
puțin o lună Înaintea Începerii lec
țiilor, pentru ca specialiștii care con
duc cursurile agrozootehnice să le 
poată coordona mai strlns cu tele- 
lecțiile, pregătindu-se ei Înșiși mai 
bine pentru localizările absolut ne
cesare.

— Au fost criticate, in repe
tate rinduri, manifestările de 
formalism și festivism in mun
ca politică de masă. Ce se în
treprinde pentru sporirea forței 
de inriurire a acestei activi
tăți ?

— Consider că, deși se Înregistrea
ză succese evidente, manifestările de. 
formalism și festivism nu au dispă
rut. Bunăoară, cu prilejul deplasării, 
în perioada decembrie—ianuarie, a 18 
colective de activiști in 36 centre 
de comune și 98 sate, In scopul 
sprijinirii organizațiilor de partid — 
care conduc și răspund direct de 
desfășurarea unei activități politico- 
educative eficiente — a reieșit că 
unele dintre acestea (din Căpușul 
Mare, Ceanul Mare, Călăraș, Cițcău, 
Cășei, Valea Ierii, Sînpaul) nici nu 
consideraseră necesar să-și Întoc
mească un plan propriu de acțiuni ; 
altele, in schimb, și-au întocmit pla
nuri stufoase și, tot admirîndu-le, nu 
întreprind decit acțiuni sporadice 
pentru realizarea lor.

Tot atît de adevărat este că sînt și 
comune unde comitetele de partid 
închid ochii atunci cînd unele ma
nifestări sint încropite In pripă, de

mîntuială, nu au ecou printre cei că
rora li se adresează, mulțumindu-se 
să le bifeze în plan ca... îndeplinite. 
O insuficientă preocupare față de or
ganizarea muncii politico-educative 
se manifestă încă In satele de mun
te, forțele locale dintr-un șir de co
mune ca Pasticeiu, Căianu, Giaca, 
Viișoara sînt antrenate doar întîm- 
plător, se fac simțite tendința de 
prăfuire, pe alocuri, a agitației vi
zuale, slaba folosire a bazei mate
riale și mijloacelor existente — așe
zăminte de cultură, biblioteci, filme, 
brigăzi artistice. Iată de ce intensi
ficăm Îndrumarea și controlul orga
nizațiilor de partid de la sate, mobi- 
lizind comuniștii la o activitate 
vie, dinamică, stăruitoare. Pentru a 
putea desfășura în viitor o activitate 
mai științific organizată, In raport cu 
aria de cuprindere a diferitelor ma
nifestări, a beneficiarilor lor, se în
treprind, de altfel, în momentul de 
față, unele studii statistice pe 
Ioturi de comune, care vor înlesni 
orientarea cit mai judicioasă a comi
tetului județean de partid în acest 
domeniu și, mai ales, răspîndirea 
operativă a metodelor și experienței 
bune. în acest scop va trebui să asi
gurăm antrenarea mai sistematică a 
consiliilor F.U.S., a comisiilor de fe
mei și organizațiilor de tineret, a tu
turor forțelor capabile să-și adură 
contribuția la dezvoltarea răspun
derii comuniste față de bunul mers 
al producției agricole Ia locuitorii 
satelor.

în corespondența ante
rioară de la Lupeni con
semnam unele din efectele 
pozitive, de răsunet, ale 
întrecerii pentru mai mult 
cărbune, care se desfășoară 
in Valea Jiului : manifes
tarea unei puternice emu
lații, schimbarea perma
nentă a clasamentelor di
feritelor brigăzi, afirma
rea intre formațiile frun
tașe a altor și altor bri
găzi, pînă mai Ieri cu re
zultate modeste. Aici, la 
Paroșeni, de unde trans
mitem azi, efectele favo
rabile amintite s-au am
plificat, extrapolîndu-se de 
la nivelul brigăzilor, la an
samblul minei. Mai direct 
spus, Exploatarea minieră 
Paroșeni, o unitate care a- 
nul trecut avea rezultate 

’ inferioare prevederilor, se 
află acum pe unul din 
primele locuri In Între
cerea din Valea Jiu
lui. Concret : minerii de 
la Paroșeni s-au angajat — 
în principal — ca, în între
gul an, să realizeze supli
mentar 6 000 tone cărbune 
și 300 metri liniari Ia lu
crările de pregătire, iar 
productivitatea muncii r.ă 
fie mai mare cu 20 kg căr
bune/post față de preve
deri. Rezultatele „la zi" T 
Mai mult de 1 000 tone căr
bune peste plan, devansa
rea cu 62 metri a graficu
lui la lucrările 
tire, o productivitate 
muncii mai mare cu 56 
cărbune/post.

O radicală schimbare 
bine. Cum a fost posibilă, 
pe 'ce căi s-a obținut ?

— N-aș putea spune că 
am întreprins măsuri deo
sebite, cu totul ieșite din 
comun — ne-a răspuns to
varășul Zeno Jurcă, ingine- 
rul-șef al minei Paroșeni. 
Constatind, de pildă, o 
oarecare stabilitate a rit
mului producției in stra
tul 18, am hotărît să dăm 
in funcțiune fluxul de 
transportoare pe orizontul 
575 : la fel, pentru devan
sarea punerii in exploa
tare a două noi panouri,

am intensificat lucrările de 
pregătire in stratul 15, blo
cul 3 centru. Pot fi califi
cate aceste măsuri tehni- 
co-organizatorice ca deose
bite ?

— Atunci 1
— Nou este stilul de

Paroșeni constă în buna în
treținere și reparare a uti
lajelor. Firesc — într-o ex
ploatare în care, cum spu
neam, operațiunile de tă
iere și transport ale cărbu
nelui în mină sînt complet 
mecanizate. Iar cînd uti-

dispune, pe un loc de frun
te, intr-un clasament ad- 
hoc întocmit pe ansamblul 
Văii Jiului.

Este o performanță la 
care au contribuit toate 
brigăzile minei, întrucît, 
pină acum, toate au înre-

‘în abatajele Văii Jiului (IV)

MINERII DIN PAROȘENI
ASPIRA LA UN LOC

DE FRUNTE

' FOTOCRONtCA „SClNTEI!"

La întreprinderea de rulmenți
din Alexandria a început

numaratoarea inversa
în urmă cu trei ani, 

adică în primăvara 
lui 1971. în pămintul 
care ține acum pe 
umeri imensele hale 
din imaginile alătura
te, mecanizatorii de 
la I.A.S. Alexandria 
semănau mazăre. Apoi, 
in vară, tlupă recol
tare, au poposit aici 
constructorii din ca
drul Trustului de 
construcții industriale 
București. Măsurîn- 
du-și de atunci timpul 
mai întîi in metri cubi 
de pămint excavat și 
betoane turnate în 
temelii, apoi în zeci 
de mii de tone de me
tal și de prefabricate 
așezate in osatura ce
tății de azi, „oamenii 
tuturor anotimpurilor", 
cum frumos ii numea 
cineva pe constructo
rii și montorii de pe 
șantierele țării, au 
înălțat și au înzes
trat aici, la Alexandria, 
cu tehnică de Înaltă 
clasă, o nouă citadelă 
a rulmentului româ
nesc. Și nu peste mult

timp, așa după cum 
e scris și in planul de 
stat, prima etapă a noii 
unități industriale.

Evenimentul pola
rizează de mai mult 
timp interesul între
gului colectiv al în
treprinderii. După ce 
au participat efectiv 
la o bună parte din 
lucrările de montaj, 
fapt care le-a permis 
să descifreze și să 
înțeleagă mai bine și 
mai devreme tainele 
acestei lumi a micro
nilor, muncitorii și 
specialiștii unității 
sînt preocupați acum 
de efectuarea probe
lor tehnologice. Altfel 
spus, pentru tinărul 
colectiv, a cărui vîrstă 
medie nu depășește 
22 de ani, a început 
numărătoarea inversă. 
Joi, 14 februarie, la 
ora 10,30, la secția 
forjă (fotografia 1), 
instalația de încălzire 
a barelor prin cu- 
renți de înaltă frec
vență a fost „pusă de

acord" cu cea de for
jat. La puțin timp au 
fost obținute și pri
mele inele. în aceeași 
zi am avut prilejul să 
imortalizăm pe pelicu
lă imagini ," 
două secții tie bază : 
strungărie (foto 2 și 
4) și rectificare (foto 
3) la care probele 
tehnologice sînt acum 
mai avansate.

„Punerea în funcțiu
ne, aprecia inginerul- 
șef al întreprinderii, 
Nicolae Stăncescu, în
seamnă pentru fiecare 
membru al colectivu
lui nostru un moment 
de confruntare cu noi 
Înșine, cu complexita
tea și nivelul tehnic 
ridicat al mașinilor și 
utilajelor care 
pează toate 
întreprinderii, 
depinde însă 
de oameni".

Succes 1
Alexandru BRAD 
corespondentul 
„Scînteii"

Foto : S. Cristian

,din alte

echi- 
secțiile 

Totul 
de noi,

de pregă-
a

kg

în

DE LA TRIMIȘII SPECIALI AI „SCÎNTEII"

muncă adoptat de întregul 
colectiv al minei — a pre
cizat tovarășul Petru Bar
bu, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid 
Vulcan, care asista la con
vorbirea noastră, omul 
care, așa cum ni s-a spus, 
este zi de zi prezent in 
mină — asemenea unui mi
ner. Mai presus de orice, 
nou este spiritul de între
cere, care domină conștiința 
și activitatea fiecărui mi
ner.

Un domeniu principal al 
acțiunilor inițiate la mina

lajele „merg" strună, cînd 
lucrările de pregătire și de 
deschidere a unor noi fron
turi de lucru corespund pe 
deplin cerințelor produc
ției, devansînd, în majori
tatea sectoarelor minei, ex
ploatarea propriu-zisă a 
zăcămintelor de cărbune, 
cînd in întrecere slnt an
gajați toți minerii, cu tot 
ce au mai bun ca price
pere și inițiativă, rezulta
tul nu poate fi altul decît 
„saltul" minei Paroșeni, de 
pe o poziție inferioară po
sibilităților efective de caro

gistrat realizări superioare 
prevederilor „la zi". Res- 
pectînd adevărul, trebuie 
însă să spunem că aportul 

' unor formații de mineri a 
fost deosebit. Ne referim, 
în primul rind, la brigada 
pe care o conduce de 
trei luni Vasile Băncilă.
O productivitate a muncii 
de 19 tone cărbune/post au 
obținut ortacii săi de la În
ceputul anului și pînă azi. 
cu 2 tone/post mal mult 
decît se planificase. Un 
fapt inedit : acum trei luni, 
această brigadă

tea" decît 13 tone cărbune/ 
post. Preluarea conducerii 
ei de către Vasile Băncilă 
a fost punctul de plecare 
in acțiunea numită „redre
sare". Unii susțin că pozi
ția de frunte a acestei bri
găzi se datorește spiritului 
organizatoric al noului șef 
de brigadă, care a știut să 
concentreze energia și pri
ceperea minerilor spre o- 
biectivul nr. 1 — mai mult 
cărbune extras în unitatea 
de timp, cîștigarea între
cerii socialiste. Alții afirmă 
că nu se poate trece cu ve
derea că Vasile Băncilă a 
fost 1 ani de zile * specialist 
electromecanic ; iar intr-o 
mină ca Paroșenit, mecani
zată, mincrul-electromeca- 
nic a devenit minerul- 
standard, minerul-etalon. 
Și o părere și cealaltă sint 
valabile.

Brigada lui Vasile Băn
cilă este, deocamdată, în 
fruntea întrecerii. Dar în 
imediata ei apropiere se 
află brigada condusă de 
Ion Demeter (7 tone căr
bune/post, rezultat deo
sebit de bun în condi
țiile exploatării cărbunelui 
prin tăiere cu combina in
tr-un strat subțire), bri
gada lui Nicolae Brutu 
(care, lucrînd intr-un aba
taj cu susținere individua
lă. ține — printr-o bună 
organizare — pasul cu for
mațiile din abatajele 
susținere complexă) 
multe altele. Practic, 
Paroșeni, ca peste tot 
Valea Jiului, nu există bri
gadă in afara întrecerii, nu 
există brigadă care să nu 

situeze, 
tot mai 
scoasă la 
loc frun-

de 
și 
la 
în

dorească să se 
prin producția 
mare de cărbune 
suprafață, pe un
taș. O întrecere In care au 
de cîștlgat atît minerii, cit 
și economia națională, ale 
cărei necesități de cărbune 
sînt tot mai mari.

Dan MATEESCU 
Sabin IONESCU

Maria BABOIAN

chimiștii craioveni

La timp
în Vrancea însămînțările

o • sînt în toimai mari de legume timpurii
Ilfovul promite producții

Produse peste plan 
realizate de

I

I

Imagini cotidiene pe ogoare: eemânatul culturilor din prima urgență la

în unitățile agricole din județul 
Ilfov, producția legumicolă are o 
mare pondere. Pentru aproviziona
rea populației din Capitală se vor 
cultiva în acest an peste 27 000 ha 
cu legume in cultură pură și succe
sivă. De pe. această suprafață, lucra
tă de legumicultori harnici și pri- 
cepuți, urmează a se obține peste 
200 000 tone legume — cu circa 55 000 
tone mai mult decît anul trecut. In 
acest scop se fac pregătiri temeinice 
in cele 113 cooperative agricole și 
38 ferme specializate ale Întreprin
derii județene de producere și valo
rificare a legumelor și in alte ferme 
de stat. Pentru obținerea legumelor 
timpurii, in cooperativele agricole au 
fost amenajate 128 ha de solarii 
obișnuite și 14 ha solarii în
călzite, iar pentru producerea ră
sadurilor — 5 ha răsadnițe cu încăl
zire tehnică și 2,1 ha de sere înmul- 
țitor.

întreaga suprafață de teren este 
amenajată pentru irigații și arată din 

, toamnă. Suprafața fertilizată cu în
grășăminte naturale va fi dublată, in 
comparație cu anul precedent. Pină 
acum, îngrășăminte chimice au fost 
administrate pe 5 500 ha din cele 
10 600 ha ale cooperativelor agricole.

încă din toamnă au fost semănate 
314 ha cu spanac, 146 ha cu salată, 
336 ha pentru ceapa verde și 60 ha 
cu usturoi pentru stufat. în această 
primăvară vor mal fi semănate 40 
ha cu verdețuri de primă apariție., 
în prezent se lucrează intens la fer
tilizarea solului, la semănatul și re- 
picatul răsadului de legume. Pină 
acum s-au semănat 36 800 mp pentru 
răsaduri de varză timpurie, tomate 
și. vinete pentru solarii, ardei gras.

O altă lucrare importantă pentru 
producerea de legume timpurii este 
repararea solariilor. în această acti
vitate, rezultate bune au obținut 
cooperativele Afumați, Fundeni, 
Ileana, Dascălu, Hotarele, Malu, Ve
dea, Vărăști etc. în același timp, sint 
o seamă de cooperative agricole —

I.A.S. Giurgiu (fotografia din stingă) șl pregătirea terenului pentru insâmin- 
țdri la cooperativa agrlcolâ Peciu Nou, județul Timiș (fotografia din dreapta).

printre care Ștefănești, Brezoaia, Ră- 
sucenii de Sus, Berceni, Valea Dra
gului, Izvoarele, Găiseni și Gruiu — 
care întirzie executarea reparațiilor 
la solarii, deși timpul este favorabil 
acestor lucrări. Nu și-a găsit încă în 
întregime rezolvarea problema asi
gurării foliei de polietilenă pentru 
acoperirea solariilor. Din cantitatea 
de 712 tone necesară, s-au procurat 
doar 466 tone. Este necesară inter
venția energică a forurilor de re
sort pentru asigurarea bazei mate
riale și punerea în valoare a tuturor 
posibilităților pentru creșterea pro
ducției de legume.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii”

Timpul prielnic din ultimele zile a 
permis cooperatorilor și mecanizato
rilor, din județul Vrancea să iasă la 
lucru în cîmp cu toate forțele. Efor
turile sînt îndreptate cu prioritate la 
pregătirea terenului și insămînțatul 
culturilor din prima urgență. Numai 
în ultimele zile, de pildă, la coope
rativele agricole din Ciorăști, Mihăi- 
lenl și Bălești mecanizatorii au arat 
și pregătit aproape 1 000 ha ce vor fi 
insămințate cu mazăre, borceag, lu- 
cernă și ovăz. De asemenea, la coo
perativa agricolă din Suraia au fost 
pregătite pentru însămînțat 400 ha, 
iar mecanizatorii care deservesc coo-

Cooperatorii argeșeni folosesc 
din plin timpul prielnic

perativele din Tătăranu, Gologanu, 
Slobozia Ciorăști, Nănești și Gu- 
gești au executat arături pe cite 
150 ha. Un lucru bun : încă din pri
mele zile de lucru în cîmp, mecani
zatorii și-au organizat munca in 
schimburi prelungite, aprovizionarea 
cu carburanți se face direct în braz- 

. dă, cu ajutorul cisternelor, iar defec
țiunile sînt remediate la fața locului.

Specialiștii urmăresc zilnic starea 
solului, indicînd să se treacă la însă- 
mînțatul culturilor din urgenta întii. 
Cele mai bune rezultate la însămin- 
țări au fost obținute la cooperativele 
agricole din Bordeasca, Suraia, Rim- 
niceni, Gugești, Sihlea și Panciu ; 
numai într-o singură zi, borceagul, 
măzărichea, lucerna și ovăzul au fost 
semănate pe 
300 ha.

încă de la 
culturilor din 
stată o bună
Este vorba de pregătirea din timp a 
întregii cantități de sămință, de 
transportul acesteia odată cu depla
sarea tractoarelor in brazdă, de in
stituirea unui control zilnic asupra 
lucrărilor executate pe bază de fișă 
tehnică, de evidențierea tuturor su
prafețelor bune de lucru, pentru a se 
evita consumul inutil de carburanți 
ș.a. La unitățile agricole din zona 
colinară însă lucrările sînt întîrziate. 
Nu s-a făcut aproape nimic pentru 
pregătirea terenului și trecerea la in- 
sămințarea culturilor din prima ur
gență. Ne referim, îndeosebi, la coo
perativele din Movilița, Străoane, 
Virteșcoiu, Dumbrăveni ș.a., unde 
consiliile de conducere întirzie 
clanșarea lucrărilor în cîmp.

o suprafață de peste

începutul însămînțării 
prima urgență se con- 
organizare a muncii.

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scînteii", Nistor Țuicu). — 
Răspunzind chemării la în
trecere lansate de către Com
binatul chimic Făgăraș către 
toate unitățile de industrie 
chimică anorganică, de îngră
șăminte chimice, de prelucrare 
a maselor plastice și cauciucu
lui din țară, colectivul de mun
că al Combinatului chimic 
Craiava ș?a anggjaț șă. depă- . 
șească nivelul riiaxim al . pla-. I 
nulul dî stat'pd 1974 cu 3Q de ' 
milioane lei la producția glo- i 
bală și 29.2 milioane lei la i 
producția-marfă, să realizeze, ) 
peste plan, însemnate cantități i 
de îngrășăminte azOtoase și 
alte produse chimice. Pentru \ 
a-și respecta cuvîntul dat, chi- i 
miștii craioveni depun susți- ) 
nute strădanii pentru folosirea ( 
la parametrii proiectați a insta- / 
lațiilor și utilajelor, urmărirea l 
riguroasă a Înfăptuirii integra- i 
le a sarcinilor din programul 1 
de măsuri tehnico-orgșnizato- i 
rice. Ca urmare a acestui fapt, 
în condițiile creșterii substan- ț 
țiale a sarcinilor de plan pe i 
anul în curs, față de anul tre- 1 
cut, s-au realizat, peste plan, i 
la producția-marfă, produse a .' 
căror valoare se ridică la pes- ț 
te 12 milioane lei. De la ince- ț 
putui anului pînă în prezent i 
au fost produse, peste planul 1 
la zi, 1 830 tone amoniac, 2 785 l 
tone acid azotic, 2 670 tone a- 
zotat de amoniu, 380 tone uree, ț 
456 tone acetilenă, 458 tone i 
monomeri și însemnate canti- 1 
tăți de alte produse chimice. I 
Datorită bunei funcționări a 
instalațiilor, a reducerii consu- ț 
murilor specifice de materii 1 
prime, materiale. combustibil > 
convențional și energie electri- l 
că, prețul de cost la 1 000 lei ! 
producție-marfă a fost redus ) 
cu 35 lei față de cel planificat. 1 
Printre colectivele cu cele mai ’ 
bune rezultate amintim pe cele l 
de la fabricile de amoniac II, / 
acid azotic II și acid acetic. ‘

în aceste zile, pe ogoarele județu
lui Argeș mii de cooperatori și me
canizatori desfășoară o intensă acti
vitate pentru pregătirea recoltei a- 
cestui an. Un raid întreprins prin 
mai multe cooperative agricole ne-a 
reliefat secvențe de muncă susținu
tă, preocuparea pentru executarea 
lucrărilor la un înalt nivel calitativ, 
în ziua de 20 februarie, cooperatorii 
din Humele, de pildă, au început, 
încă de dimineață, activitatea. Lingă 
sediul unității. 30 de cooperatori lu
crau de zor la pregătirea răsadni
țelor. Se seamănă săminta pentru 
răsadul de varză și roșii timpurii. Ei 
au pregătit de pe acum terenul pe 
48 ha pentru grădină. în cîmp a 
început însămințarea culturilor fu
rajere. Cel din Humele și-au procu
rat sămința pentru toate cele 740 ha 
ce vor fi insămințate cu porumb.

La cooperativa agricolă din Cos-

teștî s-au încheiat arăturile și ferti
lizarea griului, forțele fiind dirijate 
spre alte activități. Tractoriștii sint 
în mare parte la însămințat. 50 de 
cooperatori se află în vie, unde sapă 
și verifică butucii, 
mul de susținere 
punctul Telești, un 
de oameni muncesc 
canal de drenaj și 
canalelor existente ale sistemului de 
irigat.

Imagini ca cele de mai sus pot fi 
înregistrate în aceste zile in multe 
cooperative agricole din județul Ar
geș. Ca buni gospodari, cooperatorii 
și mecanizatorii de aici, angajați cu 
toate forțele la munca cîmpului, e- 
xecută cu succes acum toate lucră
rile de care depinde obținerea unor 
producții mari in acest an.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

revizuiesc siste- 
a coardelor. în 
număr însemnat 
la săparea unui 
la decolmatarea

de-

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii

r
J

I

î
î
*

u.

40 NOI TIPURI
DE MOBILIER
Specialiștii Combinatului de 

prelucrare a lemnului din Pitești 
continuă cu intensitate acțiunea 
de diversificare a producției și 
de asimilare a noi produse cu 
un grad sporit de funcționalita
te și competitivitate. în perioa
da care a trecut din acest an au 
fost introduse în fabricație 5 
noi tipuri de mobilier. Este vor
ba, intre altele, de bufete, bi
blioteci și birouri. Pînă la sfîr- 
șitul anului vor mai fi asimi
late alte 35 tipuri de mobilă și 
15 produse nenominalizate, fapt 
ce va contribui la dublarea nu
mărului de produse noi din no
menclatorul de fabricație al 
combinatului. Ca urmare, în a- 
cest an, mai mult de 50 la sută 
din producția combinatului va 
fi constituită din produse rea
lizate pentru prima dată.
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COMUNICAT 
:u privire la vizita in Republica Irak a secretarului 

general al Partidului Comunist Român,
președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu 
1 » 9

La invitația secretarului general 
al conducerii regionale a Parti
dului Socialist Arab Baas, pre
ședintele Republicii Irak, tovară
șul Ahmed Hassan Al-Bakr, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficială 
de partid și de stat în Republica 
Irak, între 19 și 21 februarie 1974.

în timpul șederii în Irak, înal
tului oaspete român i-a fost rezer
vată o primire cordială, expresie a 
sentimentelor de prietenie și res
pect dintre popoarele român și 
irakian.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au avut întrevederi, în 
cursul cărbra au prezentat poziți
ile țărilor lor în probleme care 
interesează cele două părți.

întrevederile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de sinceritate și 
prietenie.

La discuții au participat, din 
partea română : Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului

exterior, George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul minelor, petrolului și geolo
giei, Mircea Malița, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Doica- 
ru, consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Gheorghe Vasile,' 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Irak, Lu
cian Petrescu, director în Ministe
rul Afacerilor Externe.

Din partea irakiană au partici
pat : Aii Ghannam, membru al 
conducerii naționale a Partidului 
Socialist Arab Baas, Taha Al Jazra- 
wi, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției* minis
trul industriei, Hikmat Al Azzawi, 
ministrul economiei, Saadun 
Hammadi, ministrul petrolului și 
mineralelor, Fakri Kaddouri, șe
ful Biroului probleme economice 
al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, Shadhel Taqa, subse
cretar de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe, Ahmed Hussein 
Al-Samarraie, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Irak la București, Na
zar Adib, directorul secției țări

socialiste din Departamentul po
litic al Ministerului Afacerilor 
Externe.

în cadrul discuțiilor, părțile au 
făcut un schimb de vederi în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor 
bilaterale dintre România și Irak 
și au analizat posibilitățile de ex
tindere în continuare a acestor 
relații.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat cele mai sincere mulțu
miri președintelui Ahmed Hassan 
Al-Bakr, guvernului și poporului 
irakian, pentru cordialitatea și os
pitalitatea ce i-au fost rezervate 
în timpul vizitei în Irak.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a reînnoit invitația a- 
dresată secretarului general al 
conducerii regionale a Partidu
lui Socialist Arab Baas, președin
tele Republicii Irak, Ahmed Has
san Al-Bakr, de a face o vizită o- 
ficială în România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmînd a fi stabilită ulte
rior pe cale diplomatică.
Bagdad, 21 februarie 1974

Ceremonia de pe aeroportul 
din Bagdad

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură și prietenie manifestărilor spontane ale cetățenilor

CORESPONDENȚII
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Joi dimineața s-a Încheiat vizita 
oficială de prietenie în Irak a to
varășului Nicolas Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

La Palatul Bagdad, reședința din 
timpul vizitei a conducătorului par
tidului și statului nostru, a sosit, pen
tru a-1 saluta încă o dată înainte de 
plecare, președintele Republicii Irak, 
Ahmed Hassan Al-Bakr. Cei doi șefi 
de stat au o scurtă convorbire, după 
care se Îndreaptă împreună spre 
aeroport.

De-a lungul traseului, cetățenii 
Bagdadului, care l-au întîmpinat cu 
atita căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu încă din momentul sosirii, 
bucurindu-se din inimă cind l-au 
Intîlnit, In mijlocul lor, pe marele 
bulevard Harun Al Rașid, au ținut 
să-și ia rămas bun de la oaspetele 
de onoare al țării lor, aplaudînd și 
aclamînd, făcind semne prietenești.

Pe aeroport erau prezenți, pentru 
a-1 saluta pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, dr. Izzal Mustafa, mi
nistrul sănătății, Taha Al Jazrawi, 
ministrul industriei, membri ai Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
Hikmat Al Azzawi, ministrul eco
nomiei, Saadun Hammadi, ministrul 
petrolului și mineralelor, Ishan Shir- 
zad, ministrul municipalității, Moh
sen Dezai, ministrul construcțiilor și 
locuințelor, Hesham Al-Shawi, mi
nistru ad-interim al afacerilor ex
terne, Nehad Fakhri Al-Khaffa, mi
nistrul transporturilor, Jamil Addad, 
guvernatorul Bagdadului, Ibrahim 
Mohamed Ismail, primarul capitalei 
Irakiene, generali și ofițeri superiori.

Sînt prezenți, de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Bagdad.

Are loc ceremonia oficială marcată 
prin intonarea imnurilor de stat ale 
celor două țări și prin 21 de salve 
de artilerie trase în semn de salut.

Coborind de pe podiumul special 
amenajat, cei doi președinți, însoțiți 
de comandantul gărzii de onoare, trec 
în revistă detașamentul de ostași, 
lmbrăcați în uniformă de gală. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se în

clină în fața drapelului de stat al 
Republicii Irak.

Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își ia rămas bun de la persoanele 
oficiale irakiene aflate pe aeroport, 
de la șefii misiunilor diplomatice.

Grupul de români, reprezentînd 
specialiști aflați in Irak în cadrul a- 
cordurilor de cooperare economică, 
membri ai ambasadei și agenției e- 
conomice, împreună cu familiile lor, 
fac tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
călduroasă manifestație.

Doi copii oferă buchete de flori ce
lor doi președinți, îi îmbrățișează.

Președintele Ahmed Hassan Al- 
Bakr își conduce oaspetele la scara 
avionului. Aici, cei doi președinți își 
iau un călduros rămas bun, își string 
îndelung mîinile. Din ușa aeronavei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu face 
semne prietenești de salut tuturor 
celor veniți să-l conducă.

La ora 12,00, ora locală, avionul 
decolează, îndreptîndu-se spre țară.

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

• Președintele Republicii Irak
BAGDAD

Părăsind teritoriul Irakului, doresc să exprim Excelenței Voastre 
și poporului irakian prieten mulțumiri pentru calda ospitalitate cu 
care am fost înconjurați în timpul șederii noastre.

Sînt convins că convorbirile pe care le-am avut vor servi la în
tărirea relațiilor româno-irakiene și la promovarea înțelegerii și păcii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului FAHRI S. KORVTVRK

Președintele Republicii Turcia
ANKARA

Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, îmi face deosebită plă
cere să vă adresez, Excelență, un călduros salut și urări de sănătate 
și fericire personală, precum și de prosperitate și pace poporului turc 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Entuziasta manifestări de simpatie pe străzii» capitalei Irakiene

După cum s-a mai anunțat, în ziua de 20 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Romania, s-a Intîlnit la reședința sa din Bagdad cu lideri ai 
partidelor politice din Irak.

Publicăm mai jos imagini din cursul acestor Întrevederi.

în timpul primirii tovarășului Aziz Mohamed, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Irakian

La întrevederea cu Habib Mohammed Kerim, secretar general ai Partidului Democratic al Kurdistanului

Anul trecut, locuitorii din Alba 
Iulia au efectuat, sub conducerea 
consiliului municipal al Frontului 
Unității Socialiste, lucrări gospodă
rești în valoare de peste 31 mi
lioane lei. Primele zile cu soare 
ale acestei luni au marcat începe
rea acțiunilor gospodărești din a- 
cest an. „Un cetățean, un gospo
dar" — iată ideea angajamentelor 
pe care și le-au luat locuitorii a- 
cestei urbe bimilenare. Săptămîna 
aceasta, in cele 95 circumscripții 
ale localității, se întocmesc, în adu
nări cetățenești, programe proprii 
de acțiune. Pentru mai buna coor
donare a acestor lucrări, orașul a 
fost împărțit în 7 sectoare, astfel 
incit în fiecare sector să vină in 
ajutorul cetățenilor o școală și o 
întreprindere industrială. Printre 
lucrările edilitar-gospodăreștl, un 
loc important îl ocupă sistematiza
rea și modernizarea străzilor. Sînt 
prevăzute asemenea lucrări pe stră
zile Dobrogeanu Gherea, Doinei, 
Zorilor, Viilor, Tudor Vladimirescu, 
Iașilor, Șiretului, Progresului, Ce
feriștilor. De asemenea, se vor rea
liza 6 km de trotuar. în cartierul 
de blocuri Platoul romanilor ce
tățenii și-au propus să execute a- 
menajări de zone verzi între 
blocurile date de curînd în ■ folosin
ță. Aici se vor amenaja locuri de 
joacă pentru copii și terenuri spor
tive simple. Participante active la 
aceste lucrări, femeile din Alba Iu
lia au început pregătirile pentru 
plantarea a circa 6 milioane de 
flori. La rîndul lor, tinerii și-au 
propuB să organizeze mai multe 
șantiere ale tineretului pentru rea
lizarea unor obiective de interes 
social.

Primul șantier al tineretului a 
fost inaugurat în urmă cu mai 
puțin de două săptămîni de la, 
construcția grupului școlar profe
sional și tehnic al turnătoriei de 
fontă pentru mașini-unelte, unitate 
aflată in construcție. Zilnic, bri
găzi de elevi ai grupului școlar 
metalurgic, de pe lingă Întreprin
derea de produse refractare, _d'r>. 
localitate, execută lucrări de săpă
turi la noua unitate școlară. Cetă
țenii din localitățile rurale aparți
nătoare, sub îndrumarea organiza
țiilor sătești ale F.U.S., constituite 
nu de mult,- participă ia construc
ția de magazine, săli de clasă și 
întrețineri de drumuri.

DOLJ
Informarea politică și răspîndi- 

rea cunoștințelor științifice în 
mase au constituit și constituie una 
din preocupările de bază ale con
siliilor Frontului Unității Socialiste 
de pe cuprinsul județului Dolj. 
Astfel, la cluburi și cămine cultu
rale, în sate și orașe au fost orga
nizate expuneri pe diferite teme 
de politică internă și internațională, 
despre programul de dezvoltare 
multilaterală a țării elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului și 
Conferința Națională, dezbateri 
pentru popularizarea și cunoașterea 
principalelor legi adoptate în ul
timii ani de Marea Adunare Na
țională. Iată doar cîteva din te
mele conferințelor și simpozioane
lor organizate din inițiativa consi
liului județean al F.U.S. : „Pro
gramele agriculturii naționale a- 
doptate de C.C. al P.C.R. — moment 
de seamă în dezvoltarea agricul
turii socialiste", „Programul poli
tico-ideologic al P.C.R. privind 
dezvoltarea multilaterală a perso
nalității umane", „Securitatea eu
ropeană — deziderat major al e- 
pocii contemporane, contribuția 
României la traducerea în viață a 
inițiativelor asupra securității eu
ropene", „Descoperirile științei se
colului nostru din perspectiva ma
terialismului dialectic", „Omul în 
viziunea științei, a religiei", „Mar- 
xism-leninismul — concepție știin
țifică despre lume", „Adevărul 
despre comete", „Activitatea Soare
lui și fenomenele terestre" etc.

Consiliile Frontului Unității So
cialiste, împreună cu organizațiile 
componente, organizează și o serie 
de manifestări cultural-educative 
ca : intîlniri cu scriitori, cu vechi 
militanți ai partidului, spectacole 
artistice omagiale, șezători literar- 
artistice etc., la care iau parte mii 
de cetățeni de pe cuprinsul jude
țului Dolj.

CONSTANȚA
La ultima plenară a Consiliului 

orășenesc Năvodari al F.U.S. au 
fost discutate și aprobate măsurile 
care vor fi luate în acest an și 
acțiunile care vor fi întreprinse 
pentru gospodărire și înfrumuse
țare. Printre obiectivele care au și 
început să fie realizate prin con
tribuția voluntar-patriotică a tutu
ror locuitorilor se numără termi
narea stadionului orașului (pină la 
23 August), cu o capacitate de 
10 000 de locuri, amenajarea unui 
parc în care vor fi plantați în a- 
ceastă primăvară 20 000 de arbori 
ornamentali, modernizarea unor 
sțrăzi în suprafață de 30 000 metri 
pătrați, a șoselei care leagă loca
litatea de stațiunea Mamaia ; de a- 
semenea, se vor construi 5 000 me
tri pătrați de trotuare și se vor 
reface cele vechi. în planul de mă
suri s-a prevăzut detaliat contri
buția pe care o vor aduce toate or
ganizațiile de masă, tineretul, fe
meile, pionierii la realizarea obiec
tivelor stabilite, încit valoarea ini
țială a acestora, stabilită la suma 
de 2 100 000 lei, să fie realizată și 
depășită.
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FAPTUL
DIVERS
Promenada 
mistrețului

Deși nu se organizase nici o 
vînătoare șl nu era hăituit de 
nimeni, „plictisit", probabil, de 
singurătatea pădurilor, un mis
treț ca toți mistreții a pornit-o 
lâ plimbare spre Arad. Panică 
pe străzile orașului. Mistrețul 
îtisă, fără să se grăbească prea 
tare, Iși vedea de plimbare, a- 
dulmeclnd, în dreapta. și-n 
stingă, un loc de popas. Și 
unde credeți că șl l-a găsit ? 
Pe strada... Pădurii (o fi știind 
carte ?), la o secție a fabricii 
„Progresul", Cind și-a făcut a- 
pariția, portarul a încremenit. 
Noroc că au sărit cițiva mun
citori și l-au prins. De altfel, 
mistrețul n-a opus prea 
rezistență, iși terminase 
menada.

mare 
pro-

No, că-i fain!
Hotelul „București" din Baia 

Mare. Spre recepție se îndreap
tă un bărbat grav, plin de im
portanță. După ce aruncă o 
privire „strivitoare" celor din 
jur, solicită cu glas a porun
că : „Vreau o cameră confor
tabilă. Faină. Ca pentru mine". 
După buletin, s-ar fi zis că e 
loan Vasiac. Tocmai cind să se 
instaleze în cameră, spunîn- 
du-și „No, Că-i fain", hop și 
miliția, cure avea să-i amin
tească precum că nu îl cheamă 
Vasiac, ci Gheorghe Rad, și că 
atît buletinul, cît ți pantofii din 
picioare îi luase de la LV. 
Acum i se va asigura o cazare 
mai lungă. Cu tot confortul de 
rigoare.

Torță 
pe patru roți

Călătorii aflați duminică, 17 
febrUurie, intr-o autodubă con
dusă de Gligor Folea (de la au
tobaza Mediaș) au trăit mo
mente de groază. In timp ce 
se afla in plină viteză spre 
Copșa Mică, mașina a luat foc. 
Pină să frineze șoferul, mașina 
a început să ardă, ca o torță. 
Ce se intimplase ? Fiind legat 
neglijent, rezervorul de benzi- 

" ‘ a
aproape 1 

ca o brichetă 
mașina, care 
întregime.

r,ii s-a desprins, a căzut, si 
fost tirît pe ‘asfalt 
km, după care, 
uriașă, a aprins 
ars aproape in

a

I s-a 
schimbat 
tratamentul

Vcnît la Govora pentru tra
tament, in loc să urmeze pres
cripțiile medicale, Sergiu 
noiu din Timișoara 
creanga prin stațiune, 
bind, discret, în dreapta 
stingă :

— Vrei să te fac c-o cămașă 
prima-ntîi ? Dar c-o umbrelă 
lux, de import, sută la sută ? 
Atunci, poate vrei o bluză, nu ?

— Nu, aș vrea ceva de scris 
— l-a spus intr-o zi cel între
bat.

— S-a făcut. Marfă pe alese. 
Trusă completă 7 Stilou ? Sau 
un pix cu mai multe culori ?

— Unul, cu o singură culoa
re. Ajunge ca Să semnezi pro- 
cesul-veroal...

Și S.D. l-a 
mentul de Ia 
rupt.

Dă- 
umbla 
între- 

și-n

semnat. Trata- 
Govora s-a între-

Frig, cu 
friguri

• ••

Șeful lotului de construcții, 
Grigore Arcadie, de pe șantie
rul din Tomești-Iași, a dat dis
poziție ca in baraca pentru ma
teriale, unde iși instalase și el 
biroul, să se facă o sobă neo
bișnuit de mare, pentru că ei, 
unul, nu poate suporta frigul. 
Ba, mai mult: la soba unașă 
s-a atașat și o plită improviza
tă, la fel de uriași. La rindul 
său, paznicul Dumitru Rotaru, 
tot „friguros", șt-a improvizat 
și el un pat lingă sobă, unde 
sforăia toată noaptea. Ar fi 
sforăit și . acum, dacă soba și 
plita, încinse prea tare, n-ar 
fi provocat un incendiu care a 
mistuit toată baraca și, odată 
cu ea, materiale in valoare de 
145 000 de lei. Pe ^riguroși" 
i-au apucat... frigurile.

I Un trofeu
I pentru șoferi

O excelentă idee a serviciu
lui circulației din cadrul In
spectoratului județean Harghita 
al Ministerului de Interne : 
organizarea unui concurs origi
nal pentru toți conducătorii 
auto profesioniști din județ. 
Șoferului care nu comite, In
tr-un an, nici o abatere, oncit 
de mică, șt care dă dovadă de 
cea mai bună pregătire teore-' 
tied și practică, trcclnd, succe
siv, prin fazele orășenească, 
zonală Și județeană, i se atri
buie, ca trofeu, un... automobil 
in miniatură, frumos lucrat și 
care se păstrează timp de un 
an la Unitatea unde acesta lu
crează. Și, ca la orice concurs 
care se respectă, trofeul se a- 
tribUie definitiv dacă același
șofat sau Uiți colegi de-ai lui 
din aceeași unitate il ciștigă
timp de trei ani consecutiv. A- 
șadar, nu numai șoferii, ci 
unitățile respective ttnț direct 
interesate In obținerea trofeu
lui. Cine va fi primul ciștigă- 
tor 7 Circulația însăși !

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID
•l corespondenții „Scinteli'* v

Agenda de reporter este 
plină de date, de cifre care 
vorbesc de numărul mem
brilor diferitelor coruri să
tești, de numărul repeti
țiilor. Sînt consemnate și 
părerile unor dirijori. u- 
nor profesori, unor săteni- 
coriști despre arta corală. 
Șe subliniază entuziasmul 
unor oameni dornici de a 
face muzică, de a continua 
bogata tradiție pe care o 
are la noi corul sătesc. Nu 
o. dată în concursurile de 
anvergură am remarcat 
formații corale sătești, 
străduința cu care acestea 
abordau piese destul ■ de 
dificile. Nu o dată am a- 
plaudat interpretările lor, 
acea emisie specifică a 
corurilor de la sate, împle
tită cu dialectul regional. 
Se aducea fiecărei piese 
mai mult farmec, un plus 
de originalitate ! Sint co
ruri sătești care au, să 
spunem, „șansa" de a fi 
sprijinite de entuziasmul 
coriștilor, dar și de pasiu
nea, priceperea unui bun 
dirijor, de preocuparea u- 
nui director de cămin cul
tural, de interesul unui 
metodist de la casa de 
creație..., de cei ce pot pla
nifica cu regularitate con
certe. deplasări... Dar nu
mărul acestor formații nu 
este prea mare...

Iată, spre exemplu, cartea 
de vizată a corului mixt 
(80 de persoane) din co
muna Gura Rîului (Sibiu), 
formație cu veche tradiție, 
înființată în 1907 : locul I 
pe tară în 1967, locul III 
în 1969 ; în 1970 și 1972 cîș- 
tigă trofeul „Ion Vidu" la 
Lugoj ; în 1973 ajunge în 
etapa a treia a concursului 
„Cîntare patriei !“. Cheia 
succesului ? în primul 
rind — după cum spuneau 
cițiva rîureni — alcătuirea 
repertoriului se face din 

/ piese ale folclorului local, 
prelucrate de învățătorul 
Nicolae Hanzit, astăzi în 
virstă de 85 de ani, sufle
tul acestei prestigioase for
mații corale. Apoi faptul 
că aproape 25 de ani s-a 
aflat la conducerea corului 
un om priceput, inimos, 
învățătoarea Florica Ștefă- 
nescu. Trebuie vorbit și de

X.___________________
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Meșteșugarii
maramureșeni in serviciul

Odată cu intrarea in funcțiu
ne, cu cîteva zile in urmă, a 
noului complex al cooperativei 
„Unirea" din Baia Mare, coope
rația meșteșugărească din loca
litate a atins cifra de 67 acti
vități, urmind ca pină 4a.. sfirși- 

. tul anului numărul prestațiilor 
să sporească și' în celelalte coo
perative meșteșugărești din ju
deț. Dintre activitățile noi cu
prinse in planul de măsuri în
tocmit de U.J.C.M., în vederea 
dezvoltării și diversificării rețe
lei prestatoare de servicii către 
populație, reținem : secțiile de 
reparat și tapițat mobilă, munci 
gospodărești la domiciliu (spă
lat, călcat, bătut covoare, cură
țenie în locuințe, îngrijit copii) 
— la Baia Mare, întreținere 
auto și reparat motociclete 
biciclete — Ia Vișeu de 
vulcanizare, , confecționat
artificiale — la Șomcuța Mare, 
o spălătorie — la Baia Borșa și 
altele. Se află, de așemenea, in 
construcție un complex de ser
vicii la Tg. Lăpuș. La Baia Sprie 
și la Cavnic se va înființa o 
nouă cooperativă meșteșugă
rească cu profil mixt — de pro
ducție și de prestațlL

Pentru dotarea corespunză
toare a noilor secții, în 1974 au 
fost destinate fonduri de 6 mi
lioane lei in vederea cumpărării 
de mașini și utilaje necesare. 
Preocupîndu-se de creșterea ca
litativă a serviciilor, începind 
d’n luna ianuarie, U.J.C.M, a 
trecut la aplicarea unul sistem 
de concentrare a secțiilor, folo
sind mai bine spațiile construite 
și personalul calificat, extinde
rea sistemului de lucru în două 
schimburi. Modernizarea, spe
cializarea și promptitudinea în 
execuție sint direcțiile in care 
meșteșugarii maramureșeni ac
ționează pentru îmbunătățirea 
serviciilor către populație.

Gh. SUSA 
corespondentul „Scinteli"

disciplina Formației, de re
gularitatea repetițiilor.

Este recunoscută și for
mația corală din comuna 
Făcienl (Ialomița), dirija
tă de învățătorul Gheorghe 
Mușică. Este un cor de 80 
de persoane, format din 
absolvenți ai școlii gene
rale, cooperatori, profesori. 
Ține Saptămînal, cu con
știinciozitate, repetiții pe 
compartimente, cu ansam
blul. S-a statornicit un cult

interpretării muzicii corale. 
Tocmai de aceea neajunsu
rile care apar în acest do
meniu al mișcării artistice 
de amatori trebuie radical 
îndepărtate.

Directorul Centrului ju
dețean de îndrumare a 
mișcării artistice de ama
tori din Ialomița — Florin 
Stoenescu — întrebat de 
soarta corurilor sătești, a 
răspuns ferm : „toate fiin
țează, repetă, prezintă pro

corul de femei din comuna 
Cristian — dirijor Katha
rina Welther — cămine în 
anonimat. Centrul de în
drumare nu a trimis nici
odată vreun reprezentant, 
nu dă posibilitatea organi
zării unor concerte,' unor 
scurte deplasări, unor 
schimburi de experiență cu 
alte formații. Este adevă
rat că a oferit corului o 
culegere de balade... dar 
fără note ! Corul din Fă-

Adevărata performantă 
a corurilor sătești 

-prezența vie, permanentă în viața culturală 
și nu doar premiile la concursuri

pentru arta cîntului și a- 
parițiile pe scena căminu
lui cultural, pe podiumurile 
de concert la diferite con
cursuri au evidențiat omo
genitate, claritate. „Vrem 
sâ ne îmbogățim reperto
riul cu piese noi din crea
ția contemporană — spunea 
Gabriel Georgescu, directo
rul căminului cultural — 
vrem să aprofundam și li
teratura corală clasică".

Despre tradiția țorulul 
sătesc se poate vorbi argu
mentat, cu multe alte exem
ple. Și succesele corurilor 
citate mai sus sînt eloc
vente. Așa cum spuneam, 
la competițiile corale, in 
imprimările de la radio, 
nu o dată audiem coruri 
sătești bine pregătite, care 
dau deplina satisfacție a

grame, dispun de dirijori 
calificați, au partituri;..". In 
realitate, corul comunei 
Borcea a avut ultimul 
spectacol la... 23 august
1973, iar formația corală din 
Ciocănești S-a autodesfiin- 
țat din cauza lipsei de in
teres a directorului cămi
nului cultural ! Să ne în
toarcem din nou la „fișa" 
corului din comuna Gura 
Riului (Sibiu). Este ade
vărat că trofeele sînt grăi
toare, de asemenea entu
ziasmul coriștilor, dar de cî
teva luni formația a rămas 
fără dirijor și casa jude
țeană a creației populare, 
deși solicitată să-și dea 
sprijinul, a rămas și ea... 
tăcută. Și trec săptămînile 
și lunile și...

Tot în județul Sibiu,

căeni, a cărui carte de vi
zită impresionează, duce și 
el lipsă de partituri.

„Corul din Oituz (Bacău) 
— ne spune învățătorul 
Gheorghe Caiter — cor cu 
tradiție, ar putea deveni 
cunoscut în județ, în țară, 
dacă ar fi ajutat. De doi 
ani însă nu a trecut pe 
aici nimeni de la Uniunea 
compozitorilor, nici de la 
centrul de îndrumare". Curn 
poate să mai progresezi 
corul din Helegiu (Bacău), 
cor de 100 de persoane, 
cind a ajuns «5 repete o 
dată la două luni ? Este 
firesc să se Intimple așa, 
deoarece centrul de îndru
mare a mișcării artistice 
de amatori se arată Com
plet dezinteresat, nu dă po
sibilitatea formației să par

ticipe la spectacole, să a- 
pară In public! Corurile din 
comuna Dobra și Gcoagiu 
de-abia așteaptă sprijinul 
forurilor competente pen
tru a fi programate in con
certe, pentru a face turnee 
în județ. „Forurile județe
ne — afirmau profesorul 
Petru Chiseev și profesoara 
Simina Samoilescu — iși 
aduc aminte de noi doar la 
ocazii „festive" sau cu pri
lejul concursurilor. Altele 
ar fi rezultatele dacă cen
trul județean de îndrumare 
a creației populare și a 
mișcării artistice de ama
tori ar dovedi mai multă 
preocupare, ar rezolva ope
rativ problemele noastre, 
ar asigura continuitate in- 
tîlnirilor noastre cu publi
cul. De asemenea, compozi
torii. muzicienii din orașele 
de reședință ar putea a- 
juta activitatea artiștilor 
amatori !“.

După cițiva ani de tă
cere, corul din comuna 
Nadeș (Mureș) și-a reîn
ceput activitatea. Se pre
gătește pentru un concurs, 
dar de luni de zile nu a 
cintat in public și nici nu 
este solicitat pentru vreun 
concert. Oare numai con
cursurile sînt „ținta" coru
rilor sătești ? Oare numai 
competiția poate să stimu
leze forurile de cultură 
județene pentru a da „a- 
tenție" sătenilor-coriști ?

Avem coruri sătești cu 
tradiție. Entuziasmul unor 
săteni, profesori, elevi,. oa
meni de cele mai diferite 
profesii dintr-un sat, din- 
tr-o comună, nu poate fi 
trecut cu vederea, nu poa
te fi . diminuat de in
diferența unor centre 
de îndrumare județene. Aș
teptăm răspunsul acestora 
din urmă Ia raidul nostru, 
răspunsuri din care dorim 
să aflăm măsurile pe care 
le-au luat pentru înăbu
șirea propriei lor indife
rențe.

Smaranda OȚEANU 
cu sprl|inul 
corespondenților 
„Scinteli",

Dr. Petru GROZA

„Texte alese"
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Teatrul de revistă
„Fantasio“ din Constanța 

în turneu la București
După aproape doi 

ani de așteptare, tea
trul de revistă con- 
stânțean prezintă pre
miera „Super-Fanta- 
Sio" : o declarație bine 
argumentata, spusă cu 
aplomb, pentru vitali
tatea revistei, pentru 
succesul de public al 
acestui gen. Revista, 
semnată de N. Con- 
stantinescu, Eugen Mi- 
rea, H. Mălineanu, 
Sașa Georgescu, nu-și 
propune să urmăreas
că o anume idee. Se 
apelează la clasica for
mulă a „numerelor", 
la contraste, alternan
ță de muzică, dans, 
momente vesele. Deși 
nu are un fir condu
cător care să-i dea 
unitate, spectacolul se 
desfășoară cu mult di
namism. Sint momente 
bine realizate, mo
mente care punctează 
șl dau adevăratul 
ritm, dau culoare. Se 
ține seama de specifi
cul orașului, regiunii, 
laudele și criticile 
căpătînd deopotrivă 
adresă precisă. Se 
aduc laude „perlelor 
litoralului", acelor sta
țiuni cu nume de pla
nete care se prind in 
salba mării ; se laudă 
munca, hărnicia, fan
tezia, ospeția româ
nească; se critică însă, 
totodată, cu virful pe
niței bine ascuțit, șper- 
țul și Șperțarli, „mo
ralitatea" celor ce-și 
fac „studiile" la bar și 
pe bulevard, nerecu
noștința față de pă
rinți, beția vitezei... în- 
tr-un moment de anto
logie a umorului, cum

a fost „corul" despre 
fostul Dom’ director 
Mișu, am luat cunoș
tință de o „figură" bine 
plasată, dar care nu 
prea are multe diplo
me... Criticile se fac 
fără ocolișuri, tăios. 
Există in acest teatru 
de revistă conslănțean 
cițiva artiști bine cu- 
noscuți și fără îndoia
lă participarea lor a 
ridicat nota succesului

CRONICA

dm
acestui spectacol. Pa 
Jean Constantin — ac
tor de mare talent — 
îl aplaudăm fără re
zerve în rolul „insului 
ciudat", cu obiceiuri 
ciudate, in travesti, 
cind încondeiază flecă
reala, în postura de 
dirijor pasionat sau de 
mecanic-auto de „du
minică"... 11 reascul- 
tăm cu plăcere pe Dan 
Spătaru într-Un micro- 
recital bine finisat, din 
care nu lipsește fru
moasa melodie „La 
noi" a lui Aurel Ma- 
nolache. Apreciem de
zinvoltura lui Gelu 
Manolache — expresiv 
în cupletul pretenden
tului la „Steaua fără 
nume" — vocea Ilenei 
Moțica (vibrația cu 
care a depănat acel 
cîntec despre mamă).

comicul Marianei Cer- 
coni, naturalețea artis
tei Valy Manolache. 
Am remâroat o bună 
cîntăreață care ar pu
tea fi mai consistent 
distribuită în repre
zentații : Cocă Andro- 
nic.

Dar unul din punc
tele forte ale spectaco
lului a fost indiscuta
bil coregrafia. Cornel 
Patrichi nu a propus 
momente de balet de 
revistă, ci momente în 
care ritmul și mișca
rea să fie sugestiv îm
binate, iar interferen
ța lor cu muzica și lu
mina, cu culorile cos
tumelor, să creeze ta
blouri pline de dina
mism. Dansurile în 
frac sau mișcarea ce 
sugera animația șose
lelor internaționale au 
fost exemplar lucrate 
de baletul teatrului 
„Fantasio".

„Super - Fantasio", 
spectacolul teatrului 
de revistă constănțean, 
a oferit publicului 
bucureștean două ore 
de destindere, de mu
zică și ritm, de satiră. 
Am reținut cîteva me
lodii inspirate : „Nu 
bate toba", „Cîntă, hai
de cintă", „Dacă ajung 
Ia inima ta" (Muzica 
este semnată de Aurel 
Manolache și H. Măli
neanu). Am apreciat 
ținuta costumelor (au
toare Doina Levința). 
într-un cuvînt, o re
vistă concepută după 
legile clasice, dar pre
zentată cu vervă și 
distincție.
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rețelei de alimentație 
publică suceveana

în ultimul timp au început 
ample lucrări de extindere și 
modernizare a unităților de ali
mentație publică din Suceava. 
Restaurantul „Arini", bunăoară, 
situat în apropierea stadionului 
municipal, și-a schimbat radi
cal Înfățișarea odată cu o 
compartimentare mai judicioasă 
a vechiului spațiu și dotarea sa 
cu mobilier modern. Tot aici, 
vechea terasă, care nu era fo
losită decît cițeva luni pe an, a 
fost transformată intr-o moder
nă unitate de alimentație pu
blică cu autoservire, în care 
funcționează și o bucătărie de 
bloc. In limitele aceluiași peri
metru comercial a fost dublat 
spațiul bufetului expres.

— Dintre preocupările neas- 
tre pentru noul sezon turistic — 
ne spune tovarășul Mihai A- 
vram, directorul I.C.S. Alimen
tația publică Suceava — aș 
menționa că în cartierul Ana 
Ipătescu, într-un spațiu folosit 
pînă nu de mult ca depozit de 
vinuri, vom amenaja o moder
nă cramă-betărie. De asemenea, 
în cadrul complexului comercial 
„Bucovina", care va fi dat în 
folosință în această vară, ur
mează să înființăm o unitate 
„Gospodina" și o cofetărie pen
tru copii.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

„Gloria trecutului nu ne scutește 
dc lupta prezentului pentru un vii
tor și mai glorios; un " 
mancipare, de puritate 
de dreptate și fericire 
această profesiune de ____ ...
dr-ului Petru Groza ni se pare a 
sintetiza esența lăuntrică a perso
nalității inflăcăratului patriot și mi
litant social care a avut bucuria de 
a vedea implinindu-se idealurile 
cărora le-a închinat întreaga sa ca
pacitate și energie.

Este meritul culegerii de „Texte 
alese" de a ne Înlesni descifrarea 
trăsăturilor definitorii ale eminen
tului om de stat, înțelegerea locu
lui pe care l-a ocupat in viața poli
tică a țării, evoluția gindirii sale 
social-politice de la poziții gencral- 
democratice pină la Încadrarea în 
primele rînduri ale luptei desfășu
rate sub conducerea partidului co
munist pentru instaurarea puterii 
populare și construirea socialismu
lui.

Paginile antologiei relevă schim
bările produse in concepțiile dem
nitarului (de mai multe ori depu
tat și apoi ministru în guvernele 
din anii ce au urmat primului 
război mondial) care, după ce, ca 
o reacție de dezaprobare față de 
abuzurile și coaupția proprii vieții 
politice burgheze, s-a retras cițiva 
ani din toate funcțiile deținute, ho
tărăște, în peri
oada frămîntă- 
rilor sociale care 
au culminat cu 
eroicele lupte 
muncitorești din 
1933, să Caute 
„o nouă ori
entare care să 
tereselor reale __ ..____
român" și reintră in viața po
litică pumnd temeliile organizației 
Frontul Plugarilor — organizație 
democratică a țărănimii care a în
ceput, încă de atunci, să colaboreze 
cu P.C.R. in pofida condițiilor de 
adincă ilegalitate in care se găsea 
partidul. Textele cuvîntărllor din 
acei ani, ca și cele din perioada 
în care Frontul Plugarilor a în
deplinit, in colaborare cu P.C.R., 
un rol de mare importanță 
in lupta pentru cucerirea pu
terii, pentru înfăptuirea pe cale 
revoluționară a reformei agrare 
iar, ulterior, pentru cooperativiza
rea agriculturii, scot în evidență 
meritul lui Petru Groza de a fi 
orientat Frontul Plugarilor pe dru
mul contribuției active la închega
rea alianței muncitorești-țărănești, 
obiectiv urmărit cu consecvență de 
P.C.R. încă de la întemeierea sa ca 
necesitate fundamentală pentru vic
toria revoluției populare.

Clarviziunea politică a lui Petru 
Groza, conștiința patriotică, spiri
tul democratic și profundul lui u- 
manism l-au ajutat să discearnă 
din timp primejdia fascismului, să 
se alăture luptei forțelor sociale 
înaintate împotriva grupărilor fas
ciste aflate in solda hitlerismului. 
Pline de adincă vibrație patriotică 
și umanistă răsună și azi cuvintele 
prin care explica.temeiurile ce l-au, 
îndemnat? ișă răspundă chemării 
P.C.R. la coalizarea tuturor forțe
lor democratice împotriva fascis
mului și a infeudării țării Germa
niei naziste, pentru apărarea inde
pendenței, a suveranității naționale : 
„Noi am înțeles că fascismul este 
dușmanul maselor populare, al o- 
mului și al culturii, că noi. pentru 
a merita numele de oameni, tre
buie să ne ridicăm împotriva lui 
ca un singur om și să-l zdrobim. 
Fără așteptări, fără îndoială 1“

Legătura strinsă cu poporul, dra
gostea fierbinte de patrie, efortul 
statornic de a-și însuși concepția 
materialismului dialectic și istoric 
l-au ajutat să înțeleagă că progre
sul economic și social al țării este 
indisolubil legat de construirea so
cietății socialiste. Acestui țel i-a 
consacrat Petru Groza Întreaga sa 
energie creatoare în perioada care 
a urmat eliberării țării. De o mare 
varietate tematică, numeroasele 
cuvîntări, articole și interviuri din 
perioada celor 12 ani cind a deți
nut funcțiile de președinte al Con
siliului de Miniștri și de președinte 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale au ca numitor comun pa
siunea cu care e proclamată voin
ța poporului român de a-și făuri 
viitorul potrivit voinței și năzuin

viitor de e- 
și înflorire, 
socială" — 
credință a

țelor sale, încrederea in forța 
nebiruit pe care o dau noii 
duiti sociale lichidarea oricăre 
pioatări și asupriri, frăția șil 
litatea în drepturi a tuturor 
țării fără deosebire de nați 
tate. Fiecare din cuvintărili 
conține o argumentare pli? 
miez și forță de convingere; 
meiurilor superiorității socia 
lui, însoțită de un îndemn îf 
rat la muncă pentru binele p 
lui, pentru strălucirea patrii 

Cuvintările rostite în cur?
lătoriilor făcute în străinăt 
cu prilejul vizitelor in țară 
nor delegații guvernamenta 
diferite țări socialiste, cont 
cu personalități politice c 
hotare, interviurile acordat? 
tilor străini relevă aportul i 
bil al lui Petru Groza la în 
politicii externe a Românie 
rire a prieteniei frățești 
te țările socialiste, de 
cire a unui climat de inț 
cooperare între popoare, 
pectiva evoluției istorice 
mele decenii apar pilduito 
gia și ardoarea cu care e 
ruit afirmării României 
activă pe planul vieții iij 
nale, creșterii prestigiul^ 
lume, spiritul de delimitai 
nală și fermitatea cu care 
potrivit oricăror
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note de lectură

corespundă in- 
ale poporului
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îndelungatul său 
rindurile luptei de 

națională și socială pio- 
el în anii „războiu- 

„Poporul român nu va

conferea 
giu în 
liberare 
clama 
lui rece" : 
permite celor ce vor să transforme 
victoria antifascistă intr-o victorie 
imperialistă să aducă atingere in
dependenței noastre economice și 
politice sau suveranității noastre 
naționale. Nimeni și nimic in lume 
nu mai poate întoarce înapoi filele 
istoriei".

Principala concluzie desprinsă de 
Petru Groza din îndelungata sa ac
tivitate politică a fost convingerea 
fermă în necesitatea obiectivă a ro
lului conducător al Partidului Co
munist Român pentru întreaga dez
voltare a societății. Argumen- 
tîndu-și încrederea nezdruncinată 
in justețea strategiei și tacticii re
voluționare a partidului, el scria 
că „Partidul comunist șl-a păstrat 
rolul de inițiativă în momentele 
cele mai grele, ocupînd acum locul 
pe care îl merită. El a ajuns în 
această situație mulțumită faptului 
că. prin linia lui politică, prin ideo
logia lui, prin concepția lui asupra 
lucrurilor, el se află intr-adevăr pe 
linia procesului de dezvoltare a 
societății, de la care nu s-a abătut 
nici o clipă".

„Textele alese", însoțite de inte
resanta și avizata prefață semnată 
de George Ivașcu, captivează citi
torul prin prospețimea și sponta
neitatea frazei, stilul metaforic, vi
goarea șl limbajul colorat în care 
sînt evocate amintiri, fapte de 
viață, momente de tensiune 
dramatică ale frămîntărllor so
ciale. Accentele de mînie ale 
polemistului, promptitudinea re
plicii, ironia și umorul sa
vuros învăluind multe comentarii 
ne fac să-l simțim și mai apropiat 
pe militantul care in îndeplinirea 
celor mai înalte funcții de stat a- 
ducea acea cuceritoare notă de de
gajare și optimism, năzuință spre 
puritate și echitate, dragoste de 
viață și de oameni, ce i-au atras 
calda prețuire și afecțiune a po
porului.

Paginile antologiei luminează 
contururile strălucitei personalități 
politice care, de-a lungul multor 
decenii, a jucat un rol de deosebită 
importanță în viața socială a Româ
niei și, apropiindu-se de Partidul 
Comunist Român pină la asimilarea 
organică a orientării și politicii a- 
cestuia, a adus o contribuție de 
prim ordin la transformările revo
luționare ce aveau să ducă la îm
plinite aspirațiile a nenumărate 
generații de militanți patrioți.

Tudor OLARU
1

ÂL DOILEA ANOTIMP
AL JJTORALULUI ROMÂNESC
• SEZON PLIN ÎN PLINĂ IARNĂ • 5 000 DE LOCURI PE SERIE ÎN HOTELURI Șl SA
NATORII • MII DE METRI PĂTRAȚI DE MARE ÎNCĂLZITĂ, SUB CUPOLELE DE STICLĂ 

ALE PISCINELOR • NOUTĂȚILE VIITORULUI SEZON ESTIVAL

Litoralul românesc are 
ca simbol soarele, meta
foră și realitate cu care se 
confundă. Și — cu toate 
că din septembrie pînă în 
mai soarele e mai puțin 
strălucitor — litoralul ră
mîne și in al doilea ano
timp al său o atracție pen
tru mii și mii de oaspeți 
care vin în serie din toate 
colțurile țării și din toate 
colțurile Europei, mai cu 
seamă din colțul ei cel mai 
de nord : Finlanda, Sue
dia, Norvegia, Danemar
ca, Republica Federală a 
Germaniei etc., etc. E o 
realitate a ultimilor ani a- 
cest exod de iarnă pe țăr
murile Pontului Euxin, iar 
impresiile de mai jos cu
lese de reporter de la pri
mele serii de turiști ro
mâni și străini care au ve
nit la începutul acestui an 
la Eforie Nord au poate o 
încărcătură și mai mare de

surpriză și emoție decît 
cele din timpul verii.

Dar să le citim :
„MM aflu pe aceste fru

moase meleaguri pentru a 
patra oară. Revin pehtru 
frumusețea locurilor, cali
tatea serviciilor, eficiența 
tratamentelor practicate de 
excelentul personal medi- 
co-sanitar al Centrului de 
recuperare medicală și fi
zioterapie din Eforie Nord" 
— declara Ana Iorgensen, 
din Danemarca iar com
patrioata sa, Juge Frees, 
care a locuit în același ho
tel „Europa", adăuga: „Sint 
împreună cu mama, ambe
le urmînd a face tratamen
te antlreumatice șl de ge
riatrie. La noi se vorboșle 
mult despre eficiența aces
tor cure și chiar am văzut 
mulți cetățeni de-ai noștri 
revenind inzdrăveniți în 
țară". „Nu cred să mai 
mire pe cineva prezența

unei familii, iarna, Ia mare. 
Sint la Eforie Nord, îm
preună cu soția și fetița, și 
ne bucurăm de condiții 
excelente : cazare, masă, 
tratament și agrement" — 
ne-a spus Fiore» Nicoles- 
cu, funcționar la Oficiul 
P.T.T.R. Tirgoviște, iar 
Gheorghe Clejan, paznic 
la T.C.I.F. București, il 
completează : „Sint la o 
virstă înaintată și, sincer 
să fiu, este cel mai frumos 
concediu din cite le-am pe
trecut vreodată. Semn că 
litoralul este ospitalier și 
plăcut in orice anotimp".

Impresiile acestea pet fi 
completate cu altele — cu
lese din toate stațiunile 
cu stagiune permanentă : 
Mangalia Nord, Techirghiol 
— și împrospătate mereu, 
cu prilejul fiecărei serii da 
noi veniți Ia mare in a- 
ceste luni de iarnă. Ele pot 
cuprinde, de asemenea,

părerea unei foarte diver
se categorii de turiști ; de 
toate Viratele (de la copii 
și pină la cei care iși caută 
leac bătrlnețelor), de toate 
profesiile : muncitori, ță
rani cooperatori, mecaniza
tori sau simpli funcționari. 
Pentru că litoralul, la fel 
ca in timpul verii, e tot 
atît de primitor pentru toți 
oaspeții. Lipsit în bună 
măsură în acest anotimp 
de strălucirea soarelui și 
de căldura plajelor, zes
trea Iui a fost compensată 
in ultimii ani prin bazele 
de tratament ultramoderne 
care l-au transformat în- 
tr-o uriașă uzină de sănă
tate, cu program continuu 
— prin care și-a ciștigai 
faima în toată lumea. O s- 
devărată armată de oamein 
în alb, dispunînd de cea 
mai modernă tehnică me
dicală, dar șl de miracu
losul lac Techirghiol, unic

Vedere de pe litoral Foto : S. Cristian

in Europa în privința ca
lității nămolului său de 
origine sapropelică, cunosc! 
secretele tămăduirii unui 
mare număr de afecțiuni, 
incepînd cu reumatismele 
de tot felul, cu defecțiu
nile aparatului locomotor, 
ale celui respirator și ner
vos pînă la reîntinerirea 
fizică a organismului prin 
asocierea în procedurile 
respective a tratamentului 
pe bază de gerovital în 
cadrul unor cabinete spe
ciale — adevărate antenu 
de lucru ale Institutului 
de geriatrie condus de 
savanta Ana Aslan.

Cincisprezece hoteluri 
încălzite — incepînd cu 
„Parc" la Mamaia, cU „Eu 
ropa" și complexul hote
lier din jurul bazei dc tra
tament de la Eforie Nord 
$i terminînd cu „Scala" la 
Mangalia Nord, cărora li 
se adaugă locurile din ca
drul sanatoriilor pentru 
copii și salariați sau cele 
din cafele de odihnă ale 
unor organizații coopera
tiste — oferă condiții de 
confort dintre cele mai

bune penirn 5 000 de oas
peți in fiecare serie.

Singură stațiunea Eforie 
Nord — înzestrată și cu 
două baze de tratament : 
policlinica Grand și mo
dernul Centru de recupe
rare medicală și fiziotera
pie — oferă în prezent 
3 066 de Incuri pe serie în 
hoteluri cu încălzire cen
trală. Să mai adăugăm că 
în apropierea hotelurilor 
sau in cadrul bazelor de 
tratament există acum 
citeva bazine /sau piscine 
acoperite, cu apă încălzită. 
Piscina acoperită de la 
Eforie Nord are o supra
față de 500 mp de apă, cea 
olirppică de la „Parc" — 
1 000 mp, cea de la Ncptun 
alte sute de metri pătrați. 
în total, mii de metri pi- 
trați de mare încălzită — 
unde se poate face baie și 
plajă la fel ca in timpul 
verii. Și, tot ca în sezonul 
estival, litoralul oferă oas
peților lui de iarnă un bo
gat program de agrement : 
discoteci pentru audiții 
muzicale, săli de popice și 
jocuri mecanice, seri dis

tractive cu program folclo
ric sau program de bar, 
spectacole de teatru, 
excursii organizate la mu
zee și la cetățile antice ale 
Dobrogei, la Murfatlar etc. 
etc., incit de fiecare dată 
celor care vin in acest ano
timp la mare li se pare că 
timpul a trecut prea re
pede și lasă înscrise in 
cărțile de impresii ale ho
telurilor, alături de senti
mentele de satisfacție, re
gretele plecării și dorința 
de a reveni.

★
Iarna este șl anotimpul 

cel mai harnic pe litoral. 
Păstrind in continuare por
țile deschise miilor de 
oaspeți din țară și de pe 
alte meleaguri — care-i 
caută tihna, miracolele și 
frumusețea — in acest ano
timp litoralul iși pregăteș
te el insuși, discret, noi 
podoabe și noi frumuseți. 
Este anotimpul construc
țiilor, modernizărilor și do
tărilor și numai așa se ex
plică faptul că în pragul 
fiecărui sezon estival el 
pare mereu altul. Un nou

hotel sanatoriul cu bază 
de tratament propice, un 
restaurant cherhana și un 
mare cinematograf in aer 
liber Ia Mangalia ; un 
camping și o spălătorie 
mecanică la Eforie Nord : 
4 grădinițe pentru copii — 
cei mai tineri viitori oas
peți la mare, un nou grup 
gospodăresc de servire a 
stațiunilor Venus și Jupi
ter ; extinderea hoteluri
lor „Aurora" din Mamaia, 
„Cosmos" din Eforie Sud 
și „Cerna" din Saturn ; un 
nou dig care va contribui 
la lărgirea fișiei de nisip 
de la Eforie Sud și nume
roase dotări, pe toate pla
jele, care vor contribui la 
o mai bună, mai completă 
și mai rapidă servire a 
turiștilor — acestea sint 
citeva din noile obiective 
pe care constructorii și 
edilii litoralului le pregă
tesc In acest anotimp pen
tru a intra în zestrea vii
torului sezon estival la 
mare.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"
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Consfătuiri consacrate
unor culturi de plante tehnice

La Arad a avut loc consfătuirea 
pe țară a cultivatorilor de cinepft 
pentru fibră și sămînță, la care au 
luat parte lucrători și specialiști din 
unitățile de producție, de cercetare, 
din stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii și din întreprinderile de 
prelucrare. Participanții au analizat 
cu simt de răspundere modul în 
care s-au realizat sarcinile de plan 
pe anul 1973, precum și măsurile ce 
se impun pentru îndeplinirea preve
derilor pe acest an. Consfătuirea a 
evidențiat rezervele mari care există 
pentru sporirea producției de tul
pini și In special a producției de să- 
mință de cinepă, stabilind, totodată, 
căile concrete pentru realizarea a- 
cestor cerințe.

Participanții la consfătuire au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ccaușescu, în 
care se spune printre altele :

înflăcărați de prețioasele dumnea
voastră indicații, date cu ocazia con
sfătuirii de lucru de la Mangalia, ne 
angajăm, scumpe tovarășe secretar 
general, să generalizăm experiența 
fruntașilor și, aplicind cele mai po
trivite măsuri organizatorice și agro
tehnice, să depășim producțiile de 
tulpini și sămînță de cînepă planifi
cate pe anul 1974, să determinăm 
obținerea unor producții record.

★
Mai bine de 150 de țărani coope

ratori, președinți din cooperativele 
agricole de producție, ingineri, re- 

î prezentanți ai întreprinderilor prelu

crătoare și specialiști din unitățile 
de cercetare întruniți la Brăila. în 
cadrul unei consfătuiri, au analizat 
rezultatele obținute anul trecut în 
domeniul culturii tutunului. Totoda
tă, pe baza concluziilor desprinse, a 
fost stabilit un program cu privire 
la măsurile ce se vor întreprinde în 
anul 1974, în vederea sporirii și îm
bunătățirii producției la aceaștă 
cultură. .

La sfîrșitul lucrărilor, participan
ții au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în spiritul indicațiilor prețioase 
cuprinse în scrisoarea adresată de 
dumneavoastră tuturor lucrătorilor 
din agricultură, se spune în telegra
mă, consfătuirea a analizat rezulta
tele obținute în anul trecut, dezvol
tarea pe viitor a producției de tutun 
și măsurile ce trebuie luate pentru 
creșterea cantitativă și calitativă a 
producției, precum și valorificarea 
superioară a acesteia.

Exprimînd sentimentele tuturor 
producătorilor de tutun dîn țara 
noastră, participanții la consfătuire 
transmit, cu acest prilej, conducerii 
partidului, dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, hotărîrea 
lor fermă de a munci cu și mai mare 
elan pentru a aplica în viață sarci
nile ce le revin pe linia creșterii 
producției, pentru a realiza preve
derile Conferinței Naționale a parti
dului, de a înfăptui cincinalul înain
te de termen.

Cu prilejul celei de-a 56-a aniversări a Forțelor Armate 
I ale U.R.S.S.

Adunare la Casa Centrală a Armatei
La Casa Centrală a Armatei a 

avut loc joi după-amiază o adunare 
consacrată celei de-g 56-a aniversări 
a Forțelor Armate ale U.R.S.S. Au 
luat parte generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București. Au fost prezenți V.I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. în Re
publica Socialistă România, și mem
bri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene
ral-colonel Sterian Țircă, adjunct al 
ministrului Apărării Naționale. Des
pre semnificația evenimentului ani

versat a vorbit colonel A. F. Musa
tov, atașatul militar aero și naval al 
U.R.S.S. la București.

Participanții la adunare au vizio
nat apoi fotoexpoziția „A 56-a ani
versare a Forțelor Armate ale 
U.R.S.S." și filme documentare mili
tare sovietice?

Cu același prilej, atașatul militar 
aero și naval al U.R.S.S. la Bucu
rești, colonel A. F. Musatov, s-a în- 
tîlnit cu militari dintr-o unitate a 
armatei, noastre.

(Agerpres)

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 4/1974

In deschidere sînt publicate 
articolele Probleme și sarcini 
actuale în activitatea de inves
tiții de JANOS FAZEKAS și Cil 
privire la reașezarea generală a 
prețurilor de producție și de li
vrare de GHEORGHE GASTON 
MARIN. La rubrica DEZBATERI 
sint inserate opinii despre Res
ponsabilitățile omului de știință 
și valorificarea superioară a po
tențialului național de cerceta
re și articolul Destinul valorilor 
și condiția umană in societățile 
capitaliste contemporane de PE
TRU PÂNZARU. In continuare, 
revista publică articolele Să fo
losim cu maximă eficiență po
tențialul productiv din industrie 
de VASILE M. POPESCU și 
Populația României sub semnul 
marilor prefaceri economico-so- 
ciale de ILIE SALAPA. La ru
brica Știință-invățămînț este 
publicat articolul Unitatea dia

lectică învățămînt-practică so
cială de NICOLAE NICULES- 
CU și VASILE ■ CONSTANTI- 
NESCU. Declarația politică a- 
doptată de Conferința partidelor 
comuniste din țările capitaliste 
ale Europei este inserată la ru
brica Din mișcarea comunistă 
și muncitorească mondială. La 
rubrica Curente și idei, JEAN 
TEXIER semnează articolul 
Gramsci : nccesiiate și creati
vitate istorică. Sub titlul Noua 
etapă a crizei valutare occiden
tale sînt grupate, la rubrica 
Viața internațională, articolele 
Caracteristici dominante de 
COSTIN KIRIȚESCU și Sem
nificațiile unor evoluții de 
RADU NEGREA.

Revista mai cuprinde obiș
nuitele rubrici Cărți și semni
ficații, Marginalii, Revista re
vistelor si Cuvintul cititorilor.
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HANDBAL MASCULIN

ROMÂNIA — BULGARIA 27 — 22
Aseară, la Ploiești, s-a disputat al 

doilea meci dintre selecționatele di
vizionare masculine de handbal ale 
Bulgariei șl României. învingători cu 
28—18 in prima partidă, handbaliștii 
români au obținut din nou victoria, 
de data aceasta cu scorul de 27—22

(15—8). Pentru echipa română cele 
mai multe goluri (cîte 5) aii fost 
înscrise de Birtalan și Kicsid. Cite 4 
puncte au marcat Licu și Guneș. De 
la oaspeți s-a remarcat Alagiov, care 
a marcat 6 goluri.

HOUTĂȚI FOTBALISTICE
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

SPARTAK TRIMEC 3—1

Formația Universitatea Craiova a 
întilnit ieri, într-un meci amical, 
echipa Șpartak Trimec, situată pe 
locul 6 in clasamentul primei divizii 
a campionatului de fotbal al Ceho
slovaciei. După un joc spectaculos, 
desfășurat în prezența a peste 15 000 
de spectatori, victoria a revenit fot
baliștilor români cu scorul de 3—1

(2—1). Au înscris Marcu (2) și Niță, 
respectiv Meluch.

★
Ieri la Buzău într-un meci amical 

de fotbal, echipa locală Gloria (lide
ra primei serii a diviziei B) a în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) pe F.C. 
Argeș. Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Toma in minutul 55.

♦
In Capitală, Sportul studențesc a 

Întrecut cu 3—0 (1—0) pe Flacăra
Roșie.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAH t Finala pentru studențl 
în cadrul „Cupei tineretului"

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Craiova a început, joi, finala pe 
țară a „Cupei tineretului" la șah 
(studenți neelasificați). Turneul re
unește 20 de șahiști și 10 șahiste. re- 
prezentind 16 centre universitare. 
Primele partide, încheiate in cursul 
dimineții, au fost cîștigate de Rozica 
Bârăscu — București. Iuliana Vincze
— Timișoara, Cornelia Faur — Hu
nedoara, Eva Racz — Tg. Mureș și 
Viorica Grigoreanu din Baia Mare, 
la fete, iar la băieți de Dan Cioroiu
— Craiova, Dorel Munteanu — 
București, Pali Gyorgy — Hunedoara, 
Vasile Pasenciuc — Baia Mare și Ni
colae Dubis din Arad.

FOTBAL. — Selecționata de fotbal 
a Poloniei, care se pregătește in ve
derea turneului final al campiona
tului mondial din R. F. Germania, 
a susținut la Gelsenkirchen un meci 
de verificare în compania' formației 
vest-germane Schalke 04. Fotbaliștii 
polonezi au cîștigat cu scorul de 2—1 
(1—1). Scorul a ■ fost deschis în mi
nutul 15 de Deyna, care a șutat de 
la 18 m, trimițînd imparabil balonul 
în plasă. Gazdele au egalat 20 de 
minute mai tîrziu prin Fischer. 
Punctul victoriei a fost realizat în 
minutul 51 de Guț. în acest joc e- 
chipa poloneză a utilizat următoarea 
formație : Tomaszewski. Szyma
nowski, Gorgon, Musial, Bulzacki, 
Kasperzack, Lato. Cmiczkiwics (mi
nutul 45 Gut). Deyna, Kapka, Ga- 
docha.

BASCHET — IN CUTELE EU
ROPENE. La Milano, într-un meci 
contând pentru grupa A a sferturi
lor de finală a „Cupei cupelor" la 
baschet feminin, echipa Geas Sesto 
San Giovanni Milano a învins cu sco
rul de 66—46 (30—24) pe l.E.F.S.
București. Returul va avea loc la 
27 februarie la București. Indiferent 
de rezultatul care se va înregistra 
in acest joc, cele două echipe sînt ca
lificate pentru semifinalele competi
ției. In cadrul aceleiași competiții, la 
Belgrad, Steaua Roșie a întrecut cu 
scorul de S3—86 (44—30) pe Sacla 
Torino. în grupa B, ,1a Leningrad 
formația locală Spartak a dispus cu 
80—53 (36—32) de Kralovopolska 
(Brno).

In sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la baschet fe
minin, Clermont University a dispus 
cu 92—70 (46—31) de Slavia Praga,

*
Competiția internațională masculi

nă de baschet „Cupa Koraci" a pro
gramat primele meciuri din cadrul 
ultimului tur al grupelor sferturilor 
de finală. Singura victorie In depla
sare a fost obținută de formația spa
niolă C.F. Barcelona (grupa A), care 
a întrecut cu scorul de 97—92 (50—36) 
echipa franceză Antibes. In celelal
te trei partide disputate, echipele 
gazdă au terminat învingătoare : 
grupa B : Jugoplastika Split—Snai- 
dero Udine (Italia) 101—86 (52—40) ; 
grupa C : Innocenti Milano—Olimpia 
Liubliana 100—89 (47—49) ; grupa D : 
Juventud Badalona—Partizan Bel
grad 87-33 (48—43).

ACTUALITATEA LA TENIS
SURPRIZE LA SALISBURY. — în 

turul al treilea al campionatelor a- 
mericane de tenis „indoor" de la Sa
lisbury au fost înregistrate citeva 
surprize. Tenismanul francez Pierre 
Barthes l-a învins cu 6—3, 0—6, 6—4 
pe românul Ilie Năstase, iar Ian 
Fletcher (Australia) a ciștignt cu 
6—3, 7—6 în fâța compatriotului său 
Phil Dent. Alex Mayer (S.U.A.), unul 
din favoriții concursului, l-a Întrecut 
cu 6—4, 3—6, 6—4 pe Toma Ovici 
(România).

ÎN GRUPA A H-A W.C.T. — La 
Uniondale (statul New York) a con
tinuat turneul de tenis contînd pen
tru grupa a II-a a circuitului W.C.T. 
Iată principalele rezultate înregis
trate : Smith (S.U.A.) — Stewart 
(S.U.A.) 6—7, 7—6. 6—1 ; Metreveli 
(U.R.S.S.) — Masters (Australia)
0—6, 6—4, 6—2 ; Stockton (S.U.A.) — 
Mottratn (Anglia) 6—2, 6—2 ; Bo-
rowiak (S.U.A.) — Lloyd (Australia) 
6—2, 8—3.

DE LA DEESIDE LA LONDRA. — 
început la Deeside (Țara Galilor), 
turneul internațional de tenis tro
feul Rothmans a continuat la Lon
dra. Tinărul jucător englez Warboys 
l-a învins cu 7—6. 7—6 pe italianul 
Panatta. O surpriză a fost înregis
trată si în partiția dintre Bengtson 
(Suedia) și Taylor (Anglia). A cîști
gat tenismanul suedez cu 7—6, 7—6. 
Alte rezultata : Borg (Suedia)—Vaz
quez (Argentina) 6—1, 7—6 ; CbX
(Anglia)—O. Parun (Noua Zeelandă) 
6—1, 6—4 ; Ashe (S.U.A.)—Salammi 
(S.U.A.) 6—1, 6—1 ; Tanner (S.U.A.)— 
Haroon Rahim (Pakistan) 6—3, 6—3.

LOTUL AUSTRALIAN PENTRU 
„CUPA DAVIS". — Federația aus
traliană de tenis a alcătuit lotul ju
cătorilor care îsi vor Începe pregă
tirile in vederea noii ediții a „Cu
pei Davis". Echipa Australiei, deți
nătoarea trofeului, va avea in frun
te și de data aceasta pe celebrii ju
cători Rod Laver și John Newcombe, 
în lot au mai fost incluși : Mal An
derson, Sid Ball, Rose Case, Phil 
Dent, Colin Dibley, Bob Giltlnan, 
Geoff Masters. Ken Rosewall și Tony 
Roche. Căpitanul echipei este Neale 
Fraser.

„CASEOLACIIR" — un nou produs pentru copii
Medicii și mamele cunosc faptul 

că laptele provoacă multor copii tul
burări digestive. Efectul se dato- 
rește lactozei, „partea dulce" a lap
telui, pe care unii copii o suportă 
greu. în viitorul apropiat ei vor fi 
scutiți de asemenea neplăceri prin 
folosirea caseolaetului, un nou pro
dus, a cărui rețetă a fost pusă la 
punct, după doi ani de cercetări, de 
dr. Dumitru Boerescu, de la labora
torul de cercetări al Centralei pen
tru industrializarea laptelui, și dr. 
Sonia Sanielevici Marinov. șefă de 
lucrări la Institutul de medicină și 
farmacie din București.

Caseolactul este de fapt un medi
cament-aliment, un sort de lapte 
special din care lipsește lactoza. In 
conținutul lui intră in schimb protei
ne din lapte și soia, un complex de 
10 vitamine, substanțe minerale și 
aromatizante. Produsul are o va
loare proteică foarte ridicată, conți
nutul unui litru de caseolact fiind 
echivalent cu proteina furnizată de 
1 700 ml lapte de vacă sau de 300 
grame carne de vacă. Prin elaborarea

acestui produs se valorifică pentru 
prima oară o bogăție naturală din 
țară — proteina din soia. Prin a- 
ceasta, caseolactul se apropia, ca în
sușiri, de laptela vegetal folosit in 
unele țări. Prin compoziția sa, ca
seolactul se recomandă ca un ali
ment dietetic foarte eficient în sti
mularea creșterii și dezvoltării su
garilor și copiilor.

Noul produs românesc a fost expe
rimentat pe un mare număr de ca
zuri de patologii defestive și nutri
ționale acute și cronice, de interven
ții chirurgicale pe tubul digestiv, la 
clinicile de pediatrie și chirurgie in
fantilă de la spitalul de copii „Gr. 
Alexandrescu" din Capitală, rezulta
tele fiind considerate de specialiști 
ca excelente.

Caseolactul va fi fabricat pentru 
început de unitatea de industriali
zare a laptelui din Arad, care va li
vra încă in acest an farmaciilor și 
spitalelor din țară primele 5 000 kg 
din noul produs.

(Agerpres)

„ROMÂNIA - FILM“ prezintă Ia cinematograful Scala din Capitală

„DINCOLO DE NISIPURI-

O producție a Casei de filme Unu. Scenariul ; Fănuș Neagu, după romanul „îngerul a strigat". Regla : Radu Ga- 
brea. Imaginea : Dinu Tănase. Muzica : Tlberiu Olah. Decoruri: Helmuth Stiirmer. Costume : Doina Levința. Sune
tul : ing. Ândrel Papp. Montajul: Yolanda Măntulescu. Cu s Dan Nuțu, George Constantin, Mircea Albulescu. Emil 
Botta, Gina Patrick!, Violeta Andrei, Vasile Nlțulescu, Gheorghe Dinlcă, Ernest Maitei, Constantin Rauțchi, Ștefan 
Mihăilescu-Biăila, Șteian Radof, Alexandru Herescu. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinema

tografică „București”
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Accesorii metalice 
pentru imnuri 

de larg consum
Prin specificul său, întreprin

derea „11 Iunie" din Galați este 
una din cele mai importante 
unități producătoare de acceso
rii metalice necesare Industriei 
bunurilor de larg consum. Ma
rea diversitate a produselor, cit 
și destinația lor ridică in fața 
colectivului de aici probleme 
deosebit de importante pe linia 
satisfacerii, într-o măsură din 
ce in ce mai mare, a solicitări
lor beneficiarilor.

— Numărul sortimentelor pe 
care le fabricăm — ne spune 
tovarășul Mihai Gheorghe, ingi- 
ner-șef al întreprinderii — este 
de 750. Printre cele mai impor
tante dintre acestea se numără 
accesoriile metalice pentru ga
lanterie, marochinărie, încălță
minte, lăcătușerie măruntă, am
balaje metalice, paturi metalice, 
timplărie metalică din profile 
îndoite la rece, mobilier indus
trial și multe altele. Printre be
neficiarii noștri figurează între
prinderile de pielărie, încălță
minte și marochinărie, între
prinderile de confecții și trico
taje, întreprinderi de comerț și 
de industrie locală,., unități din 
sectorul cooperatist, cooperati
vele agricole, precum și toate 
trusturile de construcții din ju
dețele țării.

Mulți beneficiari, multe pre
tenții. Dar colectivul întreprin
derii „II Iunie" din Galați reu
șește să răspundă tuturor cerin
țelor prin produse diverse și de 
calitate. Anul acesta, numărul 
sortimentelor se va mai mări 
cu încă 50, cele mai multe fiind 
accesorii pentru încălțăminte și 
marochinărie.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii1

1

ț

î
I

ț

î

*

„NEWSWEEK“:

Reacția în lanț a șomajului
în Statele Unite, criza energetică și-a făcut simțite efectele în ultima 

vreme și prin reduceri ale activității productive, ceea ce a determinat 
creșteri marcante ale șomajului. Acest aspect, este reflectat în relatările 
de mai jos ale revistei americane „Newsweek" :

In ziua aceea de iarnă Don și 
Caryn Brewer stăteau în fața că
minului din sufrageria primitoare a 
locuinței lor din suburbia Crystal 
Lake, a orașului Chicago. La un mo
ment dat, Caryn a ridicat corespon
dența și, printre alte scrisori, a 
găsit una cu antetul companiei de 
aviație TWA. Pe un ton lipsit de 
orice ceremonie, i se comunica lui 
Brewer că, după 6 ani de servici, a 
fost concediat din postul de copilot, 
ca urmare a penuriei de carburanți 
pentru avioane.

Este greu de precizat deocamdată 
o cifră exactă, dar. conform datelor 
Ministerului Muncii, Don Brewer 
este numai ur.a din cele aproximativ 
175 000 de „victime" de pînă acum 
ale crizei energetice. Din aceștia, 
75 000 provin din industria de auto
mobile, unde concedierile pe. termen 
scurt sau lung au atins proporții 
endemice. în restul de 100 000 
sint cuprinși 50 000 de persoane de 
la stațiile de benzină și magazinele 
de desfacere ale automobilelor, 
30 090 din transporturi si sectorul 
serviciilor, cum sint liniile aeriene, 
motelurile, stațiunile, micile restau
rante de-a lungul șoselelor, iar 20 000 
din sectorul salubrității.

In orașul Detroit, puternic afectat, 
șirurile de șomeri șerpuiesc pînă șl 
pe terenurile de baschet din vecină
tatea oficiului din statul Michigan al 
Comisiei pentru securitatea muncii. 
Cei norocoși — cu peste 7 ani ve
chime la uzinele de automobile — 
pot conta pe ajutoare de șomaj. 
Mult mai reprezentativ este însă ca
zul lui Gilbert Brown, mecanic auto 
la una din uzinele firmei „Chrysler", 
care a fost concediat exact cu trei 
zile înainte de a-șl Încheia stagiul 
de 90 de zile. „Acum nu mai pot fi 
primit nicăieri — spune cu amără
ciune Brown, care a sosit la Detroit, 
de la Alabama, cu 6 ani în urmă. 
Nu cred că voi fi reprimit la Chrys
ler. Mă gindesc să mă reîntorc în 
Alabama. Cine știe ?“

Virgil L. Brownfield, în vîrstă de 
28 de ani, tocmai făcea ultimele 
pregătiri de nuntă, cînd și-a pierdut 
postul de supraveghetor pe care-1 
ocupa la faimosul parc de distracții 
„DișneyWorld". Extrem de abătut, 
mărturisește : „Am fost aici de la 
inaugurarea parcului. Ani întregi mi 
i-am petrecut introducînd milioane 
de oamepi pe aceste porți. Și. după 
toate astea, m-au concediat fără 
să-mi spună nici atit : ai făcut o

treabă bună și ne pare rău că tre
buie să renunțăm la serviciile du- 
mi tale".

Aidoma majorității americanilor, 
victimele crizei par să aibă păreri 
diferite in ce privește natura și 
gravitatea necazului lor. „Cred că 
criza energetică este reală" — de
clară uri fost muncitor auto, Jeffrey 
Walk. Aieta Kennedy, o tîn&rft de 
23 de ani, una din cele 1 200 de 
stewardese ale companiei Pân Ameri
can concediate în urma crizei ener
getice, este de părere că totuși com
paniile aeriene au reacționat exage
rat și că ele se folosesc de această 
situație critică pentru a reduce nu
mărul de zboruri pe liniile puțin 
rentabile.

La rindul sau, fostul pilot Brewer 
susține că marile companii ascut ar
tificial consecințele crizei reale de 
energie. „Anul acesta — spune el 
— s-a stocat mai mult car
burant de avioane decîl anul tre
cut". Patrick Breen, de 33 de ani, 
fost pilot la United Air Lines, eu 
7 ani <le serviciu, afirmă că, după 
părerea lui, Consiliul aviației civile 
permite companiilor aeriene să re
ducă zborurile de pasageri cu mult 
peste cifra justificată de diminuarea 
eu 5 la sută a aprovizionării cu car
buranți. „Tot ce doresc este să se 
arate care e adevărul. Companiile 
aeriene reduc pur și simplu numă
rul zborurilor după cura vor. Ele ar 
dori să umple avioanele pînă la ul
timul loc, chiar mai mult dacă s-ar 
putea, asemeni camioanelor ce trans
portă vite".

Care sînt perspectivele proaspeți
lor recruți ai armatei șomerilor ? 
Iată cazul lui Marvin Taylor, la cel 
50 de ani ai săi : „Oriunde mă duc, 
toți se arată măcar in vorbe bine
voitori ; pînă află ce virstă am".

Pentru sfîrșitul acestui an se pre
vede ingroșarea rindurilor celor fără 
slujbe, după unii, cu pînă la un 
milion de oameni. Sînt așteptate alte 
reduceri de personal la stațiile de 
benzină și de autoservice și, în vara 
aceasta, in sectorul turistic. încă 
alte citeva industrii se pare că vor 
fi afectate : a cauciucului, maselor 
plastice, chimică.

„Și nici nu s-au calculat încă — 
arată un specialist, al Ministerului 
Muncii — efectele secundare ce vor 
fl resimțite în ramuri industriale de 
bază, cum sînt cea a oțelului sau a 
textilelor. Se poate spune că a luat 
naștere o adevărată reacție in lanț".

„PRENSA LATINA":

ecuador ; Start spre modernizare
Corespondentul agenției Prensa Latina. Galo Quiroga, transmite 

din Quito un articol despre transformările economico-soeiale din 
Ecuador, stimulate de creșterea veniturilor pe baza Întăririi suveranității 
asupra resurselor naționale, a programului de reforme al președintelui
Rodriguez Lara.

Din momentul tind a început ex
portarea petrolului ecuadorian, la 16 
august 1972, aurul negru s-a impus 
ca un factor hotăritor al vieții na
ționale. Experta au calculat că, la 
prețul său inițial de 2,5 dolari ba
rilul, petrolul va aduce țării un ve
nit anual de 120 milioane de dolari ; 
cu 10 milioane de dolari mai mult 
decit devizele obținute prin tradițio
nalul Comerț cu banane.

în prezent, pornind de la prețul 
de 14,80 de dolari ți In lumina unui 
export de 200 000 pînă la 230 000 de 
barili pe zi, se apreciază că piuă la 
sfîrșitul anului 1974 țara va incasa 
700 milioane de dolari. Acest factor 
modifică configurația economică a 
unei țări ce depindea, in mod esen
țial, de monocultură, unde la sate 
existau incă rămășițe de sclavie, 
un grad inalt de subalimentare ți 
șomaj.

Din cei țese milioane de ecuado- 
rieni, 40,8 la sută erau concentrați

in 1970 in orașe. Pină in 1985, potri
vit datelor furnizate de Consiliul 
național al planificării, populația 
urbană va depăși 50 la sută din to
talul populației. în perioada 1950— 
1970 — se adaugă din aceeași sursă 
— populația din centrele urbane a 
crescut de la 741 000 la 2 500 000. 
Din acest total, 58 la sută se ■ con
centrează la Quito și Guayaquil.

în aceste orașe populația crește 
cu 6,3 la sută pe an, în timp ce rit
mul de creștere a populației la sca
ră națională atit la oraș, cit și la 
sat, este de 3,3 la sută pe an. Tre
cerea Ecuadorului de la statutul de 
țară producătoare de banane la cel 
de țară producătoare de petrol tin
de să accentueze încă șl mai mult 
acest curs.

Acțiunea de construire în ritm 
accelerat, care a început în marile 
nuclee urbane, este menită, de ase
menea, să stimuleze noile tendințe.

Guvernul generalului Rodrîguez Lara a promis ci va asigura drep
tate socială pentru întreaga națiune, aplicind un plan cincinal de 
dezvoltare în toate domeniile vieții social-economice. în acest pro
gram, ce presupune investiții de milioane dolari, veniturile aduse 
de petrol vor juca un rol hotăritor.

„SUDDEUTSCHE ZEITUNG":

Nordul Rhodesiei - bază a partizanilor«
Ziarul vest-german „Siiddeutsche Zeitung" publică 

nată de Peter Seidlttz despre creșterea mișcării 
regimul rasist din Rhodesia. în

„Regiunea agricolă din jurul loca
lității Mount Darwin, în nordul Rho
desiei. a devenit de un an un cimp de 
operațiuni al mișcării de eliberare. 
Pentru prima dată de la Declarația 
unilaterală de independență a Iulian 
Smith din noiembrie 1965, sistemul 
de securitate al forțelor armate rho- 
desicne este pus serios la încercare.

Autoritățile de la Salisbury con
semnează în medie la trei zile cîte 
un incident de proporții, cu partici
parea luptătorilor de guerrilla, pe 
care Frontul de Eliberare Zimbabwe 
i-a mobilizat spre, sfîrșitul anu
lui trecut în regiunea de junglă 
ți savane din nordul Rhodesiei. 
Populația capitalei. Salisbury — afla
tă la o distanță de numai două ore 
de mers cu mașina din regiunea tul
burărilor — pare să nu-și fi dat încă 
pe deplin seama de amploarea lupte
lor. Comandamentul suprem al ar
matei este reținut în ce privește de-

o relatare sem- 
de rezistență față de 

relatare se arată :

clarafiile de presă. Redactorii ziare
lor trebuie să prezinte cenzurii re
latările lor despre luptele din nord.

Pînă acum și-au pierdut, viața ci
teva zeci de militari, precum și 
membri ai unităților paramilitare de 
poliție sud-africane staționate în 
Rhodesia. 50 de soldați rhodesieni 
au fost răniți, în special ca urmare 
a unor explozii de mine.

Luptătorii de guerrilla vin prin 
Mozambic via Tete. Spre nemulțu
mirea torțelor armate rhodesiene, 
trupele portugheze, care au destulă 
bătaie de cap cu luptătorii 
FRELIMO ce operează în regiunea 
Cabora Bassa din Mozambic. nu au 
reușit pînă acum să împiedice pă
trunderea luptătorilor în Rhodesia. In 
prima săptămînă a lunii ianuarie a 
fost întreruptă, In mai multe locufi, 
pe teritoriul mozambican. calea fera
tă vitală care leagă portul Beira de 
la Oceanul Indian de Salisbury. A-

cesta reprezintă un succes remarca
bil al forțelor de partizani. De citeva 
luni nu mai este un secret faptul că 
trupele portugheze și rhodesiene în
trețin un contact permanent pentru 
a încerca să stăvilească înaintarea 
forțelor africane de partizani.

La fel cum au procedat americanii 
în Vietnam, autoritățile rhodesiene 
au început să strămute populația ru
rală din fișla de la frontiera cu Zam
bia și din jungla dinspre Mozambic 
spre a lipsi mișcarea de partizani 
de sprijinul și protecția locuitorilor 
satelor din aceste regiuni. O fîșie 
lată de 30 de km de-a lungul fluviu
lui Zambezi a devenit „țară a nimă
nui". Locuri odinioară căutate de 
turiști au devenit zone militare. Tru
pele rhodesiene însă sint neputin
cioase împotriva principalei arme a 
luptătorilor : minele terestre, cave 
pot fi ușor ascunse pe drumurile 
mlăștinoase ale regiunii Mount Dar
win, mai ales în sezonul ploilor. 
Mulți fermieri rhodesieni se gindesc 
deja la eventualitatea emigrării în 
Africa de Sud".

cinema
■naataBMHHaacaaaDnnaaaaiaaBMri
• Dincolo de nisipuri i SCALA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 13.30 1 21.
• Aurul negru din Oklahoma : 
FESTIVAL — 8.45 ; 11 1 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21. FAVORIT — 9.15 ; 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
• Semurg, pasărea fericirii : LU
MINA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
13.30 : 20,45.
• întoarcerea lui Magellan t 
CENTRAL — 9.15 ; 11.30 ; 13,45 ; 
16 : 18,15 ; 20,30. GLORIA - 8.45 ; 
11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.30.
o Cleiul : PATRIA — 9 ; 12,45 ;
16.30 : 20,15.
■ Chemarea străbunilor : LUCEA
FĂRUL — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 :
18.30 ; 21. BUCUREȘTI — 8,30 1 11 1
13.30 : 10 : 18,30 ; 21.
a Capcana : VICTORIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,15.

a Omul cu creierul transplantat : 
CAPITOL — 9,30 : 11.30 ; 14 ; 16,15 ; 
13,30 ; 20,45. MODERN — 9 ; 11,15 ; 
13,30 : 16 ; 18,15 : 20.30.
a Cojocelul fermecat : DOINA —
11.15 : 13,39.
a Steaua fără nume : DOJNA —
9.15 : 16 : 18,15 ; 20,30.
a Misterioasa prăbușire : EXCEL
SIOR — 9,15 ; 12 : 15.30 : 16 1 20.30. 
AURORA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 13,45 : 
18 : 20,15. FLAMURA — 9 1 11,15 ; 
13,30 ; 16 : 13,15 : 20.30.
n Trecătoarele iubiri : COTRO-
CENT — 13.45 : 16 : 18.15 ; 20,30. 
VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 : 2C.30.
a Insula misterioasă : GRIVITA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ;
20.30.
a Fantome de vinzare — 14,30 ;
16.30, Romanul unui trișor — 
10,45 ; Anul ceh — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
a Hello, Dolly : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 19.
a Dragostea începe vineri : VI- 
TAN — 13.30 : 18 ; 20.
a Aventura lui Darwin : BU-

ZEȘTI — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 10 ;
18.15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
e Vifornița t UNIREA — XS ; 18 ; 
20.
a Luna furioasă : FLOREASCA 
— 15,30 : 18 : 20.30.
a Veronica se Întoarce : DRU
MUL SĂRII — 15,30: 18 ; W,15.
a Joe Kidd : BUCEGI — 15,30 ;
18 ; 20,15, GIULEȘTI — 13,30 ; 18 ;
20.30.
a Marele vals : PROGRESUL — 
16 ; 19, MOȘILOR — 9 : 12.15 : 16 :
19.30.
a Fapt divers tn prima pagină : 
PACEA — 15,30 ; 17.45.
a Decolarea : PACEA — 20.
a Judo : FLACARA — 9 ; 11,15 : 
13,30 ; 15,45 : 16 : 20,15.
a O floare șl doi grădinari : DA
CIA — 9 : 12,30 : 16 ; 19.30.
a Nu trișa, dragă : ARTA — 16 : 
18 ; 20,15.
a Torino negru : lira — 13,30 ; 
18 ; 20,13.
a Bună seara, doamnă Champ- 
bell : FERENTARI — 15.30 ; 17.45 : 
20.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Cristescu — 20.
a Opera Română : Lucia dl 
Lammermoor — 19.
a Teatrul de operetă : Țara suri- 
sulul — 19,30.
a Teatrul Național (sala mare) : 
Becket — 19,30, (sala Comedia) : 
Cui i-e frică de Virginia Woolf ? 
— 20.
a Teatrul de comedie (la Casa de 
cultură a studenților.) : O noapte 
furtunoasă — 20,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dfa" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Pygmalion — 20, (sala 
din str. Alex. Sahia) : A două
sprezecea noapte — 20.
• Teatrul Mic : Vreți să jucați cu

noi » — 15,30 ; StîipU societății — 
19,30.
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30. 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Ciulești ; Răzbunarea 
sufieurulul — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la 
Sala Palatului) : Harapnicul fer
mecat — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Povestea timpu
lui pierdut — 17, (Sala din str. 
Academiei) : Punguța cu doi bani
— 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Bucătăria — 20.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : La Savoj’, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne Vezi 
deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Doctor fără voie
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Mugurel de ctntec ro
mânesc — 19,30.

PROGRAMUL I
16,00—17,00 Teleșcoală 0 Matema

tică (consultații pentru ele
vii clasei a Vin-a). Patrula
tere (II). prezintă prof. Cris
tina Laizanu Biologie (anul 
III) : Fiziologia analizatorilor 
(Televiziune școlară dirijată.) 
• Literatura română: Anul 
1848 in creația literară. Pre
zintă cont. univ. dr. Paul 
Cornea.

17.30 Emisiune în limba germană. 
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri : Iepurașul Bun

ny Bugs.
19.30 Telejurnal.
20,00 România — Anu! XXX —

Revistă social-polltlcă TV. în 
cuprins: • Confruntări în
timp. Slobozia — orașul din

inima Bărăganului • Cronica 
ideilor : Nevoia de filozofie. 
Interviu Cu dr. Henri Wald 

■ • România In lume. ARO — 
Raliu continuu • Mărturii tn 
contemporaneitate : „Urma 
mea pe pămlnt". Povestește 
lăcătușul Ion Pop.

20.35 „Cruplerut îndrăgostit". Film
muztcal-coregrafic realizat 
de regizorul francez Jean
Crritoph Averty. în rolul
crupierului : Lorca Massine. 
Dansează soliștii : Daphnee 
Dayle, Jean Guella. Coregra
fia Jean Gdelis. Orchestra 
simfonică din Strasbourg, 
dirijată de Pierre Dervaux.

21,00 Film artistic : „Ținutul
pulberel do aur". Premieră 
pe țară. Un western în regia 
lut Louis King.

2113 34 de ore.

PROGRAMUL fi

17,30 Telex.
11.35 Film pentru tineret: „Atunci 

l-am condamnat pe totl Ia

moarte". Scenariul Tltua 
Popovlci, Regia : Sergiu Nt- 
Colaescu. în distribuție: Amza 
Pellea, Ion Besoiu, Cristian 
sofron, Ioana Buleă, Octa
vian Cotescu, Iurte Darie, 
ștefan Mlhăllescu-Brălla, Eu
genia Bosînceanu.

19,20 100-1 de seri : Iepurașul Bun
ny Bugs.

19.30 Telejurnal.
20,00 o viață pentru o idee : Ni

colae Ghica-Budești.
20.30 Pagini muzicala de mare 

popularitate. Sonata „Wald- 
stein" In do major op. 63 nr. 
21 de Beethoven. Interprotoa- 
ză : pianistul Gheorghe Hal- 
moș.

20.35 Bueureștlul azi.
21.10 Portativ ’74.
81,40 Studioul de poezie : „Poves

te de iarnă" — spectacol 11- 
terar-muzical-coregrafic.



Dreptul la aaMMnare si eliberare 
eafloiială — condiție a promovării 

păcii si colaborării latre state
PROIECT DE REZOLUȚIE AL ROMÂNIEI ADOPTAT DE 

COMISIA O.N.U. PENTRU DREPTURILE OMULUI
NEW YORK 21 (Corespondență de la C. Alexandroaie). — Comisia 

O.N.U. pentru drepturile omului a luat în dezbatere și a adoptat pro
iectul de rezoluție prezentat de România — „Evoluția Istorică și con
temporană a dreptului popoarelor la autodeterminare, în baza princi
piilor Cartgi Națiunilor Unite și a altor Instrumente adoptate de orga
nismele O.N.U. care se referă, in special, la promovarea șl proteja
rea drepturilor omului șl libertăților sale fundamentale".

Subliniind necesitatea de a se în
treprinde un studiu detaliat asupra 
dreptului popoarelor la autodetermi
nare — drept ce reprezintă una din
tre bazele esențiale ale exercitării 
drepturilor omului și libertăților sale 
fundamentale și ale dezvoltării rela
țiilor prietenești între popoare — 
rezoluția română propune ca acest 
studiu să fie întocmit în baza unei 
abordări universale și multidiscipli- 
narc a problemei, in vederea sinte
tizării și clarificării sale și in scopul 
promovării și infăptuirii dreptului 
inalienabil al popoarelor la autode
terminare. Totodată, ea propune 
desemnarea unui raportor special 
pentru întocmirea acestui studiu, în 
colaborare cu Secretariatul O.N.U.

în discursul de prezentare a pro
iectului de rezoluție, raportorul co
misiei, N. Ropoteanu, vorbind în 
calitate de reprezentant al țării 
noastre, sublinia că. In opinia 
României, deplina realizare a drep
tului popoarelor la autodeterminare 
și eliberarea lor de sub dominația 
străină constituie condițiile elemen
tare ale promovării păcii și coope
rării intre toate statele, ale încu
rajării și respectării efective a drep
turilor omului.

Vorbitorul a relevat că studiul 
propus în rezoluția română vizează 
identificarea cazurilor de neaplicare 
a rezoluțiilor și hotărîrilor O.N.U , 
recomandarea unor căi și măsuri e- 
ficiente pentru transpunerea lor in 
viață și concentrarea atenției O.N.U. 
și a opiniei publice mondiale asu
pra implicațiilor negative ale negă
rii, de către forțele colonialiste, a 
dreptului popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, a dreptului popoare
lor la libertate și independență.

Ambasadorul panamez la Națiu-

nile Unite, Didimo Rios, salutînd 
inițiativa României și evidențiind 
modul cum țara noastră înțelege să 
promoveze în relațiile sale externe 
principiile Cartei și dreptului in
ternațional, a citat ca exemplu „De
clarația comună a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon", semnată 
la 5 decembrie 1973, în care — sub
linia vorbitorul — se exprimă con
vingerea că „toate statele, indife
rent de mărime, de sisteme politi
ce, economice sau sociale ori de 
nivelul de dezvoltare, trebuie să 
contribuie la o pace durabilă in lu
me, bazată pe libertate, egalitate, 
justiție și respectarea drepturilor o- 
ntului".

în sprijinul rezoluției 
au luat cuvîntul numeroși 
tânji ai statelor membre, 
cei ai Angliei, Austriei, 
Iranului, ’
și Statelor Unite.

în continuarea lucrărilor sale, 
Comisia pentru drepturile omului a 
adoptat, prin consens, un proiect 
de rezoluție supus dezbaterilor de 
Ghana, Senegal și Tunisia, vizînd 
„Transpunerea în viață a rezoluți
ilor Națiunilor Unite privitoare la 
dreptul la autodeterminare al po
poarelor coloniale și aflate sub do
minația străină".

României 
reprezen- 

între care 
___  ____ . Egiptului,
Perului, Olandei, U.R.S.S.

CIUDAD DE MEXICO

înteramericane
CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager

pres). — La Palatul Tlatelolco din 
Ciudad de Mexico s-au deschis «lu
crările Conferinței miniștrilor de 
externe din America Latină, zona 
Mării Caraibilor și S.U.A. Cuvîntul 
inaugural a fost pronunțat de pre
ședintele Mexicului, Luis Echeverria, 
care â salutat delegațiile celor 24 de 
tari prezente la reuniune. în nume
le participanților a răspuns minis
trul de externe al Columbiei. Vas- 
quez Carrizosa.

Ședințele de lucru se desfășoară cu 
ușile închise.

Peste un milion 
de muncitori italieni

m greva
ROMA 21 (Corespondentă de la 

R. Bogdan). — Peste un milion de 
oameni ai muncii italieni din indus
triile metalurgică, textilă, chimică și 
alimentară s-au aflat, miercuri, în 
grevă. între altele, muncitorii reven
dică asigurarea unor importante in
vestiții în regiunile din Mezzogiorrio, 
garantarea și dezvoltarea ocupării 
forței de muncă, o nouă și diferită 
organizare a muncii, apărarea pu
terii de cumpărare a maselor.

La Palatul Națiunilor 
din Geneva a fost difu
zat zilele trecute Bu
letinul de informații 
nr. 1 al celei de-a 29-a 
sesiuni a Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru 
Europa, care cuprinde 
o primă serie de infor
mații privitoare la or
ganizarea lucrărilor a- 
cestei reuniuni, în in
tervalul 18—29 aprilie 
la București.

Activitatea premer
gătoare deschiderii se
siunii din acest an — 
ne-au declarat repre
zentanții secretariatului 
Comisiei economice a 
O.N.U. — are un carac
ter deosebit, avînd în 
vedere momentul euro
pean actual, definit .de 
eforturile statelor con
tinentului in cadrul 
Conferinței pentru 
securitate și cooperare 
de la Geneva în vede
rea statornicirii unor 
noi relații interstatale 
în Europa. Lucrările a- 
propiatei sesiuni sînt 
chemate să reflecte 
preocuparea țărilor 
membre pentru depis
tarea de noi căi și mo
dalități practice de ex
tindere și diversificare 
a cooperării economice, 
comerciale, tehnico-ști- 
ințifice și în alte sfere 
de interes general.

Este pentru prima 
oară in istoria C.E.E.- 
O.N.U. cind o sesiune 
plenară se desfășoară 
in afara sediului său 
de la Geneva — la in
vitația adresată de gu
vernul român — statele 
participante pronunțin- 
du-se in unanimitate 
pentru organizarea se

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Un eveniment de seamă in viața

popoarelor R. S. F. Iugoslavia 81FRETUTINDENI
Intervenția reprezentantului român în Comitetul 

de coordonare
GENEVA 21 (Agerpres). — Șefii 

delegațiilor țărilor participante la 
Conferința 
operare în

pentru securitate și co- 
Europa, întruniți în ca

drul Comitetului de coordonare, 
efectuat, joi, un schimb de vederi 
privire la munca depusă pină 
prezent și progresele realizate 
organele de lucru. La dezbateri 
luat cuvîntul 25 de reprezentanți 
care au apreciat, în unanimitate, că 
ritmul activității de redactare a do
cumentelor finale este încă greoi și 
lent și că se impune luarea de mă
suri care să asigure eforturi sporite 
pentru evitarea discuțiilor sterile și 
punerea de acord într-o atmosferă 
constructivă a punctelor de vedere, 

în acest sens, în intervenția sa, 
șeful delegației României, ambasado
rul Valentin Lipatti, evidențiind ro
lul și răspunderea care revin Comi
tetului de coordonare, a insistat 
asupra necesității adoptării unui pro
gram intens de redactare a docu
mentelor prin sporirea numărului de 
ședințe. Faptul că într-o serie de 
organe subsidiare nu s-a trecut încă 
Ia munca de elaborare a textelor 
comune, ședințele prelungindu-se 
prin discuții de ordin general, con
stituie un motiv de îngrijorare care 
trebuie îndepărtat cit mai curînd. 
Delegația română, a declarat vorbi
torul, dorește să se realizeze pro
grese reale în elaborarea textelor 
comune în toate organele subsidiare. 
Ritmul accelerat al redactării nu 
trebuie să se facă In detrimentul 
calității, ci, dimpotrivă, trebuie să se 
ajungă la finalizarea unor documen
te care să conțină prevederi anga- 
jante cit mai clare pe toate cele 
patru puncte ale ordinii de zi.

Ideile exprimate de reprezentantul 
român au fost sprijinite de numeroși 
reprezentanți, printre care cei ai 

■ Iugoslaviei, Italiei, Turciei, Maltei, 
Greciei, Liechtenstein, Franței și Ca-

Dupâ negocierile Intercomunitare de la Bruxelles

„Europa celor nouă"
în impas general

La „cartierul gene
ral" al Pieței comune 
din Bruxelles orolo
giile și-au reluat obiș
nuitul tic-tae, 
tind monoton 
negocierilor 
„cei nouă".

punc- 
eșecul 
dintre 

Membrii 
Comunității Economi
ce Europene „oprise
ră de mai multe ori 
ceasurile", in această 
săptămînă, pentru a 
permite realizarea 
unor compromisuri în 
probleme ajunse la 
scadență. Dar, după 
ce miniștrii de finanțe 
au renunțat, luni, să 
subscrie la măsuri co
mune vizind atenua
rea consecințelor mo
netare ale crizei ener
getice, colegii lor de 
la departamentele a- 
gricole au constatat 
marți, aceeași lipsă 
de unitate, de data a- 
ceăsta în altă proble
mă : a fixării prețuri
lor la produsele agri
cole pentru viitoarea 
campanie (1974—1975). 
„Europa celor nouă se 
află, astfel, intr-un im
pas general" — apre
ciază agenția France 
Presse, care încearcă 
să discearnă cauzele 
ce au generat situația 
„deosebit de critică".

Oficial, motivul pen
tru care membrii 
C.E.E. au lăsat des
chis dosarul monetar

și cel agricol îl con
stituie alegerile' anti
cipate ce urmează să 
aibă loc în Marea Bri
tanie (28 februarie) și 
în Belgia (10 martie), 
în realitate, consideră 
observatorii de presă 
vest-europeni, dupâ 
serioasele divergente 
care i-au separat pe 
„cei nouă" la confe
rința petrolieră de la 
Washington, miniștrii 
de finanțe au ajuns 
la concluzia că nu pot 
soluționa în comun 
problemele monetare 
ridicate de criza ener
getică. în ce-i priveș
te pe miniștrii agri
culturii, alegerile din 
Anglia și Belgia le-au 
servit — potrivit a- 
celorași observatori — 
drept un „alibi" 
paravan pentru 
masca înfruntările 
opinii, încă foarte . 
ternice, asupra politi
cii „Europei verzi". 
„Un acord agricol s-ar 
fi putut realiza marți 
seara în ciuda ipoteci
lor electorale, scrie 
A.F.P.. dacă interese
le țărilor membre 
n-ar continua să ră- 
mînă diametral o— 
puse".

De fapt, propunerea 
Comisiei executive a 
C.E.E. privind majo
rarea prețurilor

sau 
a 

de 
pu-

la

INTRAREA IN VIGOARE A NOII CONSTITUȚII

au 
cu 
în 
în 
au

nadei. Șeful delegației iugoslave, 
ambasadorul Djura Nincici, a subli
niat, în acest sens, că trebuie folosit 
pe deplin timpul pe care conferința 
îl are la dispoziție in prezent pentru 
a se evita situația ca, în ultima par
te a lucrărilor, să se facă muncă în 
asalt, ceea ce ar fi de natură să 
dăuneze calității documentelor. De 
asemenea, delegatul Maltei a atras 
atenția asupra necesității de a se 
evita intervențiile lungi, lipsite de 
conținut sau alcătuite în mod deli
berat pentru a stîrni reacții negati
ve și polemici, și ca eforturile să 
fie concentrate asupra formulărilor 
de apropiere a pozițiilor.

Delegația Olandei a prezentat un 
proiect de schemă de asamblare a 
documentelor finale în patru grupe 
corespunzătoare celor patru puncte 
ale ordinii de zi.

Comitetul de coordonare a hotărît 
ca, pentru perioada de lucru urmă
toare, să se prevadă un număr spo
rit de ședințe și să se caute căi de 
accelerare a lucrărilor-. Totodată, s-a 
hotărît ca, la 28 februarie, să-și 
înceapă activitatea grupul de lucru 
care va asista Comitetul de coordo
nare în examinarea punctului patru 
al ordinii de zi privind urmările 
instituționale ale conferinței.

BELGRAD 21 (Corespondență de 
la S. Morcovescu) : în Adunarea 
Federală a R.S.F. Iugoslavia s-a 
desfășurat, joi, festivitatea care a 
marcat intrarea în vigoare a noii 
Constituții a țării.

întrunit în ședință festivă. Consi
liul Popoarelor — una din camerele 
Adunării — a proclamat noua Con
stituție.

La acest act sărbătoresc, pe lin
gă deputății celorlalte camere ale 
parlamentului iugoslav, au mai par
ticipat membrii Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, reprezentanții Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, membrii Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., președinții co
mitetelor republicane și provinciale 
ale U.C.I., președinții adunărilor re
publicane și provinciale, președinte
le și membrii Consiliului Executiv 
Federal (guvernul), reprezentanți ai 
Consiliului Federației, delegații ale 
tuturor organizațiilor politice și 
obștești, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în Iugoslavia, ziariști 
iugoslavi și reprezentanți ai presei 
străine acreditați la Belgrad. Au 
fost, de asemenea, prezente unele 
delegații străine aflate în Iugosla
via. Asistenta a ascultat hotărîrea

privind proclamarea noii Constituții 
a R.S.F. Iugoslavia, care a fost ci
tită de președintele Consiliului Po
poarelor. Mika Șpiliak.

Concomitent, la Belgrad și In ca
pitalele republicilor și provinciilor 
autonome au fost trase salve de tun, 
au sunat sirenele fabricilor și uzi
nelor. Acest eveniment solemn a 
fost marcat, de asemenea, prin mi
tinguri în întreprinderi, școli, insti
tuții și unități militare din întreaga 
țară. Mii de cetățeni ai capitalei iu
goslave, adunați în fața clădirii A- 
dunării Federale, au ascultat la 
megafoane desfășurarea ședinței 
festiv^ care a fost transmisă, în 
direct, de către toate posturile de 
radio și televiziune din Iugoslavia.

Actul de proclamare a intrării în 
vigoare a Legii supreme a țării În
cheie procesul de modificare a în
tregului sistem constituțional — 
care a durat trei ani — și marchea
ză, totodată, încheierea activității 
de cinci ani a Adunării Federale a 
actualei legislaturi. în lunile urmă
toare, în întreaga țară vor avea loc 
alegeri în organele reprezentative 
de la nivel comunal pînă la nivel 
federal, pe baza principiilor noii 
Constituții.

• PARC NAȚIONAL 
PE CHOMOLUNGMA. 
Pe „acoperișul lumii" — Hima
laia — in jurul celui mai înalt 
pisc al său — Chomolungma 
(Everest), va fi amenajat un 
uriaș parc pentru turiștii care 
vizitează în număr din ce în ce 
mai mare Nepalul. Parcul va 
dispune de amenajări sportive 
pentru iubitorii schiului și alpi
nismului. precum și de patru 
rezervații cu o bogată faună — 
tigri, leoparzi, elefanți, antilope, 
urși, cerbi ș.a.m.d. Totodată, 
guvernul nepalez va înființa o 
școală pentru pregătirea ghizilor 
și a echipelor de salvamont. De 
menționat că numai în 1974—1975 
40 de grupuri de alpiniști din 
diferite țări ale lumii au primit 
aprobarea autorităților nepaleze 
de a escalada cinci piscuri încă 
neatinse de om.

siunii la București. A- 
ceasta constituie o ex
presie a aprecierii de 
care se bucură in ria
dul statelor partici
pante politica de lar
gă cooperare în Eu
ropa și în lume promo
vată de România, recu
noașterea contribuției 
active adusă de țara

comisiei, Janez Stanov- 
nik, ne spunea : „VI- 
zilind România, am pu
tut cunoaște personal 
dezvoltarea dinamică a 
economiei românești, 
marile sale posibilități 
de cooperare".

în pregătirea sesiunii, 
la Geneva a fost difu
zat raportul secretaru-

încheierea plenarei 
C.C. al P.C. din Japonia

TOKIO 21 (Corespondență de la 
P. Diaconu) : La Tokio s-au des
fășurat, între 17 și 20 februarie, 
lucrările celei de-a doua plenare a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia. Plenara a a- 
doptat în unanimitate rapoartele 
C.C. „Cu privire la victoria in ale
gerile pentru Camera Consilierilor", 
„Asupra luptei pentru apărarea ni
velului de trai al populației și ac
tualelor acțiuni de masă" și „Asu
pra programului de trei ani privind 
construcția de partid și situația ac
tuală a construcției de partid".

Președintele Prezidiului C.C.
P.C.J., Kenji Miyamoto, a subliniat, 
în încheierea dezbaterilor, că ple
nara, ținută în preajma alegerilor, 
are o semnificație deosebită. întru- 
cît ea a avut loc într-un moment 
în care se desfășoară o luptă seri
oasă pentru apărarea nivelului de 
viață al poporului, iar sarcinile im
portante ale partidului au fost dis
cutate sub toate aspectele.

al

RETRAGEREA ULTIMELOR TRUPE ISRAELIENE 
DE PE MALUL OCCIDENTAL AI CANALULUI SUEZ

CAIRO 21 (Agerpres). — Cea de-a 
patra etapă a dezangajării militare, 
desfășurată în conformitate cu pre
vederile acordului încheiat, în acest 
sens, intre Egipt și Israel, a luat șfîr- 
șit, miercuri, prin retragerea ultime
lor trupe israeliene de pe malul oc-

cidental al Canalului Suez — a anun
țat un purtător de cuvînt al O.N.U., 
reluat de agențiile Reuter și France 
Presse.

în cursul nopții teritoriul respectiv 
a fost preluat de forțele egiptene.

CAMPANIA ELECTORALA DIN ANGLIA 
A INTRAT IN ULTIMA SĂPTĂMÎNĂ

produsele agricole, tn 
medie cu 7 la sută — 
propunere în jurul că
reia s-au desfășurat 
dezbaterile din Consi
liul ministerial — a 
fost apreciată de nu
meroși comentatori 
occidentali drept „o 
încerc fe de a împăca 
apa focul". Căci, 
în timp ce principalii 
producători 
din Piața
(Franța și Italia) con
sideră procentul avan
sat de comisie ca fi
ind prea scăzut, țările 
consumatoare (Anglia 
și R. F. Germania) îl 
socotesc... prea ridi
cat.

Miniștrii agriculturii 
s-au mulțumit să-și 
fixeze o nouă Intîlni- 
re (la 11—12 martie) 
pentru a stabili viitoa
rele prețuri, de care 
depipd, în fapt, veni
turile populației ru
rale din țările Pieței 
comune. Se apreciază 
însă că amplele ac
țiuni revendicative ale 
agricultorilor, care se 
desfășoară acum în a- 
proape toate țările co
munității, ar putea 
face ți mai dificilă 
găsirea unui compro
mis.

LONDRA 21 (Corespondentă de la 
N. Plopeanu). — Campania electo
rală din Anglia a intrat, joi, în ul
tima sa săptămînă.

în alegeri se prezintă 2 132 de can
didați, reprezentînd nu mai puțin de 
16 partide și organizații politice. Cei 
mai multi candidați au desemnat 
conservatorii (632), laburiștii 
liberalii (517). Urmează, în 
Partidul Național Scoțian,

(626) și 
ordine. 
Frontul

Național. Partidul Comunist din 
Marea Britanie (44), Partidul Națio
nal Velș. Mai prezintă un nu
măr redus de candidați partidele lo
cale unioniste și social-democrate din 
Irlanda de Nord și diverse alte gru
pări.

Se crede că scrutinul se va în
cheia cu un rezultat care va permi
te liberalilor să dețină „balanța pu
terii" în Camera Comunelor.

agricoli 
comună

GJh. CERCELESCU

tehnică, protecția me
diului înconjurător, e- 
laborarea prognozelor 
asupra dezvoltării eco
nomice. Așa, de pildă, 
în sfera comerțului, co
misia a acordat o aten
ție deosebită examină
rii unor măsuri practi
ce care ar putea fi în
treprinse pentru elimi-

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul României 

în U.R.S.S., Gheorghe Badrus, a 
fost primit, la 21 februarie, de I. S. 
Nasriddinova, președintele Sovietului 
Naționalităților al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Cu acest prilej a avut 
Ioc o convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Membrii grupurilor regio
nale ale O.N.U.au făcut cunos- 
cut Secretariatului general al orga
nizației că se pronunță pentru amî- 
narea sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale, consacrată probleme
lor energiei, materiilor prime și dez
voltării, care, conform procedurii, 
urma să se țină la începutul lunii 
martie. în rindul membrilor O.N.U. 
continuă consultările privind stabili
rea unei date și pregătirea ordinii 
de zi a acestei sesiuni.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R. D. Ger
mane, condusă de Erich Ho-

circuitul de bunuri ma
teriale a țărilor in curs 
de dezvoltare din Eu
ropa.

Problemele planifică
rii și ale perspectivelor 
economice pe termen 
lung, îndeosebi cele le
gate de specializarea 
industrială internațio
nală, de situația pri-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Premise favorabile pentru intensificarea 
cooperării economice intraiw 

UN RAPORT PRIVIND APROPIATA SESIUNE DE LA BUCUREȘTI A C.E.E.-O.N.U.
noastră în cadru! co
misiei. în același 
timp, organizarea intr-o 
țară socialistă a lucră
rilor sesiunii C.E.E.- 
O.N.U. oferă partici- 
panfilor posibilitatea de 
a lua cunoștință nemij
locită cu realizările și 
marile perspective pe 
care le deschide noua 
orînduire, de a identi
fica noi forme și do
menii de cooperare, in
tre toate țările, indife
rent de sistemul lor 
social-politic. în a- 
ceastă ordine de idei, 
cu citva timp in urmă 
secretarul executiv al

lui executiv al comisiei 
privitor la activitățile 
C.E.E.-O.N.U. în de
cursul ultimelor 12 luni. 
Cooperarea in Europa 
— se arată în raport — 
„s-a întărit grație cli
matului de destindere 
care s-a instaurat pe 
continent".

Raportul secretarului 
executiv detaliază pro
gresele înregistrate în 
cursul ultimului an de 
comisie în cele patru 
domenii principale de 
activitate cu caracter 
prioritar ale acesteia : 
schimburile comerciale, 
cooperarea științifică și

narea obstacolelor din 
calea schimburilor in- 
tereuropene. în acest 
scop, se preconizează 
organizarea unei re
uniuni a experților în 
comerț, care să anali
zeze evoluția recentă a 
comerțului Est-Vest și 
să permită un schimb 
de experiență în legă
tură cu mijloacele 
practice de stimulare a 
schimburilor. O altă re
uniune a experților ur
mează să examineze 
problema dezvoltării 
cooperării internaționa
le, îndeosebi printr-o 
antrenare mai mare la

vind produsele de bază 
și energia, au fost stu
diate cu un interes par
ticular în cadrul comi
siei. în rindul acestor 
preocupări, este de 
menționat studiul pri
vitor la tendințele de
mografice și la per
spectivele pînă in anul 
2 000, document pus la 
dispoziția conferinței 
mondiale de la Bucu
rești asupra populației.

Un nou impuls — 
subliniază raportul se
cretarului executiv — 
a fost imprimat cooper 
rării interguvernamen-

tale, , sub auspiciile 
C.E.E.-O.N.U., în dome
niul științei și tehnicii. 
Semnificativ pentru a- 
tenția deosebită acor
dată cooperării în aces
te domenii este însuși 
faptul că tema sesiunii 
de la București a co
misiei o constituie „ro
lul tehnologiei în dez
voltarea economică a 
țărilor din C.E.E.— 
O.N.U.". După cum 
este cunoscut, la se
siunea din 1973 a co
misiei a fost adoptată 
o rezoluție propusă de 
România, în colaborare 
cu Iugoslavia, Italia. 
Polonia și Spania, care 
subliniază caracterul 
util și necesar al co
laborării în acest do
meniu de importanță 
vitală pentru accele
rarea progresului eco
nomic al fiecărei țări.

Subliniind în conclu
zie că „guvernele sta
telor membre ale 
C.E.E.-O.N.U. au lăr
git și intensificat, de 
cițiva ani, cooperarea 
lor economică la nivel 
subregional", raportul 
adaugă totodată că 
statele respective „se 
conving, de asemenea, 
într-o măsură tot mai 
mare, de interesul pe 
care îl prezintă coope
rarea economică Ia ni
vel regional, atit din 
punct de vedere al a- 
vantajelor mutuale pe 
care Ie oferă, cit și 
pentru faptul că aceas
tă cooperare contribuie 
Ia afirmarea spiritului 
de destindere".

Comeliu VLAD
Geneva

necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a sosit la Havana într-o 
vizită oficială de prietenie.

Convorbirile sevieto-iîa- 
lî.ene. comunicatul cu privire la 
vizita oficială efectuată 
ministrul de externe al 
Gromîko, se arată că la 
cu omologul său italian, 
au fost examinate 
ale relațiilor sovieto—italiene. A fost 
semnat un acord de colaborare știin
țifică și tehnică. O atenție deosebită 
s-a acordat conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. în 
cursul vizitei, A. Gromiko a fost pri
mit de papa Paul al VI-lea.

Emiratul Qatarului 8 sem- 
nat un acord cu cele două compa
nii străine care exploatează zăcă
mintele sale de petrol, preluînd 60 
la sută din drepturile de proprieta
te . asupra exploatărilor.

Negocierile de la Viena. 
în capitala Austriei a avut loc, joi, 
cea de-a 24-a ședință plenară a ne
gocierilor privind reducerea recipro
că a trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente în Europa centra
lă. în cadrul ședinței au luat cu
vîntul reprezentanții R.F. Germania 
și U.R.S.S.

La Dubna s‘au desfășurat, In
tre 19 și 21 februarie, lucrările se
siunii Comitetului reprezentanților 
împuterniciți ai guvernelor statelor 
membre ale Institutului unificat de 
cercetări nucleare. La sesiune a par
ticipat și o delegație din România, 
condusă de prof. Ioan Ursu, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară.

Piața comuna • discutat-
fără a lua vreo decizie, propunerea

în Italia de 
U.R.S.S., A. 
convorbirile 
A Ido Moro, 

diferite aspecte

adresată de S.U.A. țărilor participan
te la recenta conferință de la Wa
shington în problema energiei, de a 
participa la o nouă reuniune la ni
vel de înalti funcționari în zilele de 
25—26 februarie. Obiectivul întîlnirii 
ar fi de a pune efectiv în practică 
activitatea grupului de coordonare 
propus și aprobat la 13 februarie de 
către conferință, cu excepția Fran
ței.

M.A.E. al Republicii Viet
namului de Sud * condamnat, 
printr-un purtător de cuvîht. admi
nistrația saigoneză pentru comiterea, 
în intervalul 11—15 februarie, a 2 882 
de încălcări ale încetării focului, 
bombardamente și zboruri de recu
noaștere în teritoriul controlat de 
G.R.P. al R-V-S.

Consiliul de Miniștri al 
Italiei a adoptat noi măsuri de creș
tere a prețurilor la o serie de pro
duse petroliere, precum și la dife
rite bunuri alimentare. Au crescut, 
de asemenea, o serie de tarife poș
tale și s-a hotărît ca. începind din 
luna mai, să se treacă la raționali
zarea consumului de benzină.

Bilanț al pierderilor sufe
rite de trupele lonnoliste 
Potrivit unui bilanț militar transmis 
de Agenția khmeră * de informații 
(A.K.I.), în perioada 16 ianuarie—16 
februarie forțele armate de elibe
rare națională ale poporului cam
bodgian, care au acționat pe fron
turile de la sud și sud-vest de Pnom 
Penh, au scos din luptă peste 2 300 
de militari lonnoliști, au capturat 
peste 600 de piese de armament de 
diferite tipuri, au distrus 29 de blin
date și 12 autocamioane și au dobo- 
rît sau avariat 8 avioane inamice.

Irlanda de Nord. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost 
rânite la Belfast, in urma explodârii unei bombe plasate într-un bar de un 
necunoscut. O altâ explozie a avut ioc în centrul orașului. în fotografie: 
soldați britanici detectind cu un aparat electric eventuala prezență a, unor 

bombe

• CURSURI PRIN IN
TERMEDIUL PRESEI. Un 
original curs (de nivel preuni- 
versitar) prin presă se desfă
șoară in momentul de față în 
S.U.A. Cursul, avînd ca temă 
probleme ale dezvoltării actuale 
și viitoare ale Americii, constă 
din 20 de prelegeri, care apar 
simultan în fiecare joi în 258 de 
ziare, cu un tiraj total de 19,5 
milioane de exemplare. Ultima 
prelegere, de pildă, „ținută" de 
prof. Garett Hardin, de la Uni
versitatea din California, se o- 
cupă de problemele demogra
fice, sub aspectul lor etnic șl 
social. Cursurile pot fi urmate, 
firește, fără nici o obligație. 
Pentru cei ce doresc, există și 
posibilitatea obținerii unei di
plome — după trecerea a două 
examene și participarea la două 
seminarii — la unul din cele 
182 de colegii care au primit 
dreptul de a le emite. Cursul se 
bucură de o mare popularitate, 
fiind urmărit cu regularitate de 
milioanele de cititori, dintre 
care mulți s-au înscris pentru 
obținerea diplomelor.

• SALARII INTR-ADE- 
VAR „LILIPUTANE". p-ă 
nu de mult, pigmeii din zona 
ecuatorială a Africii, cunos- 
cuți prin forța, vigoarea și 
rezistența lor, în ciuda sta
turii care nu depășește 1,40 
m., se îndeletniceau cu vinatul. 
Recent, reprezentanții unor fir
me occidentale au început să 
utilizeze forța de muncă a pig
meilor pentru tăierea copacilor 
și construcția de drumuri. Sala
riile ? Mai degrabă simbolice. 
Cu remunerarea pe o lună, pig
meii își pot cumpăra un pachet 
de sare, puțin ceai și zahăr, iar 
la sfirșit de săptămînă primesc 
in chip de gratificație cîte o... 
țigară. Tratamentul la care sînt 
supuși pigmeii a suscitat pro
testul organismelor interafri- 
cane, care cer ca pigmeii să se 
bucure de condiții echitabile de 
salarizare.

• TURNUL EIFFEL 
DIN... CHIBRITURI. In 
curînd, vestitul turn Eiffel, de
venit o veritabilă emblemă a 
Parisului, va împlini 85 de ani. 
O copie originală a acestui mo
nument arhitectonic a apărut 
nu de mult într-o suburbie a ca
pitalei franceze. înălțimea re
plicii — 3,2 metri, greutatea 150 
kilograme. A construit-o din... 
chibrituri ceasornicarul George 
Vitei. Pentru aceasta i-au tre
buit 2,5 milioane bețe de chibrit 
și patru ani și jumătate de 
lucru.

• SUSȚINĂTORI IN-
FOCAȚI. 55 de persoane au
fost rănite, dintre care cinci în 
mod grav,.cind o parte din zi
dul care înconjoară stadionul 
San Martin de Porres (Peru) 
s-a prăbușit în timpul unui 
meci de fotbal. Accidentul a
survenit în momentul în care 
peste 100 de susținători ai echi
pei locale, rămași fără bilet de 
intrare, au încercat să escala
deze zidul.

• NAVIGATOAREA 
SOLITARA. Prezidiul Tu
rației poloneze de sporturi nau
tice a comunicat că, in toamna 
acestui an. căpitanul Teresa 
Remiszewska va porni singură 
într-o călătorie în jurul lumii cu 
o ambarcațiune cu vele. Pentru 
această călătorie — prima în 
lume pe care o întreprinde o 
femeie — Teresa s-a pregătit 
ani de zile.

• „NIMFA DE AUR".
Tremiul intîi — „Nimfa de Aur"
— al celui de-al 14-lea Festival 
al filmelor de televiziune, care 
s-a desfășurat la Monte Carlo
— a fost atribuit peliculei cana
diene „Viața particulară". Ju
riul a mai acordat cea mai 
inaltă distincție, pentru un film 
destinat copiilor, producției ja
poneze „Fiicele Hiroshimei". 
Premiul pentru cel mai bun do
cumentar a fost atribuit filmu
lui realizat de Ministerul liba
nez al Informațiilor privind me
dicina la popoarele arabe.

• CRIMINALITATEA IN
FRANȚA. Ministrul francez
al justiției, Jean Taitinger, a 
declarat că, in cursul ultimilor 
10 ani, numărul delictelor cri
minale în Franța a crescut cu 
156 la sută. Furturile prin vio
lență, atacurile împotriva con
ducătorilor de taxiuri, sparge
rile, atacurile cu bombe, incen
dierile au crescut simțitor între 
1963—1972 — a precizat minis
trul francez, care a cerut justi
ției să aplice măsuri severe 
pentru curmarea valului crimi
nalității.
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