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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 

in Republica ArgentinaPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de
prietenie în Republica Argentina, între 5 și 9 martie 1974, la invitația președintelui Republicii Argentina, generalul-locotenent Juan Domingo Peron.

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C. C. AL P. C. R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe Charles de Chambrun
În ziua de 22 februarie 1974 a 

avut loc ședința Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
prezentat o informare in legătură

Comitetului Executiv al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român cu privire 
la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu

A

inComitetul Executiv al Comitetului Central al P.C.R. — întrunit în ziua de 22 februarie 1974 — a luat cunoștință cu deosebită satisfacție de rezultatele rodnice ale vizitei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a întreprins-o, între 12 și 21 februarie 1974, în Republica Arabă Libiană, Republica Liban, Republica Arabă Siriană și Republica Irak.Comitetul Executiv dă o înaltă apreciere activității remarcabile desfășurate cu acest prilej de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca sol al prieteniei și solidarității poporului român cu popoarele țărilor vizitate, pentru promovarea politicii internaționale a partidului și statului, precum și modului strălucit în care a acționat pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre România și țările arabe în interesul deplin al poporului român și al acestor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale. Și cu prilejul acestei vizite a ieșit puternic în evidență rolul esențial pe care îl are în elaborarea șl realizarea întregii politici externe a României secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, printr-o activitate dinamică, neobosită, plină de pasiune revoluționară, servește cu înaltă răspundere interesele poporului român, cauza socialismului, idealurile de pace și progres social, de colaborare și înțelegere între națiuni.Inscriindu-se ca un moment de importanță istorică în dezvoltarea relațiilor României socialiste cu aceste țări, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu a reprezentat o puternică manifestare a prieteniei și colaborării româno-arabe, o exoresie grăitoare a sprijinului constant acordat de România țărilor arabe în lupta pentru întărirea independenței și suveranității lor naționale, a solidarității cu lupta lor pentru progres social și pace.Vizita în cele patru țări arabe a confirmat încă o dată, cu putere, justețea și realismul politicii interne și externe stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, a analizei și aprecierilor făcute de partidul și statul nostru în legătură cu situația din Orientul Mijlociu.Vizita a prilejuit reafirmarea poziției promovate consecvent de Partidul Comunist Român și de guvernul României socialiste în legătură cu situația din Orientul Apropiat, afirmarea necesității de a se intensifica eforturile pentru realizarea unei păci trainice și drepte în această zonă.In spiritul politicii de principiu a țării noastre, care s-a pronunțat și se pronunță pentru soluționarea conflictelor dintre state pe cale politică, în cadrul convorbirilor avute 
în aceste țări a fost exprimată poziția României potrivit căreia asigurarea unei păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu se poate realiza numai prin retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, prin crearea tuturor condițiilor necesare pentru ca fiecare popor din această zonă să aibă asigurate independența. suveranitatea și integritatea teritorială, să-și poată concentra eforturile în direcția dezvoltării lor economico- sociale. O pace dreaptă șl durabilă presupune, de asemenea, reglementarea problemei poporului palestinean, căruia să i se recuhoască dreptul deplin de a-și hotărî propriul destin, în conformitate cu năzuințele sale naționale, de a-și asigura bunăstarea și fericirea sa.în cadrul convorbirilor, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a salutat — jn numele parti

cu vizita oficială efectuată in Repu
blica Arabă Libiană, Republica Li
ban, Republica Arabă Siriană și 
Republica Irak.

In legătură cu informarea pre
zentată au luat cuvintul numeroși 
participant care au apreciat im
portanța și utilitatea deosebită a vi
zitei, au exprimat via satisfacție și 
aprecierea deplină față de rezul
tatele acesteia, subliniind, totodată,

necesitatea de a se depune eforturi 
pentru realizarea înțelegerilor și 
acordurilor convenite cu acest 
prilej.

In cadrul ședinței s-a dat o înaltă 
apreciere și deplină aprobare acti
vității remarcabile desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cursul acestei vizite, consecvenței 
cu care acționează pentru aplicarea

HOTĂRÎREA

unele țări arabe
dului și statului român — înțelegerea realizată între Egipt și Israel cu privire la dezangajarea militară, aceasta fiind considerată ca un prim pas spre desfășurarea în continuare a luptei politice, a activității pentru retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile ocupate. S-a exprimat speranța că Se va ajunge la o înțelegere corespunzătoare și în ceea ce privește Siria, la crearea condițiilor pentru eliberarea în cel mai scurt timp a teritoriilor siriene ocupate.Comitetul Executiv apreciază că, prin poziția și ideile exprimate de secretarul general al 4 partidului cu privire la situația din Orientul Mijlociu, în cadrul convorbirilor cu conducătorii statelor respective, cu conducătorii Organizației pentru Eliberarea Palestinei și cu alți reprezentanți ai forțelor progresiste din aceste țări, vizita s-a înscris ca o contribuție a României socialiste la rezolvarea politică a conflictului din Orientul Mijlociu, la găsirea unor soluții realiste în concordanță cu interesele popoarelor din această zonă, ale păcii și destinderii internaționale.Vizita a contribuit, în același timp, la promovarea principiilor cu privire la noile relații dintre state, bazate pe egalitate deplină în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, pe dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și alege sistemul politic, economic și social, corespunzător voinței și intereselor proprii.Cu prilejul vizitei a fost exprimat sprijinul României pentru lupta de eliberare a popoarelor de sub jugul colonial, pențru lupta împotriva tendințelor neocolonialiste, pentru lichidarea regimurilor rasiste. în cadrul convorbirilor oficiale, precum și în documentele adoptate s-a apreciat, de comun acord, că reducerea și lichidarea decalajului între țările în curs de dezvoltare și țările economic dezvoltate reprezintă o problemă de importanță majoră, soluționarea sa corespunzătoare fiind in interesul întăririi păcii, al progresului omenirii întregi.în cursul vizitei au fost puse temeliile unei conlucrări trainice, îndelungate între România și țările respective, pe plan economic, politic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii. S-a afirmat dorința comună ca, în spiritul vechilor tradiții de prietenie și colaborare, existente între poporul român și popoarele arabe, să se acționeze, în condițiile noi de astăzi, pentru lărgirea cooperării pe multiple planuri, pentru întărirea solidarității în lupta pentru dezvoltarea economică și socială, consolidarea independenței și suveranității, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.Comitetul Executiv aprobă în unanimitate documentele semnate în timpul vizitei — comunicate comune, acorduri de colaborare și cooperare în domeniile economic, tehnico- științific, agricol, cultural, al informațiilor, sănătății, înțelegerile și convențiile stabilite — și apreciază că ele deschid noi și vaste perspective cursului ascendent al relațiilor dintre Republica Socialistă România și țările arabe.Potrivit stilului de muncă propriu tovarășului Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitelor au avut loc contacte și convorbiri cu oameni politici și reprezentanți de frunte ai vieții economice, culturale, științifice, cu muncitori, ingineri, specialiști din mari uzine și întreprinderi, întîlniri directe cu masele de cetățeni. Toate acestea au contribuit la mai buna cunoaștere a politicii interne și externe a României, a realizărilor remarcabile dobîndite de poporul nostru pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, 

în viață a politicii interne și externe 
a partidului și statului elaborată de 
Congresul al X-lea al partidului.

In legătură cu vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Republica 
Arabă Libiană, Republica Liban, 
Republica Arabă Siriană și Repu
blica Irak, Comitetul Executiv a 
adoptat in unanimitate o hotărire 
care se dă publicității.

I au făcut să crească tot mai mult prestigiul țării noastre, ne-au adus noi și noi prieteni.în același timp, vizita a prilejuit cunoașterea nemijlocită a realităților din statele vizitate, a eforturilor popoarelor din zonă pentru a-și asigura o dezvoltare eco- nomico-socială de-sine-stătătoare, de a-și afirma identitatea proprie, de a-și apăra și întări independența și suveranitatea națională.Primirea călduroasă de care s-a bucurat tovarășul Nicolae Ceaușescu în aceste țări reprezintă o expresie pregnantă a sentimentelor de adîncă prietenie și stimă reciprocă existente între statele și popoarele noastre, a deosebitei prețuiri ce se acordă personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu ca remarcabil om de stat, ca prieten al popoarelor arabe.Comitetul Executiv își exprimă deosebita satisfacție pentru întîlnirile și convorbirile avute de tovarășul Nicolae Ceausescu în timpul vizitei cu conducătorii unor partide comuniste, progresiste și democratice, ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei — apreciind că acestea reprezintă o nouă și puternică afirfriare a solidarității Partidului Comunist Român cu partidele și organizațiile politice respective, o contribuție la întărirea forțelor progresiste, antiimperialis- te, a unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în cadrul acestor întîlniri, reprezentanții partidelor comuniste, ai partidelor democratice și progresiste din țările vizitate au salutat cu bucurie vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, apreciind-o ca un aport de mare însemnătate la nobila cauză a întăririi prieteniei și solidarității româno-arabe.Aprobînd pe deplin rezultatele deosebit de pozitive ale vizitei, Comitetul Executiv trasează sarcină tuturor ministerelor, instituțiilor și organismelor interesate să acționeze cu fermitate pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor a- cordurilor, convențiilor și înțelegerilor convenite. Trebuie întreprinse imediat măsuri pentru a se trece la aplicarea practică a acordurilor și convențiilor, privind cooperarea în producție, realizarea de societăți mixte în diferite domenii, construirea unor obiective economice și social-culturale în a- ceste țări, lărgirea considerabilă a schimburilor economice etc.Va trebui să se ia măsuri pentru intensificarea schimburilor de experiență, a legăturilor dintre instituțiile de știință, artă și cultură, dintre școli și universități din România și țările arabe, să se lărgească studierea limbii și literaturii a- cestor popoare, să se facă mai bine cunoscute în aceste țări cultura și civilizația românească.Comitetul Executiv stabilește să se la toate măsurile pentru întărirea și lărgirea relațiilor dintre Partidul Comunist Român și partidele comuniste, muncitorești, progresiste din aceste țări, dintre organizațiile de masă și obștești, contribuind astfel la adîncirea prieteniei și solidarității dintre poporul român și popoarele arabe, la accelerarea progresului lor economico-social.întrunind calda apreciere a întregului nostru partid, a întregului popor, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în cele patru țări arabe se înscrie în linia politică generală a Partidului Comunist Român, a României socialiste de a dezvolta relații bune de prietenie, colaborare și solidaritate cu țările arabe, cu toate statele care luptă pentru dezvoltarea independentă, pentru progres economic și social, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și colaborare între popoare.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri după-amiază, pe domnul Charles de Chambrun, fost ministru al comerțului exterior al Franței, care face o vizită în țara noastră.
La primire au luat parte tovarășii Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei.Președintele Consiliului de Stat s-a întreținut cu oaspetele într-o atmosferă cordială.

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, va 
face, în următoarele zile, la invitația 
tovarășului Jeno Fock, președintele

Consiliului de Miniștri a! Republicii 
Populare Ungare, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Populară Un
gară.

IN FIECARE ÎNTREPRINDERE INDUSTRIALĂ:

PRODUCȚIA FIZICĂ 
- realizată ritmic, 

la nivelul planului!
Pe baza realizărilor cu totul re

marcabile obținute în primii trei 
ani ai cincinalului, planul pe anul 
1974 a fost astfel conceput incit să 
asigure accelerarea mersului as
cendent al economiei naționale. 
Ritmul de creștere a producției in
dustriale prevăzut pentru acest an 
— de 16,7 Ia sută față de cel pre
cedent — este cel mai înalt din ul
timele două decenii. Creșteri mai 
susținute ale producției s-au stabi
lit în industria chimică, construcția 
de mașini și industria ușoară. Sînt 
prevederi mobilizatoare, corespun
zătoare potențialului nostru indus
trial ; iar prin realizarea acestor 
sarcini, a ritmului înalt de creștere 
a producției industriale se asigură 
un nou și important avans in în
făptuirea grandiosului obiectiv na
țional : cincinalul înainte de ter
men.

Rezultatele bune obținute In pe
rioada care a trecut din acest an 
în multe întreprinderi și centrale 
Industriale demonstrează nu numai 
înțelegerea de către oamenii muncii 
a cerinței indeplinirii ritmice a 
planului de producție, ci și realis
mul prevederilor stabilite intr-un 
domeniu sau altul, într-o ramură 
sau alta, faptul că aceste sarcini 
corespund intru totul posibilităților 
și resurselor existente in industrie.
S-ar putea sublinia, în această or
dine de idei, realizările pozitive 
consemnate, de la începutul anului 
și pînă în prezent, pe ansamblul 
Ministerului Energiei Electrice, Mi
nisterului Industriei Metalurgice, 
Ministerului Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții, Mi
nisterului Minelor, Petrolului și 
Geologiei, Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, între
prinderilor industriale ale consilii
lor populare ș.a.

Evident, rezultatele pe ansamblul 
industriei ar fi fost mult mai mari 
dacă, în perioada ce a trecut de la 
începutul anului, toate întreprinde- 
rile s-ar fi încadrat în ritmurile 
stabilite de creștere a producției și 
ar fi realizat integral planul la fie
care sortiment în parte. Facem a- 
ceastă subliniere pentru că intr-0 
serie de întreprinderi, mai ales din 
industria construcțiilor de mașini 
grele, industria construcțiilor de 

K____________________

mașini-unelte și electrotehnicii, in
dustria chimică și industria ușoară, 
planul nu a fost îndeplinit integral 
și la toate produsele, chiar dacă, 
pe ansamblul acestor ramuri, pro
ducția realizată în luna ianuarie a 
fost substanțial mai mare decît 
aceea din prima lună a anului tre
cut.

In unele cazuri s-au lntîlnit jus
tificări „liniștitoare" de felul : un 
procent sau două în minus în 
prima lună a anului, în decadele 
ce au trecut din februarie, față 
de planul de producție, nu este un 
lucru grav, nu constituie o res
tanță de nerecuperat. Or, tre
buie să se înțeleagă că prevederile 
planului sint in așa fel stabilite, 
ritmul de creștere a producției este 
atit de rapid incit răminerea în 
urmă în realizarea producției chiar 
și numai cu o singură zi poate fi 
recuperată numai prin eforturi 
deosebite ale colectivelor din uni
tățile restante. Producția indus
trială a 'acestui an însumează — 
potrivit planului — 501 miliarde 
iei — adică, în medie, o producție 
zilnică de peste 1,3 miliarde lei ! 
în atari condiții, apar în evidență 
implicațiile oricărei restanțe, oricît 
ar fi de mică. Nu mai puțin ade
vărat este că neritmicitatea produc
ției. lucrul „in asalt" au consecințe 
nefavorabile pe planul uzurii pre
mature a utilajelor, al calității pro
duselor, pe planul realizării unor 
indicatori de eficiență. Concludent 
în acest sens este faptul că tocmai 
datorită neîndeplinirii ritmice și 
integrale a planului de producție, 
în luna ianuarie, în unele unități 
din construcțiile de mașini, chimie, 
industria ușoară nu a fost atins 
nici ritmul prevăzut de creștere a 
productivității muncii.

Totodată, nu trebuie să se piardă 
nici un moment din vedere 
că planul trebuie realizat într-o 
strinsă corelație cu cerințele de 
aprovizionare și de cooperare intre 
unități, într-o directă interdepen
dență cu necesitățile livrării ritmi
ce a mărfurilor la fondul pieței și 
la export. în procesul de elaborare 
a planului pe acest an s-a realizat 
un judicios echilibru material, s-a
(Continuare in pag. a IV-a) 
________________ ______________/

SATISFACȚIE Șl DEPLINĂ APROBARE PENTRU REZULTATELE 
VIZITEI TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Din întreaga țară, prin telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, organizațiile județene ale P. C. R., oamenii muncii din uzine 
și de pe ogoare, dînd expresie sentimentelor întregului popor, dau o înaltă apre
ciere rezultatelor strălucitei solii de prietenie și colaborare, pace și legalitate 
internațională în pagina a iii-a

Un nou zăcămint carbonifer 
pus in valoare

în bazinul carbonifer Schitu 
Golești, din județul Argeș, a fost 
pus in evidență un nou și im
portant zăcămint de lignit, cu o 
capacitate calorică de 2 800 
kcal/kg.

Cercetările efectuate de spe
cialiștii întreprinderii de foraj 
și lucrări geologice speciale au 
relevat, pe lingă bogăția acestui 
zăcămint, faptul că este compus 
din straturi de grosimi aprecia
bile. Unele dintre ele au între 
4 și 12 metri, ceea ce va permi

te ca în timpul exploatării să fie 
folosite procedee tehnologice de 
mare productivitate.

Dată fiind importanța pe care 
o prezintă acest zăcămint pen
tru economia națională, s-a în
tocmit și este în curs de aplica
re un program de cercetări mi
niere constînd din deschiderea 
unei mine pilot, unde se vor ex
perimenta tehnologiile de ex
tracție adecvate pentru exploa
tarea straturilor groase.
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[FAPTUL! LA ZI, IN CAMPANIA DECIZIA CONSILIULUI POPULAR

DIVERS!
AGRICOLA DE PRIM AVAR A în confruntare cu realitatea,

„Am cinci
® PRIMELE 83 000 HA ÎNSĂMINTATE • MAI SÎNT DE EXECUTAT ARĂTURI PE 
150000 HECTARE « MAXIMĂ ATENTIE FERTILIZĂRII Șl PĂSTRĂRII APEI ÎN SOL

• GRĂBIREA PREGĂTIRII RĂSADURILOR Șl SOLARIILOR

cu opiniile cetățenilor
ani și... 
patru lei“

Dialog In cofetăria „Modern" 
din cartierul figlina I Galați 
Intre Ana Guteș, gestionara, și 
unicul client care-i trecuse pra
gul la ora aceea :

— Tanti, vleau și eu o plăji- 
tulă.

— Cum te cheamă, puișor ?
— Am 5 ani și... 4 lei. Îmi dai 

și-o ciocolată ?
Și prichindelul ii întinse ges

tionarei cei „4 lei", care erau, 
de fapt, patru sute.

— Uite : ia de la tanti o cio
colată mai mică și să vii cu 
mămica să-fi dau una mai 
mare.

Pufin 
lumina 
de lei, 
intr-un

1 mi dai

mai ttrziu, gestionara 
mamei copilului cei 400 
sfătutnd-o să-i păstrez*  
loc mai sigur.

Tîmplari 
dați 
la rindea

timplă- 
Vîlcea, 
binețe,

Intrînd în atelierul de 
rie al IJCOOP Rm, 
Alexandru Stănică dădu . . 
iar cei doi tîmplari dinăuntru, 
N. Marinescu și I. Matei, abia 
mormăită ;

— 'Mneața.
— A» dori «ă comand o dor

meză.
— Trebuie să achitați un a- 

conto.
— Achit.
— Pe loc T
— Pe loc.
Cei doi timplari, sărind de la 

locul lor, i-au luat omului banii, 
plus o geantă de voiaj, după 
care l-au îmbrincit afară și au 
început să-ți împartă prada, in
clusiv lucrurile din geanta 
voiaj. După ce vor fi dați 
rindea, cei doi timplari 
pleca și ei intr-un fel de 
iaj...

de 
la... 
vor 
vo-

Un șofer 
în... pom!

Marea ambifie a șoferului 
D. Tănăsescu, de pe autocamio
nul 21 MH—415, al C.A.P. din 
Burila Mare (Mehedinți), era ca 
nici un confrate de-al lui, cu un 
camion de aceeași capacitate, 
să nu i-o ia înainte. Cind se 
tntimpla asa ceru, vednt negru 
in fata ochilor. Așa a văzut și 
deunăzi, cind a ajuns din urmă 
un autocamion ca al lui (21-MH- 
557, condus de C. Croitoru). 
D.T. apăsă pe accelerator să-l 
depășească. Vizind că nu reu
șește, ambală și mai tare moto
rul și, ea la un raliu, se angaji 
Intr-o depășire periculoasă, din 
care nu s-a i'H oprit decit in
tr-un... pom de pe marginea șo
selei, Rezultatul „ambiției" : 
trei oameni grav accidentați și 
autocamionul avariat. Abia 
acum are motiv să vadă negru 
in fata ochilor.

Condițiile climatice din acest an 
—iarnă ușoară și cu precipitații pu
ține — au făcut ca lucrările agricole 
de primăvară să înceapă mai devre
me șl să se desfășoare în condiții 
deosebite față de ceilalți ani. De 
curînd. a avut loc ședința consiliu
lui producției vegetale din Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor și, pe baza părerilor 
exprimate de oameni de știință, cer
cetători și specialiști din agricultură, 
au fost stabilite măsurile tehnice 
care trebuie aplicate în perioada lu
crărilor de primăvară.

Pentru ca însămințările de primă
vară să se pontă executa la timp, se 
impune terminarea de urgență a 
arăturilor pe terenurile unde aceas
tă lucrare nu s-a făcut din toamnă. 
Potrivit datelor centralizate la mi
nister, pînă la 22 februarie, din cele 
aproape 300 000 hectare, au fost ara
te în cursul acestei luni circa 
150 000 hectare, cele mai bune re
zultate obținîndu-se în cooperativele 
agricole din județele Teleorman, Con
stanța. Bihor. Arad și altele, care au 
terminat această lucrare. Mai există 
suprafețe mari de arat îndeosebi în 
județele Ilfov, Vilcea și Bacău. Con
dițiile climatice din această pri
măvară — in unele județe, deși 
în ultimele zile a plouat, solul 
este insuficient aprovizionat cu apă 
— impun ca 
terenului să 
scurt și de 
lucrările de 
există riscul 
viaturilor de 
apa din sol.

Fertilizarea cu îngrășăminte natu
rale și chimice a terenurilor care 
vor fi insămințate cu culturi de pri
măvară este o altă condiție hotărî
toare pentru obținerea unor recolte 
mari. Din iarnă, s-a întocmit un plan 
care prevede fertilizarea a 450 oco 
hectare cu îngrășăminte naturale. In 
cele mai multe județe, la indicația 
organelor județene de 
întreprinse acțiuni de 
transportarea la cîmn 
tăți mari de gunoi de

în această perioadă 
sebită trebuie acordată îngrijirii se
mănăturilor de toamnă. Condițiile 
climatice din această iarnă au favo
rizat răsărirea și îmbunătățirea ve
getației la aceste semănături. Pentru 
a se asigura dezvoltarea normală a 
plantelor e necesar să continue ac
țiunea de fertilizare, Ținînd seama 
că, in unele zone, pămintul are mai 
puțină umezeală, Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și Ape
lor a luat măsura ca ingrușămin- 
tele chimice destinate semănăturilor 
de toamnă să fie livrate cu prioritate 
acolo unde solul este mai bine apro
vizionat cu apă, pentru a putea fi 
astfel folosite mai eficient de plante. 
Se desprinde insă necesitatea că 
specialiștii și cadrele de conducere 
din unitățile agricole să grăbească 
lucrările de fertilizare, pentru ca 
această acțiune să se incheie pină la 
15 martie.

în numeroase județe se lucrează 
de zor la semănatul culturilor 
prima urgență. Pină Ieri, potrivit 
tclor centralizate la minister, 
întreprinderile agricole de stat 
fost insămințate 22 600 ha culturi 
prima urgență, lucrările fiind 
avansate In județele Tulcea, Teleor
man și Constanța. Se insămînțează 
și în multe cooperative agricole, rea-

lucrările de pregătire a 
se facă într-un timp 
bună calitate, Amînînd 
pregătire a terenului, 
ca, odată cu începerea 
primăvară, să Be piardă

partid, au fost 
masă pentru 
a unor can ti - 
grajd.
o atenție deo-

din 
da- 

în 
au 

din 
mai

Tragică 
imprudență

Venind ora prinzului, instala
torul NicOlae Rodeanu, de la în
treprinderea județeană de con- 
atrucții-montaj Alba, a-a dus să 
mănince. Nu mică le-a fost mi
rarea celor din jur văzindu-1 pe 
instalator că nu fi-a găsit alt 
loc mai potrivit, declt să se... 
instaleze pe o «etndură, care 
scindură se afla deasupra unui 
bazin cu apă fiartă. Tocmai elnd 
minca mai cu poftă, N. R. s-a 
dezechilibrat fi a căzut, sufe
rind arsuri grave. Cu toată in
tervenția medicilor, după două 
zii. a decedat.

Pescari 
„pescuiți**
Control pe viile Bistriței 

Șiretului. Au fost găsifi 
cuind, eu „ustensile" interzise 
de lege, «I de braconieri. Intre

fi 
pei-

aceștia, frații Mihai și Niroiae 
Burcuș, din Blăgești, foloseau 
colacul, iar 7 pescari din Firă- 
oani — cirsnice. Alțl 52 nu 
aveau permisele visate pe anul 
in cur». Celor 61 li «-au aplicat 
61 de amensi. Celor 52 li s-au 
ridicat 52 de permise. Cu alte 
cuvinte, i s-a dat fiecăruia ce 
i s-a cuvenit.

Numai 
cei patru?
Patru salariați de la I.F.E.T. 

Satu-Mare — I. Pasca, P. Lalin. 
T. Spendea și I. Huja — au în
casat 63 000 lei. Înscriind fictiv, 
in statele de plată, ca benefi
ciari de alocații pentru copii, pe 
cei transferați In altă parte sau 
pensionați. In ședința finală de 
pronunțare a sentinței, ținută la 
locul de muncă al celor patru, 
in fața salariaților. tribunalul 
județean le-a „alocat" infracto
rilor pedeapsa meritată. Se mai 
cere insă un răspuns la întreba
rea : de ce actele fictive nu au 
fost observate de cei din apara
tul de control și revizie 7 Poate 
că ar ttebui și respectivii con-că ar trebui și respectivii 
trolați și revizuiți.

Rubricd redactata de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scinteii'

...în dimineața zilei de 
22 decembrie 1973, la puțin 
timp după ce ing. Gheor- 
ghe Popescu, directorul în
treprinderii de construcții- 
montaj Teleorman, pășise 
in birou, secretara 11 a- 
nunță că e căutat, prin te
lefon, de primul secretar a! 
comitetului orășenesc de 
partid. „Da, mulțumesc", 
răspunde acesta, cu un aer 
de om copleșit de «gin- 
duri. Apoi, ridicînd recep
torul. pronunță convențio
nal „Să trăiți !“, după 
care ascultă atent. „Știți, 
am vrea ca azi (reprodu
cem cu aproximație dia
logul’ dintre cei doi), la 
ora 11. să purtăm o discu
ție la întreprinderea dv„ 
intr-un cadru mai larg, 
despre unele aspecte ale 
activității pe 1973“. „Foar
te bine, răspunde direc
torul. Vom fi eu toții aici... 
etc., etc.".

Și după ce așază recep
torul in furcă, ing. Po
pescu invită la el cîțiva co
laboratori, cu care stabileș
te unele măsuri organizato
rice, semnează și o decizie 
și apoi ii spune secretarei 
să nu mai fie deranjat. Dar 
un inspector financiar in
sistă, in legătură cu.., „Dra
gul meu, i se adresează 
ing. Popescu noului venit, 
îți stau la dispoziție, dar 
nu acum. Vino la 11,30 și 
rezolvăm...",

...Și la ora respectivă, 
intrînd în biroul directo
rului, inspectorul financiar 
rămîne oarecum surprins : 
lume multă — între care 
ing. Marcu Ionescu. vice
președinte al consiliului 
popular județean, Ion Rîbu, 
prim-secretar al comite
tului orășenesc de partid, 
ing. Dan Singereanu. de la 
comitetul județean de 
partid. Erau convocați și 
membrii comitetului de 
partid al intr-prinderii. 
D-r lipsea directorul... 
„Unde să fie ?“— era între
barea ce și-o puneau cei 
adunați acolo. „L-am văzut, 
sau mi s-a părut numai, 
pe la consiliul popular ju
dețean" — și-a dat cineva 
cu părerea. Totuși, nimeni 
n-a putut răspunde precis. 
Nici chiar secretara 1 Nu 
știa mai mult decit că „e 
pe aici, așa a spus, se în
toarce imediat".

După un timp, îngrijorați 
ori sătui de așteptare, cei 
din biroul ing. Popescu 
hotărăsc să trimită pe ci
neva in căutarea directo

de ameliorare șl punere in valoare a tuturor terenurilor 
agricole

în multe zone ale țârii, locuitorii satelor participa în numdr mare la exe
cutarea lucrărilor

ieri, 60 500 ha eu 
urgență. Cele mai 
fost obținute in

lizlndu-se, pînă 
culturi din prima 
bune rezultate au 
județele Tulcea, Teleorman, Constan
ța, Timiș din zona, intii, Gorj, Me
hedinți, Argeș și Vaslui din zona a 
doua. Este necesar ca, în zilele care 
urmează, să se intensifice lucrările 
de semănat, pentru început la griul 
de primăvară, ovăz, orzoaică, mază
re, borceag, continuînd dună aceea, 
pe măsură ce solul se încălzește, cu 
lucerna, trifoiul și apoi sfecla de za
hăr și inul.

în această perioadă se execută 
numeroase alte lucrări, cum sint 
asigurarea răsadurilor de legume și 
pregătirea solariilor. în cooperativele 
agricole a fost insămințată o suora- 
față de 419 400 mp răsadnițe, solarii 
încălzite și sere înmulțitor, in vede
rea producerii de răsaduri pentru 
legumele extratimpurii și timpurii. 
Lucrările trebuie intensificate pentru 
a se realiza suprafețele propuse, 
condiție hotărîtoare pentru asigura
rea răsadului necesar la toate cultu
rile. întreprinderile județene de 
legume și fructe au datoria 
șuri pentru continuarea 
graficelor a Insămințărif 
în răsadnițe și în cimp.
de asemenea, lucrările de îngrijire 
în livezi și pregătirile pentru planta
tul pomilor. în întreprinderile agri
cole de stat primul stropit la pomi 
s-a,încheiat, iar cel de-al doilea s-a . I 
executat Ia 50 la sută din numărul ’ 
pomilor. De asemenea, in codjierăti-

. ,velă agricole, lucrările de stropit au 
fost executate la 31 milioane de 
pomi, ceea ce reprezintă circa 66 la 
șută din prevederi, cele mai bune re
zultate obținîndu-se în județele Satu- 
Mare, Gorj, Mehedinți etc. In lumi
na sarcinilor trasate de conducerea 
partidului privind păstrarea și dez
voltarea sectorului pomicol, organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare au datoria să ajute condu
cerile unităților agricole în vederea 
organizării Unor acțiuni de masă, cu 
participarea tuturor locuitorilor sa
telor și comunelor, pentru plantarea 
unui număr cit mai mare de pomi

și executarea lucrărilor de sezon In 
livezi.

Prezența pe teren a specialiștilor 
este absolut obligatorie. Ei trebuie 
să organizeze și să conducă cu 
competență și răspundere mun
ca mecanizatorilor la pregătirea 
terenului, semănat și la efec
tuarea celorlalte lucrări de sezon.

Organele și organizațiile de partid 
de la sate au datoria să desfășoare 
o intensă muncă politică și organi
zatorică în vederea mobilizării tutu
ror oamenilor muncii din unitățile 
agricole la semănat și la efectuarea 
celorlalte lucrări de primăvară, în
tărind răspunderea pentru aplicarea 
corectă a tehnologiilor, pentru res
pectarea normelor de calitate — con
diții hotărîtoare pentru obținerea 
unor recolte mări la hectar.

să ia mă- 
conform 

legumelor 
Continuă,

rului. Zis și făcut ! Și după 
un alt timp, cel trimis se 
întoarce, dar fără să poa
tă da vreo explicație cla
ră. Singurele elemente noi 
— îi „dispăruse" mașina, 
iar la locul de parcare a 
automobilului, două-trei ouă 
sparte.

Cineva, dintre cei pre- 
zenți. își reaminti, auzind 
acestea, că ■ in urmă cu o 
zi, ori două, directorul li 
spusese șoferului să-i cum
pere citeva cartoane eu 
ouă......pentru la București";
altcineva, că in aceeași 
săptămină ing. Popescu 
predase celui care se ocu-

populare 
Marii A-

siliul popular al județului Prahova, 
pentru adoptarea hotăririi cu privire 
la creșterea efectivului de animale 
în gospodăriile populației ; Consiliul 
popular al județului Olt, pentru ho- 
tgrirea privind folosirea rațională a 
resurselor de apă potabilă, extin
derea lucrărilor de desecări, îndi
guiri și prevenirea eroziunii solu
lui ; Consiliul popular al județului 
Hunedoara pentru măsurile privind 
dezvoltarea agriculturii etc.

După cum se știe, criteriul de 
verificare a viabilității i oricărui 
act decizional îl constituie re
zultatele obținute. Hotărîrea Con
siliului popular județean Olt, de

(Pe marginea unui control efectuat de Comisia pentru 
consiliile populare și administrația de stat a Marii 

Adunări Naționale în cîteva județe)

ce mai frecvent

Comisia pentru consiliile 
și administrația de stat a 
dunări Naționale a analizat recent, 
pe baza a două rapoarte prezentate 
de comitetele executive ale consilii
lor populare județene Ialomița și 
Hunedoara și a unui control intr-un 
număr de 11 județe, modul în care 
consiliile populare șl comitetele lor 
executive aplică prevederile legii 57 
in legătură cu elaborarea hotăririlor 
și, respectiv, a deciziilor, eficiența 
respectivelor acte normative în acti
vitatea lor curentă.

Atit controlul efectuat, cit și dez
baterile deputaților pe marginea, ma
terialelor prezentate au scos în evi
dență faptul că, 
In ultimii ani, 
consiliile popu
lare și comitetele 
lor executive și-au 
îmbunătățit sti
lul și metodele
de conducere a
activității econo
mico-sociale, pro
movează din ce In
metode științifice in elaborarea de
ciziilor și hotăririlor, se consultă cu 
cetățenii asupra principalelor pro
bleme ce privesc viața și activitatea 
lor.

în 
lare 
și-a 
tatii 
recomandat-o spre generalizare, 
adoptarea hotăririlor de interes ge
neral să se facă după dezbaterea lor 
cu masele de cetățeni, prin cele mai 
diverse forme (presă, adunări cetă
țenești). Au fost relevate, In această 
direcție, cîteva experiențe eficiente, 
în anul trecut, de pildă, Comitetul 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Bacău a organizat largi dez
bateri prin presă asupra unor pro
iecte de hotăriri care vizau perfec
ționarea activității unor sectoare 
economico-sociale de interes general : 
dezvoltarea activităților industriale și 
prestărilor de servicii, gospodărirea 
pădurilor ’comunale, îmbunătățirea 
pajiștilor naturale etc. Tot pe consul
tarea prealabilă a cetățenilor s-au 
bazat — fie că au organizat dezba
teri în circumscripții electorale sau 
largi adunări cetățenești Con-

activitatea unor consilii popu- 
județene, orășenești și comunale 
făcut loc practica, pe care depu- 
comisiei de resort a M.A.N. au 

ea

pildă, de a se iriga 65 800 ha pînă In 
anul 1975, este pe cale de a fi în
făptuită mai devreme, datorită apli
cării măsurilor stabilite (pînă in 
prezent s-au și realizat peste 40 000 
ha) ; in județul Gorj, pe baza apli
cării prevederilor hotăririi cu privire 
la delimitarea perimetrului con- 
struibil al municipiului Tg. Jiu, s-a 
asigurat o dezvoltare urbană cores
punzătoare a acestuia și s-au redat 
agriculturii 8 600 ha teren ; măsurile 
luate de Consiliul popular al jude
țului Ialomița privind cultivarea 
curților populației arată că la nive
lul județului se pot obține anual, 
numai pe această cale, peste 120 000 
tone de produse. In toate aceste ca
zuri, respectivele hotăriri au Întru
nit, încă din faza de elaborare, ade
ziunea cetățenilor, 
și participarea efectivă 
rezultatele obținute.

Deputății comisiei 
M.A.N. au constatat In 
trolului și au relevat în cadrul dez
baterilor că In elaborarea deciziilor 
șl adoptarea hotăririlor continuă să 
existe, 
formale sau 
hotărîre 
județean Argeș, de pildă, obligă

ceea ce explică 
a acestora, și

de resort a 
timpul con-

totuși, deficiențe,*  metode 
chiar birocratice. O 

a Consiliului popular

Viteazul„Pintea
Invitație ia hanul turiștii

*

*

După cum se știe, in ul
timii api, cooperația de 
consum a construit, pe tra
see*  turistice de mare a- 
tracție, fii’ tone de un -pito
resc inedit și în apropierea 
unor celebre' monumente 
de istorie și de artă, nu
meroase unități moderne, 
care cunosc o mare afluen
ță de vizitatori. Printre 
cele mai frecventate uni
tăți ale cooperației de con
sum se numără hanurile 
turistice. De curînd. pe 
muntele Gutîi, din Mara
mureș, la numai 25 km de 
Baia Mare, cooperația de 
consum a dat în folosință

coboară din lift, venind 
din oraș, vesel, bine dis
pus : in acea zi urma să 
părăsească spitalul. Nici un 
moment n-am pus și nici 
acum nu punem la îndoială 
diagnosticul cu care ing, 
Popescu a fost internat aici 
in seara zilei de 22 decem
brie 1973, ora 18,30 ; „Dia
bet zaharat, de maturitate, 
dezechilibrat". Ceea ce 
ne-a surprins, ne-a uluit 
și pe noi și pe toți cei ce 
cunosc acest caz a fost ful- 
gerătoarea decizie luată de 
director de a se interna în 
spital, la numai citeva mi
nute după discuția cu pri-

un nou han turistic denu
mit „Pintea Viteazul".

Situat la o altitudine de 
1000 metri. In apropierea 
fîntinii viteazului haiduc 
maramureșan Pintea, noul 
han oferă o reconfortantă 
găzduire in orice anotimp 
al anului. Edificiul hanu
lui îmbțnă armonios spe
cificul arhitecturii locale 
cu linia și confortul mo
dern. Hanul „Pintea Vitea
zul" dispune de camere 
confortabile, eu Încălzire 
centrală, un restaurant și 
un bar mobilate în stil ma
ramureșan.

ripostă la unele critici, n-a 
putut „abdica" intr-uri a- 
semenea mod. Atunci 7).

— Nu de asta. Nu m-am 
simțit bine, aveam ame
țeli, răspunde interlocuto
rul.

— Totuși, n-a fo«t riș- 
cant să șofați, de la Ale
xandria la București, in
tr-o asemenea «tare ?

— Am venit cu altcineva 
la volan : un șofer care 
lucrează Ia Lotru, nu mai 
țin minte cum tl cheamă, 
care voia să se anga
jeze...

Poate să-l fi pus pe gin- 
duri intenția inspectorului

un grup de cadre univer
sitaro de la Institutul de 
construcții din București. 
Nimic mai potrivit. Chiar 
dacă partenerii de con
tract erau cunoscuții și re
comandați! directorului. 
Sinceri să fim, nu vedem 
nimic rău intr-o asemenea 
colaborare. La urma urmei, 
e firesc să ai mai multă în
credere in oameni cunos- 
cuți...

„Studiile de care se face 
atfta caz au fost recepțio
nate de mine și de o co
misie stabilită de mine 
prin decizie. Aceasta n-are 
nimic cu faptul că eu vreau

„V-AȘTEPT, POFTIȚI!" 
- promite el dispărind fără urmă 
O ipostază inedită a fugii de răspundere

pa în Întreprindere cu pro
tecția muncii o pufoaică și 
o pereche de cizme din 
cauciuc, pe care le avea 
pe inventar. Dar, oricum, 
nimic clar...

în după-amlaza aceleiași 
zile, două telegrame ful
ger, din București, ajung 
simultan la primul vice
președinte și la vicepreșe
dintele consiliului pooular 
județean, tovarășii Marin 
Nisipașu și, respectiv, Mar
cu Ionescu : „începind cu 
data de azi, 22 decembrie 
1973, sint internat in spi
tal, in stare gravă. Stop, 
ing. Gh. Popescu". Text 
identic. Ba nu ! Telegrama 
adresată primului vicepre
ședinte mai conținea și ur
mătoarele : „Vă rog dispu
neți măsuri in consecință".

...lată-ne, după o lună 
de Ia internarea ing. Po
pescu Ia spitalul „Canta- 
cuzino", pe culoarele repu
tatei instituții — Clinica 
de nutriție și boli metabo
lice — aștentindu-l pe cel 
care pînă in acea zi. de 2? 
ianuarie, fusese pacientul 
specialiștilor de aici. După 
un timp (n-are importantă 
cit l-am așteptat), omul

mul secretar. „Poftiți, pof
tiți, că eu tot plec" — pare 
că și-a spus directorul in 
gind.

— Colaboratori apropiați 
spun că v-a speriat gîn- 
dul că veți fi tras la răs
pundere, in comitetul de 
partid, pentru rezultatele 
slabe înregistrate de între
prindere in 1973. (O ase
menea presupunere poate 
fi plauzibilă, intrucit bi
lanțul unității pe 1973 este 
negativ, cu circa 20 mili
oane de lei. între altele, din 
l 103 apartamente au fost 
date In folosință doar 438. 
deși la sfirșitul anului 1972 
au fost raportate ca fiind 
atacate 569 de apartamen
te. Dar este cel de-al trei
lea director care, de la în
ființarea întreprinderii, în
registrează aproximativ a- 
celeași rezultate negative. 
Așadar, credem, nu poa
te ti considerat singurul 
vinovat pentru o stare de 
lucruri moștenită, chiar 
dacă în ultimul an s-a mai 
agravat... Oricum. numai 
pentru atlta el, care le-a 
bătut cu pumnul în masă 
și și-a mai amenințat su
periorii cu demisia, drept

financiar care i-a pășit 
pragul în acea dimineață... 
Nu înțelegea omul cum di
rectorul a putut semna niș
te decizii de imputații, Iar 
cind acestea au fost ataca
te In instanță, tot el a emis 
un act prin care solicita 
judecătoriei din Alexandria 
absolvirea celor In cauză 
de orice răspundere mate
rială...

Sau la decizia luată în 
acea zi. ori gindită mai 
înainte de ing. Gh. Popes
cu. trebuie să fi contribuit 
și neînțelegerea cu conta- 
bilul-șef al întreprinderii, 
ton Golgojan 7 Pentru că, 
intr-un anumit moment, 
„omul cu banii" a pus 
piciorul in prag : „Nu plă
tesc !“.

— Auzi, eu mă strădu
iesc să organizez activita- • 
tea întreprinderii și conta- 
bilul-șef se opune...

Directorul a încheiat un 
contract cu cabinetul jude
țean de organizare științi
fică a producției și a mun
cii centru întocmirea unor 
studii care să ajute colec
tivul să-și redreseze activi
tatea. Această instituție, 
la rîndul ei, apelează la

să-mi dau doctoratul la 
acest institut, cum spun 
unii, că aș avea..." — spu
ne Gheorghe Popescu. Dar 
ceilalți 7 „Nu există nici 
un fel de decizie in acest 
sens" — ing. șef Marin Pre- 
descu ; „N-am știut că fac 
parte din comisie. Am fost 
chemat, am ascultat o pre
zentare detaliată și am 
semnat" — ing. Dan Popa; 
„Am frunzărit numai cele 
trei volume din studiul 
privind necesitatea orga
nizării unui atelier de pre
fabricate. Venisem după

■ ce începuse discuția. To- 
- tuși, am semnat fiindcă 

ing. Goldenberg, de la in
stalații, mi-a spus că stu
diul e Interesant" — Gh. 
Gogănău, tehnician. „N-am 
știut", „Am venit mai tîr- 
ziu“ etc., etc,, etc., dar... au 
semnat. Dar acesta este un
alt aspect al problemei, 
care va fi. fără îndoială, și 
el limpezit. Deocamdată
este clar 
derea s-a 
studii in

că Intreprin- 
ales cu trei 

valoare de
188 000 de lei. „N-am fost

consultați nici noi, nici 
comitetul oamenilor muncii, 
dacă folosește cuiva aceas
tă hirtie moartă, prea 
scump plătită" — Stefan 
Mamulea, economist prin
cipal cu organizarea pro
ducției și a muncii ; „în
treprinderea a plătit pină 
acum circa 150 000 lei pen
tru studii care nu folosesc 
la nimic. Și nu din cau
ză că am fi refractari la 
noutate, ci pentru că nu 
pornesc de la o analiză cri
tică, făcută la fata locu
lui, in șantiere, cu varian
te. din care să se poată a- 
lege cea optimă. Ba. mai 
mult, in unul dintre studii 
se găsesc referiri la jude
țul... Dîmbovița, și nu la 
Teleorman, iar cel privind 
necesitatea organizării exe
cuției elementelor pre
fabricate de instalații in 
cadrul unui atelier complex 
seamănă mai de grabă, atit 
prin volumul, de citeva 
sute de pagini, cit și prin 
conținut, cu notele de curs 
universitar" — Ion Gol
gojan, contabil-șef ; „A-
nul trecut eram șeful șan
tierului Alexandria, dar nu 
i-am întâlnit niciodată pe 
autori in șantier" (ing. Gh. 
Papa, secretarul comitetu
lui de partid).

Dar banii pe aceste stu
dii s-au incasat. E drept, 
nu numai de către colabo
ratorii institutului bucu- 
reștean. Pe ștatele de Pla
tă au apărut și ing. Ipsif 
Bernath, Angela Zanef și 
Ion Neamțu. salariat! ai 
Întreprinderii.

...Șj uite așa, părerile sînt 
împărțite, fapt? care să te 
nedumerească există des
tule.

Desigur. O cercetare mai 
atentă a situației, o discu
ție deschisă, sinceră vor fi 
de natură să limpezească 
definitiv lucrurile, care a- 
eum sint — sau par numai 
a fi — neclare. Un fapt 
insă ni se pare dureros : 
un om Investit să conducă 
un colectiv, să gospodă
rească bunuri materiale 
fuge, și la propriu și la fi
gurat, de răspundere, ab
dică de la condiția firească 
de a rămine cu fruntea 
sus, față in față cu faptele 
sale. Indiferent de ce na
tură sint ele.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii”

fiecare consiliu popular comunal 
să realizeze, Inceplnd cu 1972, 
cel puțin 1 milion lei din ac
tivitatea proprie de producție și 
prestări de servicii. Nu e greu să-ți 
dai seama, chiar numai din enunța
rea obiectivului vizat, cit de nefun
damentată este respectiva hotărîre. 
Și aceasta, din simplul motiv că 
posibilitățile și resursele comunelor 
nu sint toate egale, diferă de la o 
zonă la alta, și deci nu era normală 
stabilirea unui volum de sarcini 
egal pentru toate. Aceeași nefunda- 
mentare reală — și aceeași soar
tă — a avut și hotărîrea Consiliu
lui popular al comunei Pogoanele 

din județul Bu
zău, care preve
dea înființarea 
unei secții de 
ape gazoase și a 
uneia de sucuri, 
în locul unei a- 
nalize judicioase 
asupra posibili
tăților de reali- 
obiective, autorii 

achizi- 
Stau și 

pentru simplul 
ile nu există

zare a acestor 
hotăririi au început cu... 
ționarea utilajelor, care 
astăzi nefolosite, j-—■ -
motiv că la Pogoanele nu există re
sursele de apă potabilă necesare 
funcționării unor asemenea secții. Au 
fost constatate și alte exemple de 
această natură. Nu insistăm asupra 
lor.

O serie de deficiențe s-au consta
tat șl in legătură cu mecanismul 
practic de elaborare a hotăririlor și 
deciziilor. Pe de o parte — deși de
putății comisiilor permanente fac 
propuneri și prezintă amendamente 
Ia proiectele de hotărîri, acestea nu 
sint, in toate cazurile, luate în con
siderație. Pe de altă parte, nici co
misiile permanente nu studiază te
meinic în toate cazurile proiectele 
de hotărîri primite pentru avizare, 
le aprobă „din ochi", fără a anali
za atent conținutul lor juridic, posi
bilitățile lor de realizare. Astfel de 
„avizări" au făcut posibile, de pildă, 
aprobări de terenuri de construcții 
in orașele Buzău și Curtea de Ar
geș, pentru garaje și locuințe, prin 
încălcarea reglementărilor In vigoare.

Numărul hotăririlor și deciziilor a- 
doptate de către consiliile populare, 
do către comitetele lor executive 
s-a înmulțit foarte mult In ultimii 
ani. Acest lucru este, fără Îndoială, 
pozitiv. Dar oriclt de bune ar fi 
aceste măsuri, ele pot avea eficien
ță numai dacă sînt urmărite și apli
cate cu stăruință. Viața demonstrea
ză că hotărlrile adoptate fără o 
analiză temeinică a posibilităților 
de realizare, fără o predetermi
nare a eficienței lor pe baza acestor 
analize, se nasc moarte.

Pe baza verificărilor în teren, a 
dezbaterilor, deputății comisiei de 
specialitate a M.A.N. au recomandat 
o serie de măsuri pentru întărirea 
rolului actului decizional In perfec
ționarea activității organelor locale 
ale puterii și administrației de stat. 
Ele au fost aduse la cunoștință atit 
reprezentanților consiliilor populare 
județene, prezenți la această anali
ză, cit și Comitetului pentru consi
liile populare, care a fost însărcinat 
să urmărească modul cum comitete
le executive ale consiliilor populara 
asigură aplicarea în viață a respec
tivelor măsuri și să asigure generali
zarea experienței pozitive în dome
niul activității de decizie — Instru
ment hotăritor de îmbunătățire a 
conducerii vieții economico-sociale 
pe plan local.

Constantin PRIESCU

CANTINA-MODEI 
A HUNED0R1NIWR 
în întrecerea pe țară desfă

șurată în anul trecut, colectivul 
cantinei-restaurani de pe lingă 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra a ocupat locul intii, situin- 
du-se astfel la nivelul realiză
rilor — și mai ales al preten
țiilor — celor pe care ii ser
vește. Seriozitatea cu care 
I.C.S.A P. Hunedoara a primit 
sarcina preluării acestei cantine 
și preocuparea dovedită de con
ducerea C. S. Hunedoara au 
făcut ca numai in de
cursul unui singur an — 1973 
— numărul celor ce servesc aci 
masa zilnică să crească simțitor, 
ajunglnd la circ*  3 200 — ceea 
ce a dus, totodată, la dublarea 
planului acestei unități.

Dispunind de un local nou, 
modern, Înzestrată cu o bucătă
rie foarte bine utilată — servi
tă de un personal cu înaltă ca
lificare profesională — cantina 
oferă zilnic abonatilor 6—8 me
niuri la alegere (din care două 
dietetice), la prețuri cuprinse 
intre 4 și 8 lei, in timp ce ce
lorlalți consumatori — flotanți 
sau care iau mincarea acasă — 
le stau la dispoziție in jur de 
20 de sortimente de preparate 
culinare. De asemenea, salaria
tele combinatului hunedorean 
găsesc frecvent la cantina-res- 
taurnnt peste 15 sortimente de 
preparate sau semipreparato lip 
„.gospodina".

— Cantina noastră, șl a slde- 
rurgiștilor de bună seamă, (ne 
spune tovarășul Pompiliu Tri- 
fan, directorul I.C.S.A.P. Hune
doara) a înființat, cu sprijinul 
direct al comitetului de cantină 
din combinat, și 12 microcantfne 
în principalele sectoare produc
tive din incinta combinatului, 
unde in pauzele de masă servesc 
mincare caldă, chiar la locurile 
de muncă, peste 1 200 siderur- 
giști, la prețuri inceplnd de la 
2 lei porția. Posibilitățile noas
tre sint în continuă creștere, 
Intrucit dispunem de o gospo
dărie anexă (eu un efectiv 
mediu de 280 poreine) și de 
silozuri propț-ii.

Aceste condiții, cit și beneficiul 
obținut prin creșterea număru
lui celor ce servesc masa la 
cantina principală și la micro- 
cantinele din combinat (in 1973 
am înregistrat 800 000 lei bene
ficii) ne ajută să Îmbunătățim 
și să diversificăm continuu me
niurile.

Sabin IONESCU
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VIBRANTE MESAJE DE UNANIMĂ SATISFACȚIE 
Șl APROBARE A REZULTATELOR VIZITEI 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ȚĂRI ARABE
De pe tot cuprinsul țârii sosesc pe adresa C. C. al P. C R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame și scrisori în care 

organizațiile partidului, comuniștii, oamenii muncii din uzine, de pe ogoare, din instituții își exprimă deplina aprobare pentru 
rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în unele țări arabe. Mesajele dau glas senti
mentelor de adeziune a întregului popor la politica externă a României socialiste, pregnantă afirmare a justeței orientărilor 
stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, dragostei și profundei considerații pentru conducătorul partidului 
și statului nostru, înaltei aprecieri pentru activitatea laborioasă desfășurată în deplină concordanță cu interesele poporului ro
mân și ale țărilor arabe, ale cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Urmărind, alături de întregul nos
tru popor, cu deosebită atenție, vi
zita întreprinsă de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in Libia, Liban, Siria și Irak, oame
nii muncii din județul Dîmbovița au 
avut, încă o dată, prilejul fericit să 
trăiască și să-și reafirme sentimen
tul atît de înălțător al mîndriei pa
triotice, de a vă vedea înconjurat de 
atît respect, prietenie și prețuire de 
clasa muncitoare, de popoarele țări
lor vizitate, de cele mai de seamă 
personalități ale vieții politice și 
culturale — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DÎM
BOVIȚA AL P.C.R.

Interesul și adeziunea față de în
treaga activitate desfășurată, de re
zultatele obținute pe tot parcursul 
vizitei sint întărite de convingerea 
că ele reprezintă o contribuție va
loroasă la slujirea cauzei păcii, a 
înaltelor idealuri umaniste, de pro
gres și prosperitate, pe care partidul 
le promovează cu atita consecvență 
în relațiile sale internaționale.

Animați de dorința fermă de a-și 
aduce contribuția la realizarea tutu
ror acordurilor încheiate, însuflețiți 
de sentimentul fierbinte de înalt de
votament pe care vi-1 purtăm noi, 
comuniștii, vă asigurăm solemn că 
în județul nostru se va acționa cu 
pasiune, fermitate și hotărire pen
tru realizarea exemplară a tuturor 
angajamentelor asumate.

Vă încredințăm, stimate tovarășe 
secretar general, că organizația 
noastră județeană de partid, toți 
oamenii muncii din județul Dîmbo
vița vor canaliza toate forțele pen
tru a întimpina cu succese remarca
bile cele două mari evenimente din 
viața partidului și poporului nostru, 
a XXX-a aniversare a eliberării, pa
triei de sub jugul fascist și al XI-lea 
Congres al partidului, ferm con
vinși că ne vom aduce ast
fel o importantă contribuție la afir
marea și mai deplină a politicii jus
te și drepte pe care partidul nostru 
o promovează in relațiile cu toate 
statele, la consolidarea prestigiului 
României socialiste, la triumful pă
cii și colaborării, pentru care dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, proeminentă și 
valoroasă personalitate politică in
ternațională, militați cu atita pasiune 
și abnegație comunistă.

împreună cu întregul popor român, 
angajat cu toate forțele sale pen
tru indeplinirea înainte de termen 
a prevederilor actualului plan cin
cinal, și noi, sucevenii, am urmărit 
cu adincă emoție și mindrie patrio
tică noua acțiune de politică inter
națională pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu ați întreprins-o — se 
subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
F.C.R.

Expresie strălucită a politicii con
secvente pe care o promovați în re
lațiile dintre state pe linia destin
derii internaționale, a cunoașterii re
ciproce, colaborării și consolidării 
păcii în lume, această vizită de
monstrează rolul pe care trebuie și 
poate să-1 joace fiecare țară și fie
care popor, indiferent de mărime, în 
rezolvarea dezideratelor majore ale 
contemporaneității.

Exprimîndu-ne adeziunea deplină 
la politica internă și internațională 
pe care partidul și statul nostru o 
promovează și căreia dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îi demonstrați viabilita
tea la cele mai înalte tribune ale 
forurilor mondiale, ne simțim și mai 
angajați în marea bătălie pe care 
locuitorii Sucevei legendare o des
fășoară astăzi — îndeplinirea sarci
nilor pe patru ani ai cincinalului în 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și vă asigurăm că 
și de această dată ne vom respecta 
cuvlntul dat în fața partidului și 
poporului, contribuind. în acest fel, 
la înflorirea scumpei noastre Româ
nii socialiste.

Rezultatele remarcabile ale vizitei 
dumneavoastră în cele patru țări a- 
rabe — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SATU- 
MARE AL P.C.R. — confirmă încă 
o dată realismul și înțelepciunea po
liticii externe promovate de Româ
nia, de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate sta
tele lumii, indiferent de orînduirea 
socială, în spiritul principiilor co
existenței pașnice, al cerințelor des
tinderii și progresului general con
temporan.

Fiecare întllnlre a dumneavoastră 
eu conducătorii statelor vizitate, cu 
conducătorii partidelor comuniste și 
muncitorești și ai altor organizații 
progresiste a Însemnat un deosebit 
serviciu adus cauzei nobile a păcii, 
statornicirii în lume a unor relații 
de tip nou, democratice, Întemeiate 
pe principiile egalității în drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, pe 
dreptul popoarelor de a-și hotări 
singure soarta. Rezultă din aceasta 
o nouă și importantă contribuție la 
Întărirea forței și prestigiului socia

lismului în lume, a ideilor de liber
tate, echitate, demnitate și progres 
social, promovate consecvent pe plan 
extern de partidul și statul nostru.

Vă asigurăm și cu acest prilej,' 
stimate tovarășe secretar general, că 
toți locuitorii plaiurilor sătmărene 
sint hotărîți să întîmpine cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist și cel de-al 
XI-lea Congres al partidului prin 
noi și valoroase fapte de muncă, 
dind viață tuturor sarcinilor ce ne 
revin în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în scumpa noastră patrie.

însoțindu-vă permanent cu inima 
ți gindul, urmărind cu mindrie și sa
tisfacție activitatea prodigioasă pe 
care ați desfășurat-o, cuvintele de 
caldă apreciere rostite la adresa 
dumneavoastră și a patriei noastre 
de șefi de stat și înalte personalități, 
manifestările de sinceră prietenie și 
stimă cu care ați fost întîmpinat pre
tutindeni — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL P.C.R. — am înțeles, încă o dată, 
cit de justă este orientarea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru și de cită audiență se bucură 
această politică din partea tuturor 
popoarelor. Cu siguranță că și 
această vizită constituie o nouă și 
strălucită contribuție la afirmarea 
României ca țară a păcii și progre
sului. dornică să strîngă relațiile și 
să coopereze — în spiritul respectu
lui, stimei, avantajului reciproc — cu 
toate țările lumii. Apreciem că dia
logul purtat și comunicatele comune, 
acordurile în domeniile petrolului, 
construcțiilor, agriculturii, transpor
turilor,. livrărilor de mărfuri, înțele
gerile perfectate, toate documentele 
semnate Împreună cu șefii statelor 
vizitate corespund intereselor po
porului român și ale popoarelor 
arabe și vor contribui la ridicarea 
pe un plan superior a relațiilor de 
colaborare și prietenie dintre Româ
nia și aceste țări.

Aprobind pe deplin rezultatele 
fructuoase ale vizitei in Libia, Li
ban, Siria și Irak, vă asigurăm că 
noi, argeșenii, ne consideram total 
angajați pentru transpunerea lor în 
practică.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii dm județ vă încre
dințăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un eiort, că vom munci cu abnega
ție pentru a spori contribuția Arge
șului și a argeșenilor la înfăptuirea 
politicii interne șl externe a parti
dului, la înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN KiSTRlȚA-N ASaUD AL 
P.C.R. se arată : Comuniștii, toți 
oamenii muncii români, maghiari și 
germani din județul nostru, vă a- 
dresează, mult stimate tovarășe se
cretar general, un sincer și caiduros 
bun venit, acum la întoarcerea în 
patrie, după fructuoasa vizită între
prinsă. ,

Trăim sentimente de adincă satis
facție pentru că și de această dată 
țara noastră a purtat solia înaltă și 
nobilă a păcii — tocmai in această 
zonă a lumii unde operațiile mili
tare s-au desfășurat pină nu de mult
— pentru că prin dumneavoastră, 
glasul României socialiste s-a făcut 
auzit o dată mai mult in arena poli
tică internațională, generind ecouri 
puternice și subliniind prestigiul 
imens de care se bucură țara noas
tră, politica partidului nostru comu
nist, excepționala dumneavoastră ac
tivitate internă și internațională.

Ca in atitea alte prilejuri, ne ex
primăm și de această dată totala 
noastră adeziune față de politica 
Partidului Comunist Român și sta
tului nostru, față de nobila și pres
tigioasa dumneavoastră activitate. 
Sintem hotăriți să facem totul pen
tru a ne îndeplini exemplar sarcinile 
ce ne revin, ințelegind că numai așa 
putem întimpina cum se cuvine e- 
venimentele istorice ale anului 1974
— a XXX-a aniversare a. eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. 
se scrie : Vizita oficială pe care 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, iubit conducător 
al partidului și statului nostru, ați 
intreprins-o recent în cele patru țări 
din Orientul Mijlociu a fost urmări
tă și trăită de oamenii muncii din 
județul Cluj — români, maghiari, 
și de alte naționalități — cu sen
timente de puternică mindrie pa
triotică și adincă vibrație izvorite 
din convingerea că, și cu acest pri
lej, a fost slujită cauza scumpă, pro
prie fiecăruia dintre noi — promo
varea intereselor fundamentale ale 
națiunii noastre socialiste, a aspira
țiilor de mai bine, de pace, prietenie 
și colaborare ale întregului poppr 
român.

Eveniment de importanță istorică,

semnificativ act al politicii externe 
a României; vizita Încheiată, cu de
plin succes, constituie o puternică 
reafirmare a preocupării permanen
te și a inițiativelor întreprinse de 
dumneavoastră personal pentru con
tinua întărire a legăturilor de prie
tenie cu statele socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, indiferent de orinduirea 
socială, constituie o strălucită dova
dă a consecvenței, dinamismului și

pasiunii ce caracterizează activitatea 
dumneavoastră neobosită pentru sta
tornicirea unor raporturi noi de în
țelegere și colaborare între popoare, 
pentru destindere internațională și 
pace.

Vizita dumneavoastră, iubite tova
rășe secretar general, subliniază o- 
portunitatea șt valoarea contactelor 
personale la nivelul cel mai înalt, a 
dialogului direct ca metodă de mun

că și acțiune, demonstrează, încă o 
dată, rolul țărilor mijlocii și mici, 
capacitatea lor de a contribui la in
staurarea unor noi relații între state, 
la afirmarea și valorificarea unui 
nou curs al vieții internaționale.

Dind glas gindurilor și sentimen
telor oamenilor muncii din județul 
Cluj, exprimăm deplina și unanima 
noastră aprobare față de documen
tele, acordurile și înțelegerile reali-

Program bogat, activitate
laborioasă, bilanț rodnic

De-a lungul întregului itinerar, ce a însumat mii de kilometri, în țări arabe, conducătorul partidului și 
statului nostru a avut un bogat program de lucru, soldat cu un bilanț deosebit de rodnic. Din agenda de 
lucru a celor patru etape ale vizitei, din buchetul de rezultate spicuim :

Republica Arabă Libiană
• Convorbiri oficiale cu Moam.r ei oed- 

dcfi, președintele Consiliului Comandamentului Revo
luției al Republicii Arabe Libiene.

• Vizitarea șantierelor Combinatului textil Zanzur 
și rafinăriei „Zawia", precum și a Centrului univer
sitar Tripoli.

• Intîlnlri ale membrilor delegației cu:
— ministrul muncii, Abdel Atl Al Oubeidi;
— ministrul petrolului, Ezzedin El Mabrouk;
— ministrul locuințelor, Mohamed Ahmed El 

Mnakous ;
— ministrul Industriei, Giadallah Azzuz Atalhi;
— Abdel Fatah Al Naasi, subsecretar de stat 

la Ministerul Afacerilor Externe.

• Au fost semnate:
— acordul general de colaborare între Republica 

Socialistă România și Republica Arabă Li
biană ;

— acordul de cooperare economică șl tehnică 
în domeniul agriculturii;

— acordul de colaborare șl cooperare econo
mică șl tehnică în domeniul petrolier;

— acordul de cooperare în domeniul construc
țiilor ;

— acordul de cooperare în domeniul transportu
rilor feroviare și drumurilor;

— acordul privind livrarea unor mărfuri româ
nești către Republica Arabă Libiană.

— acordul de colaborare culturală, științifică șl 
de informații.

• S-a convenit înființarea următoarelor companii 
mixte:

— societatea mixtă pentru pescuit și dezvolta
rea producției de pește ;

— societatea mixtă pentru transporturi maritime;
— societatea mixtă pentru reparații și construc

ții navale.
• S-a hotărit constituirea unei comisii mixte ce se 

va întruni anual, alternativ, la București și Tripoli.
• Comunicatul comun, publicat la încheierea vizi

tei, anunță hotărîrea stabilirii de relații diplomatice 
la rang de ambasadă intre cele două țări.

Republica Liban
® Convorbiri oficiale CU Suleiman Fran- 

gieh, președintele Republicii Liban.
• Vizitarea Atelierelor de reparații și asistență pen

tru avioane ale companiei aeriene naționale „Middle 
East Airways". (M.E.A.)

• Intîlnire cu studenții și cadrele didactice de la 
Universitatea din Beirut, prilej cu care tovarășului 
Nicolae Ceaușescu I s-a decernat titlul de „doctor 
honoris causa" al acestei prestigioase Instituții de 
învâțămînt superior.

• Conferință de presă.

• Intîlnlri cu:
— delegația Partidului Comunist Libanez, condu

să de Nadim Aboul Samad, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al P.C. Libanez;

— Assem Kansou, secretar general al Parti
dului Baas ;

— Emile Torbey, secretar al C.C. al Partidului 
Socialist Progresist;

— Yasser Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei ;

— reprezentanții Camerelor de Comerț și Indus
trie din Liban.

• Intilniri ale membrilor delegației cu:
— ministrul economiei naționale. Nazlh Al Bizri;
— ministrul petrolului și industriei, Toufic Assaf;
— ministrul afacerilor externe, Fouad Naffah;
— președintele Asociației băncilor din Liban, 

Joseph Geagea ;
— vicepreședintele Camerei de Comerț și Indus

trie, Gabriel Badaro.

• Au fost semnate:
— acordul de cooperare turistică;
— convenția sanitar-vetefinară ;
— programul de schimburi culturale șl științifice;

— înțelegerea privind acordarea de facilități în 
domeniul vizelor.

e Comunicatul comun cu privire la convorbirile din
tre președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Liban, Suleiman Frangieh, evidențiază do
rința comună de a întreprinde noi măsuri pentru lăr
girea cadrului de colaborare în domenii de interes 
reciproc.

Republica Arabă Siriană
• Convorbiri oficiale cu Hafez Al-Assad, 

președintele Republicii Arabe Siriene, secretar gene
rai al Comandamentului Național al Partidului Baas 
Arab Socialist.

• Vizitarea întreprinderii textile „Compania comer
cială industrială naționalizată", a Moscheii Omayazi- 
lor. Muzeului național din Damasc.

• Interviu acordat Radioteleviziunii siriene.
intilniri ale membrilor delegației cu :
— secretarul general adjunct al Comandamen

tului Național al Partidului Baas Arab Socia
list. Abdul Al Ahmar:

— secretarul general al Comandamentului regio
nal al Partidului Baas Arab Socialist, Mu
hammad Jaber al Bajbouj;

— ministrul informațiilor, Georges Saddikhnl;
— vicepreședintele Consiliului de Miniștri pentru 

probleme economice, Mouhamad Haydar;
— ministrul economiei și comerțului exterior, dr. 

Mouhammad Al Imadi.
Comunicatul comun adoptat de secretarul general 

al Partidului Comunist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și de secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, subliniază voința comună de 
a extinde și aprofunda cooperarea româno-siriană în 
domeniile politic, economic, tehnic, științific, cultural 
și turistic.

• Au fost semnate:
— nouă acorduri de colaborare economică în 

domeniile petrolului și mineritului, agrozoo
tehnic și industrial;

— convenția de colaborare în domeniul sănă
tății publice;

— programul de aplicare a Acordului de coope
rare culturală pe anii 1974—1975 ;

— înțelegerea privind facilitarea în acordarea 
vizelor.

Republica Irak
• Convorbiri Oficiale CU Ahmed Hassan

Al-Bakr, președintele Republicii Irak.
• înmînarea cheii de aur a orașului Bagdad.
• Vizitarea Muzeului Irakian.

• Intilniri CU :
— Aziz Mohamed, prim-secretar al C.C. al Par

tidului Comunist Irakian ;
— Habib Mohammed Kerim, secretar general al 

Partidului Democratic al Kurdlstanului.
• Intilniri ale membrilor delegației cu :

— AII Ghanan, membru al conducerii naționale 
a Partidului Socialist Arab Baas;

— ministrul ad-interim la Ministerul Informa
țiilor, dr. Izzat Mustafa, membru al conduce
rii Frontului Național Progresist;

— ministrul industriei, Taher Al Jadraoui;
— ministrul agriculturii și reformei agrare, Izzat 

Al Douri;
— ministrul ad-interim al afacerilor externe, 

Hisham Al-Shawi.
• în Comunicatul 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, se 
arată că părțile au făcut un schimb de vederi în legă
tură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România 
și Irak și au analizat posibilitățile de extindere în 
continuare a acestor relații.

zate, adeziunea totală la politica în
țeleaptă, clarvăzătoare, pe. care par
tidul și statul o promovează, în nu
mele și in interesul întregului nos
tru popor.

COMITETUL JUDEȚEAN ARAD 
AL P.C.R. și consiliul popular jude
țean, exprimind adeziunea deplină a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — la politica internă și ex
ternă marxist-leninistă a partidului 
și statului, vă adresează cele mai 
sincere mulțumiri pentru laborioasa 
activitate pe care ați desfășurat-o cu 
prilejul vizitei întreprinse in Libia, 
Liban, Siria și Irak.

Desfășurarea acestei fructuoase 
vizite a prilejuit o nouă dovadă de 
simpatie și respect față de poporul 
român și realizările sale în făurirea 
vieții noi, față de politica externă 
profund constructivă a României so
cialiste, față de proeminenta perso
nalitate a conducătorului partidului 
și statului nostru.

Sintem ferm convinși, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că rezul
tatele deosebite ce s-au înregistrat 
cu prilejul acestei vizite pe linia per
fecționării și amplificării relațiilor, 
pe multiple planuri, dintre România 
și țările vizitate, dau un impuls poli
ticii noastre externe, contribuie la 
consolidarea poziției pe care o avem 
în viața politică internațională, la 
afirmarea tot mai puternică a voin
ței de pace și largă colaborare do 
care este animat poporul nostru și 
pentru care militați cu atita con
secvență.

Pe deplin convinși de justețea tu
turor actelor de politică internă și 
externă ale partidului și statului 
nostru și, în același timp, conștienți 
de răspunderile ce le revin pentru 
aplicarea lor neabătută, oamenii 
muncii din județul Arad, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, sint ferm hotărîți să-și 
sporească eforturile pentru a întîm
pina cu rezultate deosebite cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Botoșani trăiesc, odată 
cu întregul nostru popor, puternice 
sentimente de bucurie, satisfacție 
și mindrie patriotică pentru strălu
citul mesaj de solidaritate, priete
nie și pace pe care l-ați purtat în 
vizita efectuată în citeva state din 
Orientul Mijlociu — se scrie în tele
grama transmisă de BIROUL COMI
TETULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI 
AL P.C.R. Corespunzătoare pe deplin 
năzuințelor . și aspirațiilor poporului 
român, întreaga desfășurare a vizitei, 
întilnirile și dialogurile cu conducă
torii statelor respective, cu reprezen
tanții unor partide și organizații po
litice, precum și cu un număr mare 
de oameni ai muncii, comunicatele 
comune și acordurile încheiate cu a- 
cest prilej reprezintă o nouă și im
portantă dovadă a inițiativei, fermi
tății și consecvenței cu care partidul 
și statul nostru acționează pe planul 
vieții internaționale, a stimei, auto
rității și prestigiului de care se 
bucură țara noastră pe toate meri
dianele globului.

Acum, cind ați revenit în patrie, 
odată cu urarea de „Bun venit", în- 
găduiți-ne, iubite tovarășe secretar 
general, să ne manifestăm recu
noștința fierbinte și să vă mul
țumim din adincul inimilor noas
tre pentru activitatea bogată și 
rezultatele de seamă obținute în 
această vizită — afirmare elocven
tă a Înaltelor dumneavoastră cali
tăți de conducător politic și de stat, 
patriot înflăcărat și internaționalist 
militant, exemplu de voință, realism 
și energie clocotitoare puse in slujba 
libertății, bunăstării și fericirii ceior 
ce muncesc.

Dind expresie gindurilor și senti
mentelor celor mai profunde aje co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, români, și maghiari, din ju
dețul Harghita, ne exprimăm deplina 
noastră satisfacție, totala adeziune și 
prețuire față de prodigioasa activi
tate pe care ați desfășurat-o cu o- 
cazia vizitei dumneavoastră in uneie 
țări arabe din Orientul Mijlociu, vi
zită care, prin rezultatele sale fruc
tuoase, a adus o nouă și strălucită 
contribuție la creșterea prestigiului 
României socialiste pe plan mon
dial, la sporirea influenței socialis
mului in lume, la promovarea idealu
lui măreț al cauzei păcii și prieteniei 
între popoare — se arată in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
HARGHITA AL F.C.R.

Fiecare intîlnire pe care ați avut-o 
cu reprezentanții statelor vizitate o 
considerăm drept o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la sta
tornicirea In lume a unor relații de 
tip nou, întemeiate pe principiu) 
egalității In drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio

nale, neamestecului In treburile in
terne, avantajului reciproc, pe drep
tul tuturor popoarelor de a-și hotâri 
soarta de-sine-stătător.

Ca locuitori ai unui județ în plină 
dezvoltare, căruia partidul și statul 
nostru, dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ii purtați o deosebită grijă, ne an
gajăm să ne unim și mai strins rîn- 
durile în jurul Partidului Comunist 
Român, al Comitetului său Central, 
în frunte cu dumneavoastră, să pu
nem întreaga noastră capacitate in 
slujba înfăptuirii exemplare a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statuiui nostru, a obiectivului 
măreț de realizare a actualului cin
cinal înainte de termen.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii hunedoreni — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — vă adresăm, la în
toarcerea pe pămintul scump ai pa
triei, urarea fierbinte de bun 
sosit, exprimind adeziunea noastră 
entuziastă față de politica internă și 
externă a partidului și statului, stră
lucit reprezentată de dumneavoastră, 
și cu prilejul actualei vizite, se ara
tă în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.

Am urmărit cu emoție vizita in 
țările arabe și am avut satisfacția să 
constatăm că ea reprezintă o nouă 
și deplină confirmare a imensului 
prestigiu de care se bucură în lume 
România, a cărei politică externă 
este magistral pusă în aplicare de 
către dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Strîngerea și întărirea relațiilor 
dintre România și țările vizitate, . r. 
dezvoltarea amplă a raporturilor de 

1 colaborare multilaterală cu aceste 
țări, în interesul progresului reciproc, 
numărul mare de acorduri încheiate 
constituie o contribuție de preț la 
dezvoltarea raporturilor de prietenie 
și colaborare cu statele din lumea 
arabă, în interesul cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Sintem conștienți de faptul că la 
baza prestigiului internațional al 

•României stau succesele deosebit de 
însemnate în procesul edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Vă asigurăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că minerii, 
siderurgiștii, constructorii, lucrătorii 
din agricultură, tineretul, toți oame
nii muncii hunedoreni vor depune 
eforturi sporite pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, a an
gajamentelor, pentru ridicarea efi
cienței întregii activități, pentru a 
întimpina cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării și Congresul al 
XI-lea al P.C.R. cu bogate și rodnice 
succese in toate domeniile de activi
tate,

în telegrama adresată de BIROUL 
COMITETULUI JUDEȚEAN CO- 
VASNA AL P.C.R. se scrie : Expri
mind adeziunea deplină a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii de 
pe meleagurile județului nostru — 
români și maghiari — la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru; vă adresăm, iubite to
varășe secretar general, cu prilejul 
întoarcerii dumneavoastră în patrie, 
cele mai sincere mulțumiri și senti
mente de recunoștință pentru rodni
ca și neobosita activitate pe care ați 
desfășurat-o în cadrul vizitei între
prinse in Libia, Liban, Siria și Irak. 
Rezultatele deosebit de fructuoase 
ale acestei vizite, primirea entuzias
tă, caldă, ospitalieră cu care ați fost 
întîmpinat in aceste țări reprezintă 
pentru comuniștii șl toți locuitorii 
județului Covasna, ca și pentru în
treaga națiune română, un motiv de 
înaltă mindrie patriotică.

Animați de minunatul exemplu pe 
care dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ni-1 oferiți, 
de inaltă pildă de dăruire comunistă 
și patriotică pe care o dați zi de zi 
prin activitatea consacrată,propășirii 
României socialiste, fericirii și bună
stării poporului nostru, cauzei păcii 
și triumfului colaborării în lume vă 
încredințăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru realizarea integrală, la toți 
indicatorii, a sarcinilor ce ne revin 
pentru anul 1974.

Rezultatele care se preliminează pa 
cele două luni ale anului sint o măr
turie a eforturilor și spiritului mobi
lizator care caracterizează Întreaga 
noastră activitate.

Lucrătorii din agricultura județu
lui s-au angajat ca acest an agricol 
să fie an record la obținerea de pro
ducții sporite la toate produsele și 
în special la cartofi — cultura de 
bază din agricultura județului.

Sintem hotărîți să transpunem în 
viață prețioasele dumneavoastră in
dicații, aducîndu-ne contribuția la 
prosperitatea și înflorirea României 
socialiste, la creșterea continuă a 
prestigiului ei internațional.

i
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«'
Rezultatele recentei sesiuni de examene relevă:

POSIBILITĂȚI INSUFICIENT FOLOSITE
__  __  ___ _ M________ ____  _ _______________________ ____ _ V

IN PREGĂTIREA TEMEINICĂ A STUDENȚILOR
în noul an universitar, rezul

tatele primei sesiuni de exa
mene pot fi privite ca un 
prim test. O recentă situație atestă 
că din totalul studenților Înscriși la 
cursurile de zi și serale — excep
ție făcînd cei din ultimul an al în- 
vățămîntului superior tehnic și far
maceutic, cu sesiunea programată 
mai tîrziu — prezentarea la exa
mene a fost in proporție de circa 
98,5 la sută. Numai că dintre cei 
prezentați un procent însemnat de 
studenți nu au promovat unu sau 
mai multe examene.

Aceasta demonstrează necesita
tea unei colaborări mult mai 
strinse între toți factorii care 
pot și trebuie să cultive o at
mosferă de studiu Intens și sis- 
tematio : decanate, rectorate, consi
lii, senate și, nu mai puțin, asocia
țiile studenților comuniști, al căror 
rol și răspundere in stimularea e- 
foriului tineretului universitar la 
învățătură au fost subliniate in re
petate rinduri. Prin această optică, 
ne-am propus o discuție asupra re
zultatelor recentei sesiuni. Pentru în
ceput, ne adresăm prof. dr. docent 
Ștefan Pascu, rectorul UNIVERSITĂ
ȚII DIN CLUJ:

opinia studențească, chemată prin 
excelență să acționeze ca o prezență 
educativă și dincolo de prevederile 
orarului universitar, asigură la ni
velul activității fiecărui tînăr o con
stantă a îndeplinirii sarcinilor zil
nice.

se înfățișează studenților In plenitu
dinea învățămintelor sale. învățămin
te pe care ei Ie pătrund pe măsură 
ce înaintează cu perforatorul in sub
teran.

cadrelor didactice nu numai in 
desfășurarea, dar 
rea unei sesiuni

și in pregăti- 
de examene ?

— Nu contiderați că fi cadre
lor didactice le revine o răs
pundere sporită in această pri
vință 2 Care sint principalele de
ficiente de această natură și

— O asemenea, sinteză nu poa
te fi îmbunătățită astfel incit să 
sporească și mai mult numărul 
integralișttlor 2 Avem in vedere, 
firește, nu înfrumusețarea pro
centelor, nu reducerea exigen
țelor spre a determina promo-

— Desigur, șefii de 
tregul corp profesoral 
ganizeze o mai strînsă conlucrare cu 
studenții ; trebuie, în primul rînd, să 
întărim responsabilitatea studenților 
față de componentele cotidiene ale 
studiului universitar — autodisciplină, 
perseverență, caracter sistematic al 
programului individual. Atribuțiile 
cadrelor didactice sint in această pri
vință pe cît de ferme, pe atît de 
clare.

discipline, ln- 
trebuie să or-

• Rectori ai unor institute de învățămînt superior anali

zează situația la învățătură • Cîteva concluzii: Nu 

întotdeauna studiul individual s-a afirmat ca factor hoîă-

rîtor ai pregătirii • Asociațiile studenților pot avea un rol 

mai activ în educarea răspunderii față de muncă

— Și la procentul de promo- 
vabilitate obținut, fie el chiar 
superior anului precedent, apre- 
ciați că asemenea atribuții au 
fost exercitate la un nivel 
maxim 2

— Dintre cei peste 5 500 de 
ttudenți de la universitatea 
clujeană un număr apreciabil de 
studenfi nu a promovat re
centa sesiune; există destu
le calificative mediocre ; de 
aceea am dori să vă între
băm : in contextul bătăliei ge
nerale pentru calitate, cînd pre
tutindeni prezența rebuturilor 
declanșează reacții vehemente 
ale celor direct implicați in 
procesul muncii, ce urmări a 
avut la universitatea clujeană 
constatarea, după un semestru, 
a unui procent 
reușiți 2

turn vedefi modalitatea elimi
nării lor 2

ridicat de ne-

— S-au desfășurat 
fășoară dezbateri al 
pal scop sint întărirea 
țializarea studiului individual, 
pentru ca acest proces să poată fi 
impulsionat pretutindeni, se urmă
rește întărirea participării studenți
lor la desfășurarea întregii activi
tăți universitare, la inițiativele și 
răspunderile acesteia. în acest spi
rit, reprezentanți ai asociațiilor stu
denților comuniști în consilii și 
senate universitare, cu drepturi și 
îndatoriri egale oricărui alt membru 
din aceste organe de conducere, iși 
spun părerea, iau atitudine, exercită 
o reală influență asupra desfășurării 
întregului proces de invățămint.

și se des- 
căror princi- 

și substan- 
Iar

— Si o exercită, intr-adevăr, 
la nivelul exigențelor specifice 
momentului actual 2 Cum ve
deți posibilitatea depășirii si
tuației potrivit căreia, așa cum 
studenții înșiși argumentează, 
asociațiile, uneori, se limitează 
într-o bună măsură să fie re
prezentate în consilii și senate 
universitare, preocuptndu-se în 
schimb mai puțin de activitatea 
vie, concretă in rîndurile stu
denților 2

— într-adevăr, forța opiniei stu
dențești nu întotdeauna se resimte 
pe măsura valorii sale ; efed că atit 
noi, dar mai ales asociațiile stu
dențești, trebuie să ne concen
trăm eforturile spre a-i spori a- 
cestei opinii 
venție activă, 
ceasta pentru 
cazurile cînd 
ună cu asqciațiile, luăm decizii de 
suplinire a lipsurilor, programul de 
activitate universitară întrunește ast
fel adeziunea unanimă — dar pre
gătirea individuală a studenților, ca 
factor hotăritor în realizarea obiec
tivelor propuse, continuă să se des
fășoare neritmic, prea puțin siste
matic, în salturi. Nu întotdeauna

valoarea de inter- 
eficientă. Spun a- 
că sint frecvente 

ne consultăm impre-

— Fără Îndoială că și noi putem 
face mai mult, îndeosebi in ceea ce 
privește cunoașterea exactă a opi
niilor studenților cu privire la pro
cesul de invățămint. pentru ca, de 
pe această bază, să-i sprijinim în 
eforturile lor de studiu. Cu atit 
mai mult cu Cit, uneori, chiar in 
rîndurile aleșilor studențimii în or
ganismele de conducere universitară 
se observă rețineri în a-și spune pă
rerea, în a lua atitudine, mai ales 
dacă e vorba de a aprecia calitatea 
unor prelegeri. Mă gindesc, de aceea, 
cit de utile ne-au fost chestionarele, 
repartizate pe ani și grupe, prin care 
Studenții puteau să-și spună părerea, 
evident, fără obligativitatea semnătu
rii. La Facultatea de fizică am putut 
verifica o seamă de investigații an
terioare cu privire la carențele meto
dice ale unor cursuri ; la Facultatea 
de istorie și filozofie, opiniile expri
mate ne-au fost de mare utilitate în 
îmbunătățirea tematicii prelegerilor ; 
o astfel de cercetare la 6 dintre cele 
9 facultăți clujene ale universității 
ne-a oferit sugestii importante cu pri
vire la mai buna utilizare a bugetului 
de timp al studenților, la selecția 
valorică a bibliografiei, la îmbunătă
țirea programului de practică etc. 
Cunoscind structura reală a efortu
rilor studenților, corpul profesoral 
poate și trebuie să-i influențeze, cum 
spuneam, și dincolo de prevederile o- 
rarului universitar. De altfel, aceasta 
este o obligație firească a corpului 
profesoral. Gradul ei de împiinire va 
trebui să-1 judecăm după felul cum 
reușește să preintîmpine carențele 
din pregătirea studenților, nu după 
cum le combate post factum.

La INSTITUTUL DE MINE DIN 
PETROȘANI, soluția perfecționării 
studiului universitar ne este înfăți
șată intr-o ecuație specifică :

— La ultimele examene am atins 
un important procent de inte- 
graliști — ne încredințează prof, u- 
niv. dr. ing. Aron Popa, rectorul in
stitutului. Este o cotă superioară 
anilor precedenți. N-aș spune insă că 
s-a învățat cantitativ mai mult ; s-a 
învățat însă mai sistematic și deci 
mai temeinic. Și asta, in bună parte, 
datorită superiorității sistemului de 
practică, adoptat în mare parte la 
propunerea asociațiilor studențești. 
Activitatea practică, in loc de o zi 
pe săptămînă, discontinuă și fără o- 
biective precise, așa cum se efectua 
în alți ani, prevede o perioadă com
pactă, la sfirșitul semestrului, direct 
in abataje. Studenții realizează ast
fel o sinteză a cunoștințelor. O temă 
ca „Perforarea", aprofundata din un
ghiuri diferite la cursurile de Me
canică a rocilor, Mașini miniere și 
Săpare, abia în practica de abataj li

varea cu orice preț, ci perfec
ționarea pregătirii studenților in 
condițiile impuse de actualul 
stadiu al vieții universitare.

— Pentru aceasta va trebui să îm
bunătățim și mai mult sistemul de 
practică, întrucit el are o importanță 
fundamentală în profilul institutului 
nostru. Am realizat programul prac
ticii desfășurate comasat in subteran; 
va trebui acum ca el să se aplice prin 
rotație, la mine cu diferite profile, 
întreprinderile ne-au promis sprijin. 
Ne vom folosi de acest sprijin inclu
siv in direcția nominalizării respon
sabililor de practică dintre spe
cialiștii producției care să se ocupe 
de îndrumarea studenților nu 
tre

— Cum să vă spun, ele au fost 
exercitate așa cum au fost, dar puteau 
fi și mai bine. Problema nu e doar 
de intensitate, ci mai ales de con
diții. Iar în privința condițiilor, aș 
dori să vă soun că, fără un aport 
educativ mult mai activ și mai di
versificat, mai persistent, din par
tea asociațiilor studențești, nu vom 
putea realiza cele propuse. Aflat în 
bibliotecă sau la locul lui de practică, 
indiferent dacă îndrumătorii sînt mai 
mulți sau mai puțini, fiecare student 
trebuie să-și fie cel mai exigent ju
decător.

„prin- 
altele:‘, ci în primul rînd.

— Apreciind consecvența cu 
care vă 
practicii 
portanță 
mentală 
tului de 
știm : din moment ce titularul 
unei discipline universitare are 
răspunderea aprofundării aceste
ia de către TOȚI studenții in 
TOATE implicațiile științifice și 
educative, care sint răspunderile

referiți la programul 
studenților, cu o im- 

intr-adevăr funda- 
pentru profitul Institu- 
mine, am dori totuși să

...Punem aici punct consemnărilor 
noastre cu convingerea că analizele 
profunde ale rezultatelor recentelor 
examene vor evidenția, în chiar efor
tul lor retrospectiv, modalități noi 
prin care cadrele didactice, organiza
țiile de partid, asociațiile studenților 
comuniști să se manifeste mai activ, 
mobilizînd pe toți studenții, cultivin- 
du-le răspunderea unică față de pro
pria pregătire. Avem, de asemenea, 
convingerea că dezbaterea politică a 
rezultatelor ultimei sesiuni va reliefa 
posibilități noi de colaborare intre toți 
factorii universitari. O colaborare că
reia conducerile institutelor și facul
tăților au datoria să-i asigure condi
țiile desfășurării pe cit de ample, pe 
atit de fructuoase, iar asociațiile stu
denților comuniști să-i imprime un 
curs continuu ascendent în viața uni
versitară.

Prezența unul nucleu 
de tineri absolvenți ai 
I.A.T.C.-ului, care au ve
nit Să împrospăteze resur
sele artistice ale teatrului 
din Petroșani, abordarea 
hotărîtă a unui repertoriu 
contemporan, din care nu 
lipsea premiera pe țară 
a unei piese ca și 
cunoscute 
nada" de 
— pentru 
colectivul 
recursese 
păr, iată 
tive care _ 
sul nostru pentru recentul 
turneu al TEATRULUI 
DE STAT „VALEA JIU
LUI" DIN PETROȘANI. 
Și iată de ce speram să 
putem constata, față de tre
cutele evoluții ale teatrului 
din Petroșani în București, 
o creștere sensibilă a cali
tății spectacolelor, poate 
chiar un suflu proaspăt al 
modalităților de tratare 
scenică și, în orice caz, un 
evoluat nivel de profesio
nalism artistic, care să de
pășească stadiul bunelor 
intenții. Dacă totuși nu s-a 
intimplat așa, și atît spec
tacolul cu „Cornada" de 
Alfonso Sastre, rit mal ales 
cel cu „Casa de mode" de 
Theodor Mănescu ne-au 
produs o anumită dezamă
gire, vina n-o poartă de 
astă dată actorii, ci. in pri
mul rînd, concepția regizo- 
ral-scenografică a celor 
două montări.

Piesa „Cornada" de Al
fonso Sastre aduce In discu
ție mitul toreadorului și al 
corridei, poate mitul cel 
mai tipic spaniol și, ca a- 
tare, capabil să dezvăluie 
la rindul Său substratul u- 
nor relații sociale,, tipice, 
concludente pentru bună
starea și mirajul unei lumi, 
înfruntarea sîngeroasă a 
omului cu taurul nu mai 
are nimic din aura ei eroi
că sau romantică — a de
venit in schimb o afacere 
sîngeroasă, in care omul 
simplu, Înșelat de mitul 
ciștigului ușor și al gloriei 
peste noapte, o dată ajuns 
toreador este o victimă si
gură a impresarului, a sis-

ne- 
la noi —' „Cor- 
Alfonso 
a cărei montare 
astfel 

la un regizor ti- 
doar citeva mo- 
justificau intere-

Sastre
întinerit

ternului care face posibilă 
încă lupta cu taurii. Ade
vărata și cea mai sînge- 
roasă corridă nu mai are 
loc în arena cu tauri, ci 
In arena relațiilor sociale. 
După moartea toreadorului 
Josă Alba — a cărui ini
țială tentativă de sinuci
dere putea căpăta în spec
tacol o mai pregnantă sem
nificație simbolică — refu
zul modestului și umilului

Pe de altă parte, regia lui 
Adrian Lupu oscilează în
tre indicația jocului rea
list și cadențe rituale, pe 
care textul nu le justifică 
și nu le suportă, astfel In
cit în locul gravității inten
ționate se ajunge uneori la 
un pas de ridicol. Avem in 
vedere îndeosebi interpre
tarea voit monotonă, dar 
și de o ternă masivitate a 
lui Dan Aciobăniței, in ro-

CRONICA DRAMATICĂ

Turneul teatrului

de stat „ Valea Jiului"

din Petroșani

clrciumar Rafael Pastor de 
a deveni toreador semnifi
că cu mult mai mult decît 
a nu accepta riscurile unei 
meserii : este refuzul con
știent pe care omul de 
rînd se hotărăște să-l dea 
întregului sistem reprezen
tat de impresarul Juan 
Marcos.

Spectacolul Teatrului din 
Petroșani (regia : Adrian 
Lupu) pornește de la o in
tuiție justă : arena nu este 
plasată în afara locului de 
desfășurare a acțiunii, ci 
este pusă să-l înconjoare, 
ceea ce are meritul de a 
evidenția cu claritate ideea 
centrală a piesei. Dar 
toate celelalte soluții 
nografice (aparținînd 
Virgil Popa) sînt la fel 
fericite, unele obligind 
o limitare excesivă a 
sibilităților de mizanscenă.

nu 
sce- 

lui 
de 
la 

po-

Iul impresarului Juan Mar
cos, unele momente din 
dialogul celor doi medici, 
interpretați de Tralan Pre- 
torian și Emil Schmidt, cît 
și desfășurarea de ansam
blu a spectacolului, con
torsionat deseori inutil șl 
artificial. Reușind să se 
sustragă acestei facturi 
spectaculare imprimate de 
regie, ne conving din cînd 
în cînd de adevărul uman 
al personajelor și de posi
bilitățile reale pe care le 
au, pe linia unui joc sobru 
și realist, Mihai Clita _ (în 
rolul 
Alba) 
rolul 
după 
Vlad 
rul Rafael Pastor) și 
lui Mircea Pîinișoară 
comisarul Beltran) se 
cârcă uneori cu

toreadorului Josă 
și Lavinia Jemna (in 
soției lui, Gabriela) ; 
cum și aparițiile lui 
Vasiliu (in circiuma- 

ale 
(in 
In- 

o consis-

tențâ umană, pe care spec
tacolul s-ar fi cuvenit s-o 
aibă în vedere înaintea 
oricărui artificiu formal.

„Casa de mode" de Theo
dor Mănescu — piesă de 
factură polițistă — a fost 
pusă in scenă de Ion Si- 
mionescu, în scenografia lui 
Aurel Florea. Ne-am fi 
așteptat să nu se accepte cu 
atita ușurință o soluție sce
nografică pe rit de paupe
ră pe atit de vetustă și 
cenușie. Elementele de ves
timentație și recuzită adău
gate, departe de a atenua 
arbitrarul costumului, nu 
fac decit să-i sporească 
șansele de ridicul. Desigur, 
posibilitățile reale și bună
voința unor actori ca Florin 
Plaur (Petru Magheru), 
Cristian Drăgulănescu (șofe
rul), Paulina Codreanu (Ve
ronica) sau Elisabeta Belba 
(schîțind cu veritabil talent 
și economie de mijloace, 
într-o simplă apariție, dra
ma unui personaj com
plex) merită să fie relevate.

Dacă spectacolele acestui 
turneu au fost departe de 
așteptările noastre, este 
pentru că dorința realizato
rilor lor de a face și ei 
„altfel" nu și-a găsit o su
ficientă justificare, ajun- 
gindu-se la o expresie sce
nică artificială, arbitrară șl 
falsă. Fără Îndoială că po
sibilitățile reale ale trupei 
din Petroșani au crescut, 
lăsindu-se Întrezărite chiar 
și din aceste spectacole, iar 
ambițiile teatrului sînt în 
continuare mari, intre vii
toarele premiere ale actua
lei stagiuni figurind, in or
dine, „Siciliana" de Aurel 
Baranga, „Georges Dandin" 
de Moliăre, „Femeia mării" 
de Ibsen și „Chlțimia" de 
Ion Băieșu. Este de aștep
tat ca posibilitățile trupei 
din Petroșani să nu se mai 
irosească in montări sterile, 
să se fructifice pe linia 
conținutului profund uman 
al textelor puse în scenă, 
in spectacole care să fie în 
primul rînd convingătoare, 
purtătoare ale unui mesaj 
nobil și limpede.

Victor PARHON

Mihai IORDANESCU

LA ÎNCEPUTUL LUNII MARTIE

Salonul național de carte
La Începutul lunii martie va avea 

loc unul dintre cele mai de seamă 
evenimente literare ale anului — 
SALONUL NAȚIONAL DE CARTE, 
ediția a 4-a — prilej de amplă re
trospectivă editorială — 1973, de a- 
preciere a celor mai de seamă reali
zări ale caselor noastre de editură.

Oamenii
de pe

prezintă;

ROMÂNIA - FILM"

((

Producție 
bulgare. 
Șaraliev.
Cerkelov, 
Gheorghi

a studiourilor 
Regia : Borislav 
Cu : Gheorghi 
Ivan Andonov,
Djubrilov. Al-

bena Kazakova.

I I
V

în foaierul impunător al noului Tea
tru Național, gazda salonului, vor fi 
expuse standuri pentru diverse ge
nuri de literatură, grăitoare pentru 
activitatea de ansamblu a tipăririi 
cărții românești, pentru calitatea pro
ducției editoriale. Distincțiile ce vor 
fi oferite în cadrul salonului — „Cele 
mai frumoase cărți ale anului 1973", 
premiul publicului, pentru cartea de 
cea mai largă popularitate, sau cele 
care vor fi acordate de Societatea 
română de bibliofilie vor consfinți 
calitatea literaturii editate în anul 
care a trecut, valoarea artistică a 
volumelor — machetare, ilustrare, 
coDertă, literă — Intr-un cuvint, con
diția grafică a cărții.

De la editurile cu o veche tradi
ție, începînd cu cea Politică, unde 
în trei., 
tipărite 
proape 
la cele 
mânesc 
ditură vor prezenta, la cel de-al 4-lea 
Salon național de carte, un mare 
număr de volume : literatură social- 
politică. științifică, tehnică, beletris
tică românească și universală, cla
sică și contemporană, cărți pentru 
eonii și tineret, literatură de largă 
informare, cărți de artă etc.

decenii de existentă au fost 
peste 8 300 de titluri. In a- 
250 milioane de exemplare, 
tinere — Facla, Scrisul ro- 
— toate cele 22 case de e-

(Agerpres)

A apârut:
S. A. TOKAREV 

Religia în istoria 
popoarelor lumii 

(Traducere din limba 
rusii) 
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în Sahel, ultimul sezon 

ploios, anotimpul speran
țelor și al marilor ritualuri 
închinate stropilor de apă, 
atît de rari în această re
giune africană deficitară 
în precipitații, a fost cel 
mai dramatic anotimp din 
ultimele decenii. în loc de 
dansuri, tam-tamuri și 
serbări populare, un imens 
văl al suferinței s-a așter
nut de la un capăt la altul 
al regiunii sud-sahariene. 
Efectele, cumulate timp de 
șase-șapte ani consecutivi 
de secetă, sînt devastatoa
re pe întinse regiuni din 
teritoriile a șase țări — 
Mauritania, Senegal, Mali, 
Volta Superioară, Niger și 
Ciad, unde 
25 milioane 
pe care le 
belul.

Pămlritur! 
pacl uscați.

trăiesc circa 
de locuitori — 
înglobează Sa-

calcinate, co- 
_____ ____ _ schelete de
animale, mormane întregi 
presărate de-a lungul dru
murilor pe unde a tre
cut sinistrul ; trupuri e- 
puizate, fețe supte, ochi e- 
normi, în care s-au refu
giat ultimele crîmpeie de 
viață ; ființe umane scor
monind prin mușuroaie 
după rezervele de hrană 
ale furnicilor, prin milul 
bălților după tuberculi de 
nufăr, sacrificîndu-și vi
tele, singurul avut, pentru 
a potoli, cu sîngele acesto
ra, setea copiilor ; vite 
costelive, meșterind cartoa
ne și zdrențe ; păstori și 
țărani, mii, zeci de mii de 
oameni porniți in exod spre 
orașele în jurul cărora au 
apărut centuri de bidonvi- 
luri ale sărăciei și disperă
rii, ale suferinței și bolilor.

Asemenea imagini, am
plificate la nesfirșit, au 
fost surprinse de ziariști 
de experți ai O.N.U. și ai 
altor organisme internațio
nale, prezenți la fața locu
lui, pentru a aprecia pro
porțiile dezastrului și aju
toarele necesare pentru sal
varea locuitorilor din Sa
hel. Imagini pe care multi 

i vorbind despre „seceta

secolului" n-au ezitat să 
le denumească apocalip
tice.

în iunie, anul trecut, au 
venit ploile. Mai abunden
te în unele locuri, mai să
race in nord, ploi care au 
readus speranțele. Ogoa
rele au fost semănate. în 
unele locuri, pămintul pir- 
jolit și-a acoperit rănile 
arse cu covorul verde al 
vegetației. Pretutindeni

dintr-o călătorie în Volta 
Superioară ' și Mali. Potri
vit experțllor, mii de per
soane au pierit de inanitie 
și boli, dar este imposibil 
să se facă bilanțul exact al 
victimelor secetei, cu atit 
mai mult Cu rit ea iși con
tinuă ofensiva. „1974 va fi 
tot un an de foamete pen
tru Sahel" — a afirmat 
președintele Republicii Vol
ta Superioară, care a pri-

derea unor mari cantități 
de recoltă, creșterea defici
tului balanței de plăți, de
gradarea surselor de apă 
(puțuri, baraje etc.), redu
cerea producției, iată care 
sint consecințele. în Mauri
tania, de pildă, pagubele 
provocate de secetă pînă în 
iunie 1973 sînt echivalente 
cu bugetul acestei țări pe 
timp de un an. Experți ai 
F.A.O. apreciază că vor

bui și ierburi calcinate. 
Pământul devine o crustă 
crăpată, puțurile seacă, apa 
din lacuri și chiar din ma
rile fluvii scade îngrijoră
tor. Timp de patru-cinci 
luni pe an plouă, cu inter
mitențe ; mai puțin in nord 
și abundent în partea me
ridională a Sahelului. Pă- 
mintul se îmbibă cu apă, 
lacurile, rîurile. bălțile și 
locurile joase iși refac re-

„SECETA SECOIULUF CONTINUĂ
SĂ FACĂ RAVAGII

• SAHEL - UN IMENS IMPERIU AL SUFERINȚEI • „OFENSIVA NISIPULUI" i DEȘER
TUL AVANSEAZĂ • IN CĂUTAREA UNOR REMEDII - INTRE TANCURI Șl TRACTOARE

lnsă ploile au venit prea 
tlrzlu, debitul pluviometric 
s-a situat sub nivelul 
normal. Mult aștepta
tele precipitații de la sfir
șitul lunii septembrie nu 
s-au produs. Din Sahel 
au Început să parvină tot 
mai insistent noi semnale 
de alarmă. Vitele continuă 
să piară de foame și sete. 
Pășunile nu s-au refăcut. 
Sint oameni care mănîncă 
doar o dată la două zile. 
Unii mor din pricina epui
zării și a bolilor. „Se cre
dea că marea criză din Sa
hel a luat sfîrșit odată cu 
anotimpul ploilor. Ea însă 
abia începe : șapte-opt mi
lioane de oameni sînt ame
nințați <5? foamete la sud 
de Sahara" — apreciază, 
intr-o declarație, parlamen
tari vest-europeni reîntorși

mit mandatul țărilor vest- 
africane lovite de secetă de 
a expune la Națiunile U- 
nlte și în diferite 
ale lumii situația 
și în perspectivă 
hei.

Secetă, foamete, 
conomic. Iată ecuația pe 
care trebuie să o rezolve, 
cu slabele lor mijloace, ță
rile din Sahel, Considerate 
de experți ai O.N.U. prin
tre cele mai 
lume •. venitul 
locuitor — sub 
dolari, indicele 
zare — sub 20 la sută, ve
nitul din producția indus
trială — sub 10 la sută din 
venitul național. La aceasta 
se adaugă marile pagube 
provocate de secetă. Deci
marea șeptelului în propor
ții de peste 50 la sută, pier-

capitale 
prezentă 
din Sa
recul e-

sărace din 
anual pe 

o sută d? 
de școlari -

trebui să treacă 4—5 ani 
pentru ca țările calamitate 
să poată atinge nivelul e- 
conomic din 1968, și aceas
ta numai în cazul în care 
se vor putea lua măsuri 
de natură să asigure rezis
tență în fața calamităților 
naturale de felul secetei.

Tributar așezării sale 
geografice, între marea de 
nisipuri arzătoare a S.ihi- 
rel și oceanul verde al A- 
frjrii tropicale, imensul te
ritoriu al Sahelului, în.:u- 
mind 5 milioane kmp, 
are două anotimpuri — se
cetos și ploios — ce fac din 
el o savană semiaridă. în 
lunile fără precipitații, us
căciunea și arșița soarelui, 
nisipurile deșertului și vin- 
turile devastatoare trans
formă treptat Sahelul in
tr-un infern de pulberi găl-

zervele, solul se acoperă 
treptat de Vegetație, se îm
prospătează. Țăranii își 
seamănă ogoarele, iar păs
torii se retrag spre nord, 
în imensa zonă de pășuni 
naturale, refăcută după 
precipitații. Cînd vegetația 
începe să moară și apa de
vine rară, păstorii nomazi 
pornesc în exod spre alte 
locuri, mai puțin aride, 
veșnic rătăcitori în această 
împărăție a turmelor, care 
număra cîndva peste 55 mi 
lioane capete — cornute, 
caprine, ovine și cămile.

începînd din 1968, în re
gimul ciclic al ploilor s-au 
ivit grave perturbații. Ine
xistente în unele locuri, 
tardive sau insuficiente, 
precipitațiile n-au mai a- 
vut puterea de a regenera 
natura. Nisipurile au înce-

put să cucerească savana. 
Sînt multiple cauzele care 
au dus la dezechilibrarea 
mediului ecologic, la pri
mejduirea vieții oamenilor, 
dar ele nu sint străine 
de practicile colonialiste și 
neocolonialiste de încura
jare a defrișării junglei 
pentru extinderea culturi
lor în scopuri speculative, 
de menținere a structurilor 
agrare arhaice, de dezinte
res față de modernizarea 
agriculturii și promovarea 
lucrărilor de hidroamelio
rații și irigații. Toate aces
tea, precum și factori me
teorologici și de altă na
tură, încă insuficient cu- 
noscuți, au contribuit și 
contribuie la degradarea 
progresivă a solului și cli
mei.

Experții afirmă că dată 
nu se va interveni cu fer
mitate, de urgență și efi
cient, procesul transformă
rii Sahelului în deșert se 
va accelera, riscind să-și 
continue sinistra înaintare 
către întregul continent, 
în Mauritania, pustiul a 
avansat considerabil în 
ultimii ani. In Senegal, 
deșertul Ferlo periclitează 
acum întreaga țară : ar
buștii, care 11 acope
reau In sezonul uscat, 
s-au rărit și nu mai pot 
bara calea nisipurilor. în 
Volta Superioară, plantele 
spinoase care au rezistat în 
regiunile predeșertice au 
fost mîncate de vite, iar 
absența lor are consecințe 
asemănătoare.

Știri venite din zona sa
hariană anunță că seceta a 
cuprins noi teritorii afri
cane — regiunile sudic” ale 
Algeriei, Marocului, Tuni
siei, precum și Nigeria. Su
danul. Gambia și. parțial. 
Etiopia, locuite de peste 
șase milioane de oameni, 
în majoritate crescători de 
vite. Cel mai greu lovite 
sînt provinciile etiopiene 
Wollo și Tiere. unde .sece
ta, urmată de inundații di
luviene. a secerat zeci de 
mii de vieți.

în ultimele luni, nume
roase țări și organizații in-

sarcinilor, ceea ce impune o rigu
roasă disciplină in fiecare unitate 
și pe întreg parcursul înfăptuirii 
planului. Orice dereglare in meca
nismul echilibrat al planului, in 
realizarea acestui ansamblu de pre
vederi armonizate poate determina 
— și determină chiar — consecințe 
negative „în lanț". Unitățile produ
cătoare de fibre și fire chimice de 
la Săvlnești și Iași, bunăoară, au 
fabricat în luna ianuarie o canti
tate de producție mai mică decit 
era planificat. Imediat au apărut 
dificultăți in aprovizionarea cu fi
bre și fire chimice a unor între
prinderi din industria ușoară — și 
anume, in fabricile de țesături din 
lină, unde producția prevăzută nu 
s-a realizat integral ; ca rezultat, 
au apărut rămineri in urmă față 
de prevederile pe luna Ianuarie fi 
in industria confecțiilor.

Indiscutabil, pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor, realizarea 
ritmică a producției fizice planifi
cate, conducerile Întreprinderilor 
respective, sprijinite îndeaproape 
de centralele și ministerele de re
sort, trebuie să acționeze activ și 
hotărlt, apllcind măsurile tehnice 
și organizatorice ce se impun pen
tru accelerarea ritmului producției. 
Ritm care presupune o riguroasă 
organizare internă, funcționarea cu 
precizia unui mecanism de ceasor
nic a activității productive, atit în 
unitățile furnizoare de materii pri
me și materiale, de semifabricate, 
rit și In cele beneficiare. Și pentru 
aceasta, capacitățile de producție 
trebuie utilizate pe deplin, la pa
rametrii superiori, — ca și 
și forță de muncă.

In îndeplinirea ritmică a 
nulul, in mod deosebit in 
nea de recuperare a restanțelor, 
de încadrare a tuturor unită
ților industriale in ritmul inalt 
de realizare a producției, un rol 
deosebit de important il au organele 
șl organizațiile de partid. Lor le 
revine sarcina de a urmări zi de zi 
cum se aplică programele de 
măsuri stabilite, de a desfășu
ra O intensă muncă politică și 
organizatorică, concentrind energia 
și inițiativa creatoare ale comuniș
tilor, ale tuturor oamenilor muncii 
spre realizarea ritmică a produc
ției fizice la toate sortimentele. Nu 
trebuie să se piardă nici un mo
ment din vedere că planul este lege 
și el trebuie îndeplinit in fiecare 
întreprindere ritmic, zi de zi, de
cadă cu decadă, lună de lună, la 
toate produsele prevăzute, cores
punzător cerințelor economiei na
ționale.

timpul

pla- 
acțiu-

de la sate

de apâ

CARTEA PRIN POȘTĂ"

în Sahelul însetat — un puț din care se scot ultimele 
gâleți

ternaționale au oferit sinis- 
traților ajutoare de urgență 
— alimente, medicamente, 
semințe și alte produse de 
primă necesitate au fost 
parașutate in regiunile a- 
tinse de flagel. La O.N.U. 
se apreciază însă că in 
1974 campania de ajutorare 
va trebui Intensificată, în- 
trucît chiar o îmbunătă
țire a regimului precipita
țiilor în acest an nu va 
permite satisfacerea nevoi
lor de hrană ale milioanelor 
de locuitori. Totodată, pen
tru remedierea acestei si
tuații se preconizează pu
nerea în aplicare a unor 
programe naționale pe ter
men lung, bazate pe dez
voltarea irigațiilor, reîm- 
păduriri, refacerea șepte- 
lului și cultivarea unor

plante rezistente la secetă. 
Pe plan regional și subre
gional se prevede con
strucția de baraje, de căi 
navigabile, drumuri și alte 
obiective menite să pre- 
întimpine noi calamități 
și să readucă, in același 
timp, țările africane din 
Sahel pe traiectoria pro
gresului economic și social.

Dar, desigur, o problemă 
rămine deschisă : aceea a 
fondurilor necesare... Și nu 
este o problemă mai ușor 
de învins decit seceta. 
Și aceasta într-o lume in 
care continuă să se iro
sească pentru înarmări 
resurse financiare și mij
loace materiale intr-adevăr 
gigantice.

G. BONDOC
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Printr-o simplă scrisoare ex
pediată pe adresa : UNIVER- 
SAL-COOP, Strada Sergent 
Nuțu Ion nr. 8—12, sector 6, 
București, librăria centrală a 
cooperației de consum „Cartea 
prin poștă" trimite la domiciliul 
solicltanților de la sate o gamă 
variată de lucrări din domeniul 
agrozootehnic. Amintim, intre 
altele : Adâmeșteanu I. — „Ur
gențe In medicina veterinară" ; 
Bălașa M. — „Legumicultura" ; 
Bălteanu Gh. — „Fltotehnica" ; 
Constantinescu N. — Regehera- 
rea arboretelor" ; Craiciu N. — 
„îndrumătorul sericicultorului" ; 
Crăciun T. — „Metpde de 
ameliorare șl producere a se
mințelor" ; Dohollci V. — „în
drumătorul vinlficatorului" ; 
Potlog A.S. — „Tratat de ame
liorare a plantelor" ; Stancu D. 
— „Ghid de terapeutică chirur
gicală veterinară" ; Ștefan N. — 
„îndrumătorul pomicultorului".

Plata se face la primirea co
letului.



SCINTEIA — sîmbătâ 23 februarie 1974 PAGINA 5

Recepție cu prilejul celei de-a 56-a aniversări
a creării Forțelor

Cu prilejul celei de-a 56-a aniver
sări a creării Forțelor Armate Sovie
tice, ambasadorul U.R.S.Ș. la Bucu
rești, V. I. Drozdenko, a oferit vineri 
seara o recepție in saloanele amba
sadei.

Au participat general-colonel Ion 
Gheorghe. prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general maior Constantin O- 
priț.ă, adjunct al ministrului apărării 
naționale, acad. Ilie Murgulescu, vi
cepreședinte al Consiliului General al
A.R.L.U.S.,  generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai unor organiza-

Gală de filme Ia Ambasada R.P.D. Coreene
însărcinatul eu afaceri ad-interim 

al Republicii Populare Democrate 
Coreene la București, Iang Miăng 
Sul, a organizat vineri, in saloanele 
ambasadei, o gală de filme cu pri
lejul împlinirii a 10 ani de la publi
carea Tezelor tovarășului Kim Ir Sen 
cu privire la problemele rurale so
cialiste in R.P.D. Coreeană. A fost

Institutul politehnic din Cluj la 25 de ani • SPORT» SPO RT » SPORT » SPORT » SPORT • SPORT
CLUJ (Corespondentul „Scinteii", 

Al. Mureșan).
Ieri au început la Cluj manifestă

rile prilejuite de Împlinirea a 25 de 
ani de la înființarea Institutului po
litehnic. în această perioadă, aici au 
absolvit peste 6 000 specialiști în e- 
lectrotehnică, mecanică, construcții, 
mecanizarea agriculturii și, mai nou, 
în arhitectură. Ca urmare a indica
țiilor secretarului general al parti
dului, date cu ocazia vizitei din 1972, 
Institutul politehnic din Cluj a făcut 
pași însemnați pe calea integrării 
învățămîntului cu producția. Au fost 
stabilite raporturi de colaborare cu 
peste 70 întreprinderi, s-au încheiat 
contracte de cercetare cu aplicabili
tate in producție în valoare de circa 
10 milioane lei.

Manifestările dedicate evenimentu
lui au debutat cu o sesiune științi
fică, in cadrul căreia prof. dr. do
cent Bazil Popa, rectorul institutu

Consfătuirea pe țară 
a cultivatorilor de in

La Piatra Neamț a avut loc, vi
neri, Consfătuirea pe țară a cultiva
torilor de in. Participanții — pre
ședinți de cooperative agricole, șefi 
de ferme, brigadieri, specialiști din 
întreprinderi agricole de stat, stațiuni 
experimentale și de la topitoriile de 
in — au dezbătut rezultatele obținu
te în anul trecut și, pe baza expe
rienței acumulate de unitățile frun
tașe și a noilor date ale cercetării 
științifice, aii stabilit tnăsuri eficiente 
în vederea extinderii iii acest ah a 
culturii pe încă 3 300 ha și dublării 
producțiilor de tulpini de in la hec
tar.

în programul stabilit în cadrul 
consfătuirii au fost incluse o serie 
de măsuri ca : extinderea a două 
noi soiuri care dau producții canti
tative și calitative superioare, am
plasarea culturilor pe terenuri co
respunzătoare, concentrarea produc
ției in zorlele cu condiții favorabile 
și in ferme specializate, pentru a se 
folosi tehnologii și mijloace moderne 
de cultivare, precum și fertilizarea 
fi erbicidarea corectă a plantelor.

Manifestări internaționale
ce vor avea loc

Tara noastră va găzdui, în cursul 
acestui an, o serie de importante 
manifestări cu caracter internațio
nal. După cum s-a mai anunțat, 
Bucureștiul va fi in vara aceasta 
gazda Congresului Mondial al Popu
lației, care va reuni o reprezentare 
oficială guvernamentală a tuturor 
țărilor membre ale O.N.U., precum 
și un mare număr de savanți și 
specialiști în domeniul demografiei, 
înainte sau paralel cu lucrările 
congresului va avea loc și o suită 
de alte manifestări, dintre care 
menționăm : o conferință mondială 
a tineretului în problemele popu
lației ; o tribună a populației ; ex
poziții și alte manifestări cu carac
ter cultural-artiștic pe tema popu
lației.

în semn de recunoaștere a con
tribuției pe care România o aduc» 
In mod constant, pe multiple pla
nuri, Ia activitățile Comisiei pentru 
dezvoltarea cooperării economice 
europene, țările participante, în u- 
nanimitate, au dat curs favorabil 
invitației guvernului român de a 
găzdui sesiunea a XXIX-a a C.E.E., 
sesiune care va reuni reprezentan
ții tuturor celor 33 de țări membre. 
Reuniunea de la București se în
scrie ca un eveniment deosebit, fi
ind pentru prima oară cind sesiu
nea plenară a comisiei are loc in 
afara sediului său tradițional, de la 
Geneva. O importantă reuniune in
ternațională găzduită de București 
este și sesiunea de primăvară a 
Uniunii Interparlamentare, care va 
avea loc in luna aprilie și va reu-

Armato Sovietice
ții obștești și instituții centrale, zia
riști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 56-a aniver

sări a Forțelor Armate ale U.R.S.S., 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, generalul 
de armată Ion Ioniță, a trimis o te
legramă ministrului apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice
A. A. Greciko, prin care transmite 
calde felicitări militarilor sovietici.

(Agerpres)

prezentat filmul „O țară plină de 
livezi".

Au participat Bela Cseresnyes, 
vicepreședinte al U.N.C.A.P.. func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai altor 
instituții centrale, ziariști.

(Agerpres)

lui, a prezentat o amplă informare 
asupra drumului parcurs in această 
perioadă. Desfășurată apoi pe secții, 
sesiunea — ce va dura două zile — 
cuprinde peste 600 comunicări tra- 
tind probleme tehnico-științifice de 
mare importanță pentru economie, 
cum ar fi cele de mecanică si rezis
tență a materialelor, metalurgia 
pulberilor, automatică, calculatoare 
electronice etc. Cu prileiul acestei 
sărbătoriri a fost adresată o telegra
mă C.C. al F.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se arată că stu
denții institutului — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — alături de întregul corp pro
fesoral, se angajează să desfășoare 
și in viitor o activitate laborioasă 
pentru a deveni specialiști de nădej
de ai industriei noastre socialiste, 
factori activi ai făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Participanții la consfătuire au »- 
drssat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se arată, între altele :

Călăuziți de sarcinile trasate de 
dumneavoastră la Consfătuirea de 
lucru de la Mangalia din august 
1973, ne angajăm, în numele lucră
torilor din agricultură, să transpu
nem cu consecvență în practică pro
gramul de măsuri care a fost apro
bat în ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 27 decembrie 
1973, privind sporirea producției de 
plante textile.

Fiind convinși de importanța deo
sebită a realizării prevederilor sta
bilite, vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom munci cu 
abnegație și devotament pentru rea
lizarea acestui program, întîmpinind 
cu cinste cea de-a 30-a aniversare a 
eliberării țării noastre de sub jugul 
fascist și Congresul al Xl-lea al Par
tidului Comunist Român.

(Agerpres)

în țara noastră
ni pe reprezentanți ai parlamente
lor din întreaga lume.

Agenda manifestărilor ce vor 
avea loc în țara noastră mai cu
prinde, de asemenea, a Vl-a Con
ferință internațională a flbrli-'soa- 
relui, Congresul internațional al 
Institutului de finanțe publice, a 
XXIV-a reuniune a Comitetului re
gional O.M.S. pentru Europa, Con
gresul internațional de istorie ■ 
dreptului. Simpozionul internațio
nal de ergonomie, a XXXIX-a reu
niune generală a Comisiei electro
tehnice internaționale, prima ediție 
a Tîrgului internațional pentru bu
nuri de consum, cea de-a treia e- 
diție a Tîrgului internațional Bucu
rești etc.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA
DIN 22 FEBRUARIE 1974
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 350 642 Iei din care 220 893 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 03 33 42 40 87 
24 12 26 57.

EXTRAGEREA a II-a : 11 69 61 75 
1 89 46 62 68.

Cronica zilei
A sosit la București Petar Dodik, 

noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia in Republica 
Socialistă România.

★
Cu ocazia aniversării proclamării 

Republicii Guyana, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a trans
mis o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe și justiției 
al Republicii Guyana, Shridath Su- 
rendranath Ramphal. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

24, 25 și 26 februarie. în țară : Vre
mea va continua să se răcească ușor 
in toate regiunile țării. Cerul va fi 
temporar noros în nord și mai mult 
acoperit în rest. în jumătatea de 
sud a țării vor cădea precipitații lo
cale. mai ales sub formă de ploaie, 
iar in celelalte regiuni precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapoviță Și 
ninsoare. Vint potrivit. Temperatu
rile minime Vor fi cuprinse între mi
nus 7 și plus 3 grade, iar maximele 
între minus 2 și plus 8 grade. La 
munte, local, va ninge, in Bucu
rești : Vremea in general închisă. 
Vor cădea burnițe și ploi slabe. Vint 
potrivit, Temperatura in scădere 
ușoară.

BASCHET: în cupele europene

Campioana României 
învingătoare la Milano
„Cupa campionilor europeni" la 

baschet a programat primele me
ciuri din turul III al grupelor 
sferturilor de finală.

în grupa A a competiției femi
nine, echipa Politehnica Bucu
rești s-a deplasat Ia Milano, unde 
a reușit o frumoasă victorie cu sco
rul de 70—56 (32—29), in fața forma
ției locale Stands. După o primă 
repriză echilibrată, baschetbaliste
le românce au preluat inițiativa, 
reușind să termine învingătoare 
la o diferență de 14 puncte, avînd 
toate șansele de calificare în se
mifinalele Cupei. Partida retur se 
va disputa la 28 februarie, la 
București. Punctele formației Po
litehnica au fost marcate de Ga
briela Ciocan (27), Ecaterina Savu 
(14), Cornelia Taflan (9), Suzana 
Szabados (8), Anca Demetrescu 
(7) și Margareta Pruncu (5). Cele 
mai bune realizatoare ale echipei 
milaneze au fost Ghirrl și Alderi-

LAVER $1 ASHE — ELIMINAȚI I 
Australianul Rod Laver și america
nul Arthur Ashe, principalii favoriți 
ai turneului internațional de tenis de 
la Londra (grupa a III-a W.C.T.), 
au fost eliminați în sferturile de fi
nală. Laver a pierdut cu 3—0, 7—5, 
4—6 partida susținută cu americanul 
Roscoe Tanner, iar Ashe a fost în
vins cu 6—4, 7—6 de suedezul Bjbrn 
Borg.

în celelalte două partide, ceho
slovacul Jan Kodes a dispus cu 6—1, 
7—5 de suedezul Ove Bengtson, iar 
englezul Mark Cox l-a întrecut cu
6—0, 7—5 pe compatriotul său
Stephen Warboys.

ÎN GRUPA A II-A W.C.T. Tur
neul internațional de tenis de la 
Uniondale (statul New York) a con
tinuat cu discutarea partidelor din 
cadrul optimilor d« finală ale probei

CAMPIONATELE BALCANICE 
DE SCHI — Dan Cristea, ciști- 
gător al probei de slalom 

special
în stațiunea de sporturi de iarnă 

Portaria, din apropiere de Voios, a 
ineeput cea de-a 7-a ediție a Cam
pionatelor balcanice de schi. Proba 
de slalom special a fost ciștigată de 
schiorul român Dan Cristea, crono
metrat in cele două manșe cu timpul 
de 90”66/100, urmat de concurentul 
bulgar Kotkov - 91”75/100.

TIR. AZI ÎNCEP CAMPIONATE
LE EUROPENE. La sfirșitul acestei 
săptămini se vor desfășura în orașul 
olandez Enschede campionatele euro
pene de tir cu aer comprimat, la 
care și-au anunțat participarea peste 
300 de țintași reprezentind 23 de 
țări, printre . care U.R.S.S., Suedia, 
România, Ungaria, Polonia și altele.

La această ediție a campionatelor 
europene, România va fi reprezen
tată, printre alții, de Dan luga, 14- 
viu Stan, M. Trușcă, Anișoara Ma
tei și Ștefan Caban.

FOTBAL. Meciurile din cadrul eta
pei a patra a fazei finale a „Cupei 
Italiei" la fotbal s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Internazio- 
nale — Bologna 2—1 (0—1) ; Atalan- 
ta — A.C. Milan 2—4 (1—2) ; Lazio 
Roma — Cesena 1—1 (0—1) : Ju
ventus — Palermo 1—1 (1—0). în 
grupa A, conduc Bologna și Interna- 
zionale cu cite 6 puncte, urmate de
A. C. Milan — 4 puncte, iar in grupa
B, pe primul loc se află Cesena cu

Semnarea acordului privind 
transporturile maritime între România 

și Argentina
Vineri la amiază, la Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicați
ilor a avut loc semnarea Acordului 
intre guvernele Republicii Socialiste 
România și Republicii Argentina 
privind transporturile maritime.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, iar din partea ar- 
gentineană de Juan Carlos Marcelli- 
no Beltramino, ambasadorul acestei 
țări la București.

La solemnitate au fost de față Ni
colae Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe Ai ri
nei, Marin Mâroiu, Ion Nicolescu, ad
junct! ai ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor, precum și 
membri ai ambasadei Argentinei.

Exprimind satisfacția pentru acor
dul încheiat, Emil Drăgănescu a re
levat faptul că el creează o serie de 
facilități privind transporturile ma
ritime între cele două țări, contri
buind totodată la intensificarea re
lațiilor comerciale bilaterale. Vorbi
torul a subliniat că documentul se 
înscrie în contextul relațiilor priete
nești dintre România și Argentina. 
El a arătat că întîlnirea, de anul tre

ghi, care au înscris 23 și, respec
tiv, 10 puncte.

La Budapesta, intr-un meci con- 
tind pentru aceeași grupă, Dauga
va Riga a Întrecut cu 55—40 (26— 
14) formația M.T.K, Echipa sovie
tică; deținătoarea trofeului, este 
deja calificată pentru semifinalele 
competiției. în cadrul grupei B, 
formația bulgară Marița Plovdiv 
a ciștigat, cu scorul de 66—53 
(33—27), jocul susținut pe teren 
propriu cu echipa poloneză L.K.S. 
Lodz.

Partidele din cadrul Cupei mas
culine s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : grupa A : Racing 
Ford Anvers — Maccabl Tel Aviv 
85—91 (48—48); Ignis Varese—Berck 
(Franța) 89—70 (45—35) ; grupa 
B : Radnicki Belgrad — Akade- 
mik Sofia 104—86 (51—39) ; Real
Madrid — Ubsc Wienerberger 
(Austria) 98—66 (49—23).

ACTUALITATEA LA TENIS
de simplu. Campionul sovietic A- 
leksandr Metreveli l-a învins cu
7—6. 6—4 pe americanul Jeff Bo- 
rowiak, iar australianul John New
combe a ciștigat cu 6—2, 6—2 în fața 
compatriotului său Barry Phillips 
Moora. Stan Smith a obținut o vic
torie netă, în două seturi: 6—0, 6—2 
în partida susținută cu Bob Lut.z.

Alte rezultate : Jiri Hrebec—Tor- 
ben Ulrich 6—3, 6—2 ; Ismail el Sha- 
fei—Raz Reid 6—3, 6—3 ; Brian
Fairlie—Jas jit Singh 6—3, 6—4 ; Cliff 
Richey—Ove Davidson 6—2, 7—5.

LA SALISBURY. Seria surprize
lor continuă in turneul internațional 
dp tenis de la Salisbury (Maryland). 
După ce in turul trei l-a eliminat 
pe românul Ilie Năstase, jucătorul 
francez Pierre Barthes a părăsit la 
rîndul său turneul, pierzind cu 6—4, 
6—7, 3—6 in fata lui Jim Delaney.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 puncte, urmată de Lazio și Paler
mo — 4 puncte.

*
în etapa a 18-a a campionatului 

de fotbal al R.D. Germane au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Zwickau Sachsenring — Energie Cott
bus 3—1 ; Chemie Leipzig — Dynamo 
Dresda 0—1 ; Karl Marx Stadt — 
F.C. Vorwărts Frankfurt pe Oder
1— 3 ; Stahl Riesa — Wismut Aue
2— 0 ; Rot Weiss Erfurt — Lokomotiv 
Leipzig 3—1 ; Karl Zeiss Jena — 
Dynamo Berlin 4—0 ; Hansa Rostock
— F.C. Magdeburg 2—2.

în fruntea clasamentului se află 
echipa F.C. Carl Zeiss Jena cu 23 
puncte, urmată de Dynamo Dresda
— 25 puncte și F.C. Magdeburg — 
25 puncte, insă cu un golaveraj in
ferior. (

CICLISM. Cursa ciclistă interna
țională desfășurată la Laigueglia 
(Italia), de-a lungul a 173 km, a fost 
ciștigată de campionul belgian Eddy 
Merckx. învingătorul a parcurs dis
tanța în 4h 24’, realizînd o medie 
orară de 39,318 km. Merckx a între
cut la sprintul final pe Paolini (Ita
lia) și pe cunoscutul rutier italian 
Felice Gimondi.

BOB. în stațiunea de sporturi de 
iarnă Lake Placid (S.U.A.) se desfă
șoară Întrecerile unui concurs inter
național de bob. în proba echipaje
lor pentru două persoane, victoria a 
revenit campionilor mondiali Wolf
gang Zimmerer și Peter Utschneider 
(R. F. Germania) care in cele pa
tru manșe au realizat timpul de 

cut, dintre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și gene
ralul Juan Peron, discuțiile purtate 
cu această ocazie au constituit un 
moment esențial pentru dezvoltarea 
și diversificarea pe multiple planuri 
a relațiilor reciproc avantajoase din
tre țările noastre.

La rândul său, ambasadorul Juan 
Carlos Marcellino Beltramino, sub
liniind semnificația acordului în
cheiat, a exprimat dorința ca acest 
an, in care va avea loc vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in țara 
sa și care a început sub bune auspi
cii, prin semnarea cîtorva instru
mente asupra operațiunilor economi
ce in sectoare industriale bine deter
minate, să fie, într-adevăr, anul în
ceperii unei noi etape a relațiilor 
amintite, caracterizate de un curs 
susținut și permanent crescind al 
schimburilor, al cooperării economice 
și al colaborării mai strinse In do
meniile politic, științific și cultural. 
Este dorința noastră, împărtășită de 
guvernul român, ca dezvoltarea aces
tor legături intre cele două țări 
prietene să capete o forță și o am
ploare necunoscute pină acum.

(Agerpres)

ÎN PROGRAMUL DE SFÎR- 
ȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ AL 

AMATORILOR DE SPORT:

ATLETISM — Campiona
tele naționale de sală
Campionatele naționale de 

atletism pe teren acoperit, la 
care vor participa cei mai buni 
sportivi din țară, încep astăzi 
de la ora 16 în sala din parcul 
sportiv „23 August". Miine în
trecerile se vor desfășura in 
cursul dimineții, cu începere 
de la ora 9,30.

HOCHEI — Dubla Intllnire 
dintre echipele României 

și Ungariei
Patinoarul „23 August" din 

Capitală va găzdui astăzi, cu 
începere de la ora 18,00, întîl
nirea internațională amicală 
de hochei pe gheață dintre se
lecționatele României și Unga
riei.

Duminică, la aceeași oră, se 
va disputa partida revanșă.

învingătorul este campionul de ama
tori al S.U.A.

într-o altă partidă, Frew McMillan 
(R.S.A.) l-a întrecut cu 6—3, 6—3 pe 
Bob Kreiss (S.U.A.).

TURNEUL FEMININ DE LA DE
TROIT. în optimile de finală ale 
turneului internațional feminin de 
tenis de la Detroit, campioana a- 
mericană Billie Jean King a invins-o 
cu 6—3, 6—1 pe compatrioata sa Sha
ron Walsh, iar Franțoise Durr (Fran
ța) a dispus cu, 6—1, 6—4 de Karen 
Krantzcke (Australia). Virginia Ru- 
zici a întilnit-o pe jucătoarea ame
ricancă Kris Kemmer. Primul set a 
fost ciștigat cu 6—3 de tenismans 
româncă. în cel de-al doilea set, 
Virginia Ruzici, suferind o întinde
re de ligamente, a fost silită să a- 
bandoneze, Kris Kemmer obținind 
calificarea în sferturile de finală.

4’31” 39/100. Pe locul doi s-a clasat 
echipajul Austriei format din Delle 
Karth și Fritz Sperling în 4’35” 55/100,

SCHI. — Campionatele internațio
nale de schi ale Austriei au început 
la Warth cu desfășurarea probelor 
de coboare.

în cursa feminină victoria a reve
nit lui Wiitrud Drexel — 1’18” 86/100, 
care a reușit să o Întreacă pe cam
pioana mondială Annemarie Proell- 
Moser, situată pe locul secund, cu 
timpul de 1’18” 88/100. Prima clasată 
dintre concurentele străine a fost 
Christiane Ray (Franța), care a ocu
pat locul șase, în 1’21” 40/100.

Proba masculină a fost ciștigată 
de Werner Grissmann in 1’29” 64/100, 
L-au urmat Kurt Enstler și Manfred 
Grabler — ambii cronometrați in 
1’29” 76/100. Campionul mondial al 
probei, David Zwilling, s-a situat pe 
locul cinci, cu timpul de 1’30” 64/100.

PATINAJ. — La Inzell a început 
un concurs internațional de patinaj 
viteză, la startul căruia sînt prezenți 
sportivi de valoare din mai multe 
țări ale lumii, printre care Norvegia, 
Olanda, Suedia, Canada și R.F. Ger
mania.

în proba de 1 000 m, victoria a re
venit campionului mondial Per 
Bjoerang (Norvegia) cu timpul de 
1’20” 51/100, urinat de olandezul Jan 
Bazen — 1’21” 16/100 și norvegianul 
Christian Iversen — 1’22” 43/100. A- 
cesta din urmă a terminat învingă
tor în cursa de 500 m — 39” 64/100, 
fiind secundat de Bjoerang — 39”
76/100.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICS GVYAAM
Excelenței Sale Domnului ARTHUR CHUNG

Președintele Republicii Guyana GEORGETOWNCea de-a IV-a aniversare a proclamării Republicii Guyana îmi o- feră plăcutul prilej pentru a transmite, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român și al meu personal, Excelenței Voastre, guvernului și poporului guyanez călduroase felicitări și urări de progres și prosperitate.îmi exprim speranța că relațiile prietenești dintre țările și popoarele. noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul întăririi păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Se împlinesc patru ani de la pro
clamarea Republicii Guyana, eveni
ment de deosebită însemnătate in 
viața poporului acestei țări, care a 
cunoscut timp de secole jugul do
minației străine. Apariția noii re
publici pe harta Americii Latine a 
încununat lupta pentru emancipare 
națională desfășurată de poporul 
guyanez.

Țară cu o suprafață de 215 000 
de kilometri pătrați, Guyana dis
pune de resurse bogate : bauxi
tă, aur, diamante, plumb, mangan ; 
agricultura produce orez, manioc, 
ananas, citrice și trestie de zahăr, 
cultivată pe suprafețe întinse. Tot
odată, Guyana ocupă locul al pa
trulea in lume în producția de alu
miniu. Cu toate acestea, tînăra re
publică este confruntată cu o serie 
de dificultăți, moștenire a îndelun
gatei dominații străine.

Eforturile poporului guyanez 
sînt concentrate in prezent 
spre eliminarea dependenței de 
monopolurile internaționale și e- 
dificarea unei economii de-sine- 
stătătoare. Planurile elaborate de 
autoritățile guyaneze în scopul 
dezvoltării economici încep să-și a- 
rate roadele. In 1972, producția de 
aur a crescut aproximativ de 3 ori, 
iar producția de diamante cu 69 000 
de carate față de 1971. Pentru valo
rificarea resurselor naturale în in

viața internațională

Franța nu va participa la lucrările 
reuniunii de la Washington 

a „grupului de coordonare" în problemele energetice
BRUXELLES 22 (Agerpres). — Pia

ța comună nu va fi reprezentată ca 
entitate la reuniunea „grupului de 
coordonare" în problemele energeti
ce, convocată la Washington de 
S.U.A. pentru zilele de 25 și 20 fe
bruarie. Hotărirea a fost adoptată, 
joi după-amiază, la Bruxelles, de re
prezentanții permanenți ai „celor 
nouă". Franța a făcut cunoscut că, 
din moment ce una din cele nouă 
țări comunitare nu participă la a- 
ceastă întîlnire, C.E.E. nu mai poate 
fi reprezentată ca entitate la întâlni
rea respectivă. Reprezentanții per
manenți au ajuns la un punct de 
vedere comun, potrivit căruia cele 
opt partenere ale Franței din Piața 
comună pot participa individual la 
reuniunea de la Washington.

★
PARIS. — Joi, Franța a răspuns 

negativ invitației Statelor Unite de a 
participa, în zilele de 25 Și 26 fe
bruarie, la Washington, la lucrările 
comitetului permanent de coordona
re preconizat de recenta conferință a 
principalelor state occidentale im
portatoare de petrol. Franța, care, 
după cum se știe, s-a pronunțat îm
potriva unui asemenea organism, nu 
va fi reprezentată, luni, la reuniu
nea din capitala Statelor Unite, con
sacrată constituirii comitetului de 
coordonare.

Ministrul de externe, Michel Jo- 
bert, a făcut această declarație în 
fața Comisiei pentru afaceri externe 
a Adunării Naționale a Franței. El 
a afirmat că țara sa se opune respec
tivului comitet, întrucit ea consideră 
că un organism permanent — reu
nind Europa „celor nouă", Norvegia, 
Statele Unite, Canada și Japonia — 
va deveni o nouă instituție care ar

TEHERAN

Acord asupra constituirii unui fond 
de dezvoltare internațional

TEHERAN 22 (Agerpres). — Iranul, 
Banca Internațională pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.) și 
Fondul Monetar Internațional (F.M.I.) 
au căzut de acord asupra constitui
rii unui fond de dezvoltare. Con
ceput după o propunere făcută de 
sahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, fondul de 
dezvoltare va fi finanțat de țările 
producătoare de petrol și de cele in
dustrializate. Administrarea sa va fi 
asigurată, în comun, de către părți
le care participă la finanțare și de 
țările în curs de dezvoltare care 
beneficiază de împrumuturi.

Potrivit opiniilor exprimate de 
Robert McNamara, președintele
B.I.R.D.,  și Hendrick Witteveen, di
rectorul general al F.M.I., instituirea 

teresul propriu, guvernul guyanez 
a inițiat un șir de măsuri, printre 
care naționalizarea unor companii 
nord-americane și majorarea par
ticipate! statului la exploatarea 
bogățiilor subterane. Pe baza unei 
legi votate de parlament, statul a 
preluat controlul asupra societății 
canadiene de bauxită „Demba". Gu
vernul a hotărit, de asemenea, să 
naționalizeze terenurile agricole 
destinate trestiei de zahăr aparți- 
nînd companiilor străine. Intr-o 
cuvintare rostită recent in cadrul 
Adunării Naționale, primul minis
tru al republicii, Forbes Burnham, 
a subliniat că „resursele naturale 
ale țării trebuie să fie exploatate 
in beneficiul națiunii, al demnită
ții naționale și al obținerii unei 
reale independențe economice".

în dorința dezvoltării unor legă
turi de prietenie și cooperare, 
România și Guyana au hotărit antil 
trecut să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă. Aces
te relații cunosc o evoluție ascen
dentă — atestată, între altele, de 
vizita recentă în țara noastră a de
legației Partidului Popular Progre
sist din Guyana — în interesul re
ciproc, al cauzei colaborării inter
naționale.

A. M.

putea intra în conflict cu C.E.E. în 
concepția Franței, a declarat Jobert, 
trebuie să se definească o politică a 
energiei in cadrul C.E.E., apoi să se 
examineze pe plan mondial proble
ma energiei în cadrul O.N.U. și, în 
sfirșit, să se discute cu Statele Uni
te, țările arabe etc. diversele moduri 
de tratare a problemei energiei. 
Ministrul francez a arătat că „iniția
tiva improvizată de Statele Unite a 
împiedicat realizarea acestor diverse 
faze și a avut drept efect complica
rea relațiilor intereuropene, punînd 
Piața comună în dificultate pentru a 
trata cu țările producătoare proble
mele pe termen lung".

Guvernul belgian a respins 
cererea companiilor de a 
majora prețurile la produ

sele petroliere
Declarația Biroului Politic 

al C.C. al P.C. din Belgia
BRUXELLES 22 (Agerpres). — Ca

binetul belgian, condus de premierul 
Edmond Leburton, a hotărit vineri 
să respingă cererea companiilor pe
troliere, avansată la 9 ianuarie, cu 
privire Ia o nouă majorare a prețu
rilor la produsele petroliere.

★
Biroul Politie al C.C. al P.C. din 

Belgia a dat publicității o declarație 
în care sînt respinse pretențiile 
companiilor internaționale petroliere 
și sînt condamnate, totodată, presiu
nile lor pentru a determina guver
nul belgian să accepte o nouă majo
rare a prețurilor la produsele petro
liere.

acestui fond urmărește să contribuie 
la reglementarea problemelor balan
ței de plăți din numeroase țări, la 
reducerea decalajului Intre țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare și la diminuarea fenomenelor in
flaționiste.

în cadrul unei conferințe de pre
să, primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, a declarat că țara 
sa va contribui cu cel puțin un mi
liard de dolari la capitalul inițial 
de 2—3 miliarde. Totodată, el a a- 
firmat că Iranul va rambursa cre
dite in valoare de un miliard d» 
dolari, care l-au fost acordate de
B.I.R.D.  și de alte bănci.

Se așteaptă ca fondul de dezvol
tare să fie înființat intr-un interval 
de două luni.

t V
PROGRAMUL I

1,00 O viață pentru o ide»: Daniel 
Danlelopolu.

8,30 Film serial pentru tineret : 
„Pistruiatul" — episodul VIU.

10,M Teatru scurt. Cleiul „Micii» 
tragedii" de A. S. Pușkln. 
„Mozart și SaUeri", Adapta
rea și regia : Călin Florian. #

10,30 Muzică ușoară eu Ana Pe- 
trla șl George Enache.

10,45 Teleclnemateca : Tronul !n- 
singerat'y Producție a stu
diourilor cinematografice ja
poneze.

16,00 Volei masculin : Dinamo— 

steaua. Transmisiune direct* * 
de la Timișoara.

a Dincolo de nisipuri : SCALA 
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18.30: 21.
• Aurul negru din Oklahoma: 
FESTIVAL — 5.45: 11 : 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; 18.30;
20,45.
• întoarcerea lui Magellan: CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;

1T.30 Telex.
X7.35 caleidoscop cuttural-artlstle.
17,53 Din țările socialiste.
18.06 Familia : ,,Gemenii".
18.33 Ansambluri folcloric». „Cri- 

șuie. Mureșul»".
19.13 Publicitate.
18.20 îooi de seri : iepurașul Bun- 

ny Bugs
10.30 Telejurnal
20,00 VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU IN 
LIBIA, LIBAN. SIRIA ol 
IRAK (t).

20,45 Teleenciclopedla • Flori de 
mină » Secolul lui Periei» 
(III) • Breviar • Volâdo- 
res (oameni zburători).

31.20 Film serial — „Columbo". 
„Proiect neterminat".

22,28 Telejurnal • Sport.
38,35 Romanțe și clntece de pe

trecere.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul romăn) : 
Concert simfonie. Dirijor : Mircea 
Cristeseu. Solistă : Liana Serbescu
— 30.
• Opera română : Pelieas șl Me- 
lisande — 19.
e Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Furtuna — 19.30, (sala Comedia) : 
Să nu-ți faci prăvălie cu scară
— 30.
• Teatrul de comedie : Nicnlc
— 20.
? Teatrul „Lucia sturdza Bulan- 

ra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Pygmalion — 20, (sală 
din str. Alex. Sahia) : Noile su
ferințe ale tlnărulul „W“ — 20.

Îi Teatru! Mie : După cădere —
9,30.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19,30
(sala Studio) : Bărbați fără ne- 
veste — 80.
• Teatrul Ciulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.

Î, Teatrul „Ion creangă" : Omul 
nvizibll — ț«.

? Teatrul „Țăndărică" (Mia din 
alea Victoriei) : Șoricelul șl pă

pușa — 17.
• Teatru! evreiesc de stat : Dibuk 
— 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I L. Cara- 
glale" : Lsbdaeizil — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (ssta din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
dlseară — 10,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Zi-i una mai 
săltăreață — 19,30.

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Mugurel de cintee ro
mânesc —. 19,30.
» Circul „București*  : Al treilea 
gong la... circ — premieră —
19,30.

cinema 

18,15; 20,30. GLORIA — 8,45; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Cldul : PATRIA — 8; 12,48;
16,30; 20,15.
• Chemarea străbunilor : SALA 
PALATULUI — 17,16 (seria de 
bilete.— « 939); 20,15 (seria de bi
lete - 4 040), LUCEAFĂRUL - 
8,30: II; 13.30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30 ; Ui 13,30; 16; 18,30: 
21.
• Capcana : VICTORIA — 9;
11,15 13,30; 16; 18,15; 20.30. POPU
LAR - 15,30; 18: 20,13.
« Omul cu creierul transplantat : 
CAPITOL — 9,30; 11,30; 14; 16,15; 
18.30; 20,45; MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20.30.
• Cojocelul fermecat : DOINA —
13.30.
• Steaua fâră nume : DOINA — 
16; 13,15; 20,30.
e Misterioasa prăbușire : EX
CELSIOR — 9.16; 12; 13,30; 18:
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20.15, FLAMURA — 9;
11,15: 13,30; 16; 18,13; 20,30.

• Trecătoarele Iubiri i COTRO-
CENI — 13,45; 16; 18,15; 20,80,
VOLGA — 9; 11,16; 13,30; 15.45; 
18; 20,30.
• Insula misterioasă : GHIvtța
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,16; 20.30. 
n Vlrsta de aur 1 — 14,30 ; Va
canța domnului Hulof — 16,30:
18,45, știri false — 20,45: CINE
MATECA (sala Union).
f, Hello, Dolly : ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 15.30; 19.

o Dragostea Începe vineri : VI- 
TAN — 15,30; 18: 20.
n Aventura lui Darwin : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MELODIA — 9; 11,13; 13,30; 
16; 18,30: 20,45.
• Vifornița : UNIREA — 18: 18; 
20.
s Luna furioasă : FLORF.ASCA 
— 15.30; 18; 20,30.
• Veronica se Întoarce: DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18: 20,13.
• Joe Kidd : BUCEGI — 15,30;
18; 20,13, CIULEȘTI — 15,30; 18;
20,30.

• Marele vals : PROGRESUL — 
16; 19, MOȘILOR — 9: 12,15; 161
19,30.
?Fapt divers In prima pagină :

ACEA - 15,30; 17,46.
• Decolarea : PACEA — 20.
• Judo : FLACĂRA — 9; 11,16: 
13,30; 13,45; 13; 20,16.
• O floare șl doi grădinari i 
DACIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Nn trișa, dragă : ARTA — 16: 
18; 20.15.
a Torino negru : LIRA — 15,30: 
18; 20,15.
• Bună seara, doamnă Camp- 
beU : FERENTARI — 15,30; 17,45; 
20.
e Jandarmul se tnsoară : COS
MOS — 15.30.
• Zăpada fierbinte : COSMOS — 
18: 20,13.
• Fata care vinde flori : MUNCA 
— 10; 15,30; 18; 20,30.
SE departe pînă la cer : CRIN- 

AȘI — 16.30: 13.15.
• Dosare de mult uitate s RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.



O expresie a relațiilor 
prietenești 

româno irakiene
Ultima etapă a itinerarului de mii 

de kilometri străbătut de tovarășul 
Nicolae Ceausescu în țări arabe, 
care a Început la Tripoli, în Li
bia, continuînd în capitala „tării 
cedrilor", la Beirut, si apoi la Da
masc, străveche metropolă a orien
tului, a fost reprezentată de Irak. 
Vizita secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, întreprinsă 
in această țară, la invitația secre
tarului general al conducerii regio
nale a Partidului Socialist Arab 
Baas, președintele Republicii Irak, 
Ahmed Hassan Al-Bakr, s-a înscris 
în aceleași coordonate generale de 
solie a colaborării, de prietenie și 
solidaritate cu toate statele care au 
pornit pe calea dezvoltării de-sine- 
stătătoare, cu lupta lor pentru con
solidarea independentei și suvera
nității naționale, pentru împlinirea 
aspirațiilor de progres economico- 
social. Sînt caracteristici definitorii 
pentru politica externă a Româ
niei socialiste — politică ce se 
bucură de un înalt prestigiu, în
trunind o largă apreciere pe toate 
meridianele globului.

Această prețuire a fost pusă In 
lumină și cu prilejul vizitei în Irak, 
în care și-au găsit înlănțuirea nu
meroase momente semnificative — 
puternic reflectate în manifestări
le populare de prietenie. In ova
țiile și uralele cu care populația 
capitalei irakiene l-a salutat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, de la 
balcoanele clădirilor și de la feres
trele instituțiilor, în stringerile de 
mină călduroase ale cetățenilor 
simpli, bucuroși să-l lntîlnească pe 
stradă, în mijlocul lor — secvență 
familiară nouă, din atîtea întîlniri 
ale conducătorului partidului și sta
tului nostru cu oamenii muncii din 
România — s-au exteriorizat sen
timentele de profundă simpatie 
care leagă popoarele român $1 ira
kian. Pe străzile Bagdadului s-a 
putut auzi răsunind : „Trăiască 
Ceaușescu, trăiască România !“, 
„Frate și tovarășe, Bagdadul vă 
salută !“ — cuvinte ce tălmăceau 
un vibrant mesaj de prietenie.

Cordialitatea primirii oficiale, pre
cum și aceste entuziaste manifestări 
populare, gesturile spontane de 
prietenie din partea populației Bag
dadului — toate la un loc consti
tuie o vie expresie a sentimentelor 
de prietenie și respect dintre po
poarele român și irakian, a prețui
rii pe care poporul irakian, că și 
celelalte popoare arabe, o nutrește 
față de România socialistă, față de 
politica sa constructivă pusă în sluj
ba intereselor poporului român și 
a idealurilor de dreptate socială, de 
colaborare între popoare și pace în 
lume, reprezintă o mărturie a înal
tei considerații față de personali
tatea șefului statului român. „Este 
cea mal mare plăcere pentru Bag
dadul revoluționar de a îmbrățișa 
astăzi un frate scump față de care 
noi păstrăm, ca șl față de gloriosul 
său popor, cel mai inalt respect" — 
declara primarul capitalei irakie
ne, înmînind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în semn de aleasă cin
stire, „cheia de aur" a orașului.

Sînt fapte și simțăminte care a- 
rată că există un cadru fa
vorabil pentru dezvoltarea co
laborării româno-irakiene în a- 
vantajul ambelor popoare. Se 
știe că relațiile de colaborare pe

„Bogățiile naturale constituie 
proprietatea sacră 

și inviolabilă a populației 
sud-vietnameze"

Declarație a M.A.E. al Repu
blicii Vietnamului de Sud

VIETNAMUL DE SUD 22 (Ager
pres). — Ministerul de Externe al 
Republicii Vietnamului de Sud a 
dat publicității o declarație in care 
subliniază că Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al R.V.S. nu va re
cunoaște nici un contract semnat 
între administrația saigoneză și 
vreo companie străină cu privire la 
exploatarea rezervelor de petrol din 
Vietnamul de Sud.

Publicată în legătură cu o recen
tă ofertă saigoneză în acest dome
niu adresată companiilor capitaliste 
străine, declarația M.A.E. al R.V.S. 
relevă că bogățiile naturale consti
tuie proprietatea sacră și inviolabi
lă a populației' sud-vietnameze și 
că numai un organism născut din 
alegeri generale libere și democra
tice organizate de un Consiliu na
țional de reconciliere și înțelegere 
națională — cum este stipulat in 
Acordul de Ia Paris asupra Vietna
mului — ar putea trata problema 
acestor bogății. Or, arată declarația, 
administrația saigoneză, care se o- 
pune aspirațiilor de pace, indepen
dență, democrație și înțelegere na
țională ale locuitorilor, nu este ca
lificată și competentă să reprezinte 
populația sud-vietnameză, astfel In
cit orice acord petrolier pe care 
l-ar încheia va fi lipsit de valoare 
și nu va angaja populația țării și 
unicul său reprezentant autentic — 
Guvefnul Revoluționar Provizoriu.

★
PARIS 22 (Agerpres). — In subur

bia pariziană La Celle-Salnt-Cloud a 
avut loc cea de-a 42-a reuniune din 
cadrul întîlnirilor consultative 'ale 
reprezentanților Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și cei ai admi
nistrației de la Saigon. Conducăto
rul ad-interim al delegației G.R.P., 
Dinh Ba Thi, ș cerut părții saigoneze 
să îndeplinească în mod real preve
derile acordului de încetare a fo
cului. 

multiple planuri — politic, econo
mic, cultural — între România și 
Irak au cunoscut în ultimii ani un 
curs ascendent. Au crescut schim
burile comerciale și, paralel, s-a 
adincit și diversificat cooperarea e- 
conomică ; în baza Acordului de 
cooperare economică și tehnică în 
domeniul petrolier, numeroși spe
cialiști români participă în Irak la 
lucrări de foraj și extracție a ți
țeiului. Totodată, se dezvoltă co
laborarea în domeniul construcții
lor de drumuri ; la Um-Qasr se ri
dică, în cooperare, o fabrică de ci
ment etc.

Așa cum s-a anunțat, în cadrul 
convorbirilor oficiale, desfășurate 
între cei doi conducători de partid 
și de stat, s-a făcut un schimb de 
păreri în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Irak, 
au fost analizate posibilitățile de 
extindere în continuare a acestor 
relații. „Am venit la invitația dum
neavoastră, domnule președinte — 
declara șeful statului român — a- 
nimat de sentimente de prietenie 
și frăție față de poporul irakian, 
cu dorința ca împreună să punem 
bazele unei colaborări și mai bune 
in toate domeniile, intre popoarele 
noastre". în mod cert se poate 
aprecia că există posibilități reale 
în această direcție — posibilități 
a căror fructificare ar fi de natură 
să ducă la adîncirea și diversifi
carea conlucrării româno-irakiene, 
în interesul propășirii ambelor po
poare, al cauzei progresului și 
păcii.

Vizita a prilejuit, totodată, con
tacte și întilniri prietenești cu pri
mul secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Irakian și alți membri ai 
conducerii partidului, precum și cu 
secretarul general al Partidului De
mocrație al Kurdistanului. Expri- 
mind aprecieri pozitive față de 
activitatea Partidului Comunist Ro
mân, a României, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru regle
mentarea situației din Orientul 
Mijlociu, primul secretar al
C.C.  al P.C. Irakian a sub
liniat că actuala vizită in
unele țări arabe constituie un 
aport de seamă la cauza păcii in 
această zonă a lumii. Cuvinte de 
adîncă apreciere a importantei a- 
cestei vizite a avut și secretarul 
general al Partidului Democratic al 
Kurdistanului. In aceste intîlniri 
și-a găsit o nouă expresie poziția 
consecventă a P.C.R. de dezvoltare 
largă a colaborării și solidarității 
cu partidele comuniste și munci
torești, cu toate forțele democrati
ce, progresiste, în interesul întăririi 
unității mișcării comuniste, a în
tregului front antiimperialist.

Cu deplin temei se poate apre
cia că, prin întilnirile vii, entuzias
te, cu poporul irakian, prin con
tactele politice largi, vizita oficia
lă în Irak a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu jalonează noi perspecti
ve dezvoltării prieteniei și colabo
rării pe planuri multiple intre cele 
două țări, corespunzător voinței și 
intereselor ambelor popoare. Se 
conturează astfel pregnant tabloul 
de ansamblu al rezultatelor rodnice 
înregistrate în cursul acestei vizi
te care o definesc ca un act po
litic de mare anvergură, cu profun
de înrîuriri constructive în viața in
ternațională.

Dumitra ȚINU

agențiile de presă transmit:
HDM PlIOmME PE MENIM 

toHsiiiMi nmc
Schimbul instrumentelor 

de ratificare a coi*veniiei 
lare intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Ceho
slovacă, precum și a scrisorilor ane
xe semnate la București la 9 decem
brie 1972, a avut loc, vineri, la Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. S. 
Cehoslovace. Schimbul instrumente
lor a fost efectuat de ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș, și de 
locțiitorul ministrului afacerilor ex
terne al Cehoslovaciei, Miloslav 
Ruzek.

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Ședința solemnă de inau
gurare a conferinței celor 25 de mi
niștri ai afacerilor externe din Ame
rica Latină, zona Mării Caraibilor și 
S.U.A. a fost deschisă de președin
tele Mexicului, Luis Echeverria Al
varez, care, în cuvîntul rostit, a rele
vat necesitatea reexaminării relații
lor stabilite la scara continentului, 
pentru repunerea lor pe baze noi, 
spre a se elimina orice injustiție și 
subordonare.

Ministrul columbian al afacerilor 
externe, Alfredo Vasquez Carizosa, 
care a luat apoi .cuvîntul în numele 
participanților la conferință, s-a pro
nunțat pentru revizuirea sistemului 
de raporturi dintre S.U.A. și țările 
Americii Latine, considerată ca o 
cerință de prim ordin în vederea 
stabilirii unui echilibru just în re
lațiile economice interamericane.

La rindul său, secretarul de stat 
al S.U.A., Henry Kissinger, a pre
zentat spre examinare miniștrilor 
latino-americani o serie de măsuri 
menite să contribuie la stabilirea 
cooperării, pe baze egale, dintre Sta
tele Unite și America Latină, la 
inagurarea intr-un spirit nou a unui 
dialog între cele două părți, care, 
potrivit afirmațiilor sale, să fie pla
sat sub semnul realismului. După

Sesiunea anuală a 
Consiliului nordic, 
desfășurată între 16— 
20 februarie Ia Stoc
kholm, a reunit, ca de 
obicei, pe reprezentan
ții parlamentelor și 
guvernelor din cele 
cinci țări membre — 
Danemarca. Finlanda, 
Islanda, Norvegia și 
Suedia.

Hotărîrea țărilor Eu
ropei septentrionale, 
de creare a Consiliu
lui nordic, în 1952, a 
fost însoțită de preo
cuparea explicit ex
primată de a nu 
transforma acest or
ganism într-o insti
tuție supranațională 
(recomandările și de
ciziile adoptate nu 
sînt obligatorii), de a 
respecta în toate ac
tivitățile sale suvera
nitatea și atributele 
naționale, ca „o con
diție fundamentală a 
colaborării". Conceput 
deci ca un organism 
de „favorizare și in
tensificare p. cooperă
rii nordice ", de extin
dere a contactelor sub 
multiple forme între 
statele din regiune, 
consiliul oferă cadrul 
discutării deschise a 
unui larg evantai de 
probleme de interes 
reciproc privind cola
borarea economică, 
culturală, științifică.

La actuala reuniune 
de la Stockholm, a- 
tențla particinanților 
s-a concentrat în prin
cipal asupra a două 
probleme : criza de 
energie și raporturile 
cu țările producătoare 
de materii prime. Po
zițiile exprimate cu 
privire la relațiile cu 
țările producătoare de 
materii prime au re

Convorbirile oficiale din* 
tre delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Cuba, condusă 
de Fidel Castro, prlm-secretar al
C.C.  al P.C. din Cuba, primul minis
tru al Guvernului revoluționar, și 
delegația de partid și guvernamenta
lă a R.D. Germane, condusă de 
Erich Honecker, prim-secretar al
C.C.  al P.S.U.G., au început la Ha
vana.

Președintele Nixon8 hotărît 
să-și amine vizita în Europa occi
dentală — au declarat oficialități ale 
administrației S.U.A., citate de a- 
genția U.P.I. — proiectată a avea 
loc în luna aprilie, cu ocazia împli
nirii a 25 de ani de la crearea 
N.A.T.O. Președintele „a decis că nu 
este momentul oportun să facă un 
turneu european", relevă sursa men
ționată. Aceleași oficialități au pre
cizat că Richard Nixon nu a renun
țat la vizita sa la Moscova.

Tezele C.C. al P.M.U.P. 
pentru a XXX-a aniversare a Po
loniei au fost publicate în ziarul 
„Trybuna Ludu". Documentul, cu 
caracter de bilanț al drumului stră
bătut în anii puterii populare și de 
precizare a țelurilor spre care tinde 
in prezent Polonia, subliniază trans
formările profunde survenite în toa
te domeniile de activitate, în viața 
întregului popor.

Lichidarea subdezvoltării 
presupune dreptul suveran 
asupra bogățiilor naționale 

intervenția reprezentantului român ?n Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului

NAȚIUNILE UNITE 22 (Corespon
dență de la C. Alexandroaie) : Co
misia O.N.U. pentru drepturile 
omului a trecut la abordarea punc
tului intitulat „Problema drepturilor 
economice, sociale și culturale con
ținute in Declarația universală a 
drepturilor omului și în Pactul inter
național asupra drepturilor econo
mice, sociale și culturale ale omu
lui", punct la care raportorul special 
al comisiei, Manouchehr Ganji 
(Iran), a prezentat un amplu raport 
despre starea respectării drepturilor 
omului și libertăților sale fundamen
tale in lume.

Luînd cuvîntul la dezbateri, amba
sadorul României la O.N.U., Ion 
Datcu, a apreciat raportul, arătînd că 
acesta abordează într-o manieră a- 
nalitică drepturile omului în interde
pendență directă cu condițiile econo
mice și sociale, cursa înarmărilor și 
relațiile comerciale internaționale. 
Găsim pe deplin Întemeiate — sub
linia Ambasadorul român — obser
vațiile raportului referitoare la ne
cesitatea dezvoltării comerțului in
ternațional, la promovarea unei ade
vărate cooperări economice, menite

t . ..................................... .................... .......  ...... .

Deschiderea Conferinței țărilor islamice
LAHORE 22 (Corespondență de la 

Ion Puținelu). — în orașul pakistanez 
Lahore au fost deschise, vineri, lu
crările celei de-a doua Conferințe a 
țărilor islamice, reunind șefi de stat 
și de guvern, miniștri de externe și 
alți oameni de stat din 37 de țări. 
Printre șefii de stat prezenți la Con
ferință se află Houari Boumediene, 
președintele Algeriei, Anwar Sadat, 
președintele Egiptului, Moamer El 
Geddafi, președintele Libiei, Hafez 
Al Assad, președintele Siriei, Gaf- 
far Numeiri, președintele Sudanului, 
regele Feisal al Arabiei Saudite. La 
lucrări participă, de asemenea, Yas
ser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, precum și repre

Un act pozitiv care corespunde cerințelor 

normalizării relațiilor dintre state

Bangladesh și Pakistan au hotărît 
să se recunoască reciproc

ISLAMABAD 22 (Corespondență 
de la I. Puținelu). — Republica Isla
mică Pakistan a recunoscut oficial 
Republica Populară Bangladesh. Ac
tul recunoașterii a fost făcut cunos
cut de primul-ministru pakistanez, 
Zulfikar Aii Bhutțo, in cadrul unei 
reuniuni speciale, la care au parti
cipat guvernatorii provinciilor pakis
taneze, membrii Adunării Naționale 
și ai guvernului de la Islamabad. Cu 
acest prilej, premierul pakistanez a 
anunțat că o delegație a Republicii 
Populare Bangladesh, condusă de 
premierul Mujibur Rahman, este aș
teptată sîmbătă la Lahore. în ve
derea participării la lucrările Confe
rinței islamice la nivel înalt.

★
La Dacca s-a anunțat oficial, vi

neri, că Republica Populară Ban

Președintele Mao Tzedun 
a primit pe președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, care se află într-o 
vizită oficială în R. P. Chineză. A 
avut loc o convorbire cordială, prie
tenească. In aceeași zi au început 
convorbirile oficiale între Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și președintele Kenneth 
Kaunda.

Președintele Consiliului 
Național al Apelor,Florin Ior* 
gulescu, care a făcut o vizită în R.P. 
Ungară, a fost primit de Feher Lajos, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare. La întrevedere 
au participat Degan Imre, președin
tele Oficiului național al apelor, și 
loan Cotoț, ambasadorul României la 
Budapesta. Vineri a fost semnat un 
aide-memoire privind colaborarea din
tre cele două țări în domeniul gos
podăririi apelor.

Viena t — Aprecieri elo
gioase pentru pavilionul 
Romăniei la Expoziția 
internațională de turism

VIENA 22 (Corespondență 
de la C. Vlad) : — Sălile Pala
tului Palffy găzduiesc cea de-a 
Xl-a ediție a Expoziției inter
naționale de turism „Lumea 
largă in culori", la care parti
cipă țări din Europa, Asia și 
Africa. Pavilionul României, 
conceput sub forma unei case 
țărănești, împodobită cu moti
ve de artă populară, oferă, prin 
intermediul panourilor, hărților 
și diapozitivelor, o imagine su
gestivă a frumuseților naturale 
ale țării noastre. Vizitind pavi
lionul românesc, Josef Stari- 
bacher, ministrul industriei, co
merțului și meseriilor al Aus
triei, intimpinat de ambasado
rul României la Viena, Dumitru 
Aninoiu, a avut cuvinte de a- 
preciere la adresa modului su
gestiv și original de prezentare 
a pavilionului. 

să atenueze consecințele nefavorabi
le ale grupărilor economice regionale 
ale țârilor dezvoltate. De asemenea, 
considerăm deosebit de oportune re
comandările privitoare la necesitatea 
inslaurării unei politici comerciale 
mondiale vizind eliminarea obstaco
lelor artificiale din calea circuitului 
liber de valori materiale și amelio
rarea termenilor de schimb in fa
voarea produselor provenite din ță
rile în curs de dezvoltare. Eforturile 
proprii ale fiecărei țări pentru dez
voltarea sa socială și economică, fac
tor fundamental al dezvoltării, tre
buie să fie sprijinite de o asistență 
substanțială din partea statelor in
dustrializate și a O.N.U. De aseme
nea, lichidarea subdezvoltării presu
pune exercitarea de către fiecare 
stat a dreptului său suveran și per
manent asupra bogățiilor naționale.

In încheiere, ambasadorul român 
a subliniat necesitatea unei exami
nări mai aprofundate de către Co
misia O.N.U. pentru drepturile omu
lui a relației dezarmare-dezvoltare, 
în scopul elaborării unor propuneri 
concrete care să fie avansate orga
nismelor competente ale O.N.U. și 
guvernelor statelor membre.

zentanți ai unor țări care au statut 
de observator.

La festivitatea de deschidere a re
uniunii, președintele Republicii Isla
mice Pakistan, Fazal Elahi Chau- 
dhury, a rostit un cuvint de salut. 
Convocată la cererea Arabiei Saudite 
— gazda secretariatului permanent al 
acestei manifestări cu caracter inter
național — și a Pakistanului, actuala 
conferință, ce va dura trei zile, se 
desfășoară sub conducerea primului 
ministru al țării gazdă, Zulfikar Aii 
Bhutto.

Dezbaterile conferinței se vor re
feri, în principal, Ia situația din O- 
rientul Apropiat, în lumina actualelor 
mutații înregistrate în zonă, la pro
blema palestineană și la statutul Ie
rusalimului.

gladesh a recunoscut Republica Is
lamică Pakistan.

★
TEHERAN 22 (Agerpres). — în 

capitala Iranului s-a anunțat oficial 
că guvernul de la Teheran a recu
noscut Republica Populară Bangla
desh, Potrivit agenției iraniene de 
presă „Pars", actul oficial al recu
noașterii a fost confirmat de șeful 
delegației iraniene la Conferința ță
rilor islamice,

★
ANKARA. — Turcia și Republica 

Bangladesh au hotărît stabilirea de 
relații diplomatice, a anunțat la An
kara un purtător de cuvint al Mi
nisterului de Externe.

0 întîlnire a grupurilor 
interparlamentare din unele 
țări socialiste a avut loc la Buda
pesta in zilele de 20 și 21 februarie. 
La întîlnire a participat o delegație 
a grupului interparlamentar român 
condusă de tovarășul Corneliu Mă- 
nescu, președintele grupului. Partici- 
panții la întîlnire au fost primiți de 
Apro Antal, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., președintele 
Adunării de Stat a R.P. Ungare.

Convorbiri iugoslovo — 
cnhamozo. Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, a avut, la 
Belgrad, convorbiri cu Raul Castro, 
al doilea secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-viceprim-ministru, mi
nistrul forțelor armate revoluționa
re, aflat în vizită în Iugoslavia, în 
fruntea unei delegații de partid și 
de stat cubaneze. Părțile au exami
nat stadiul actual al relațiilor bilate
rale și au făcut un. schimb de păreri 
asupra unor probleme internaționale.

Misiunea din Paris 8 
G.R.U.N.C. (Guvernul Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei) a 
anunțat că Ing Kieth, fost minis
tru al lucrărilor publice și teleco
municațiilor, deținător în trecut și 
al altor înalte funcții la Pnom Penh, 
s-a raliat Frontului Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.).

La Geneva 88VUt loc> vlneri> 
o nouă întrunire a delegațiilor parti
cipante la convorbirile sovieto-ame- 
ricane in problema limitării înar
mărilor strategice, informează agen
ția T.A.S.S.

Poliția spaniolă 8 anuntat 
arestarea unui grup de 24 de slu- 
denți acuzați de „activități subver
sive", relatează agenția United Press 
International. Dintre aceștia, 15 sînt 
studenți la Universitatea Santiago de 
Compostela, poliția acu?indu-i de 
„propagandă comunistă ilegală".

Vizita delegației P. C. R. 
în R. A. Egipt IE PRETUTINBINl

CAIRO 22 (Corespondență de la, 
Nicolae N. Lupu) : In continuarea vi
zitei pe care o întreprinde în Repu
blica Arabă Egipt, delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de tova
rășul Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a avut o în-

0 declarație 
a președintelui Prezidiului 
C.C. al P.C din Japonia

TOKIO 22 (Corespondentă de la 
P. Diaconu) — Președintele Prezi
diului Comitetului Central al Parti
dului 'Comunist din Japonia, Kenji 
Miyamoto, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că recenta ple
nară a C.C. al P.C.J. a relevat faptul 
că sarcinile pe care și le-au stabilit 
organele locale de partid cu privire 
la primirea de noi membri și la difu
zarea ziarului „Akahata", organ al 
P.C.J., au depășit obiectivele fixate 
de Congresul al XII-lea. Totodată, a 
precizat el. plenara a concretizat di
rectivele congresului în conformita
te cu situația politică, aflată intr-c 
continuă evoluție.

Referindu-se la alegerile pentru 
postul de guvernator al prefecturii 
Kyoto, Kenji Miyamoțo a salutat ho- 
tărîrea conducerii Partidului Socia
list din Japonia de a sprijini reîn
noirea mandatului actualului guver
nator, Torazo Ninagawa, de a apăra 
frontul unit al guvernoratului local 
progresist și de a favoriza angajarea 
de convorbiri între partidele comu
nist și socialist privind alegerile 
pentru Camera Consilierilor. 

CIUDAD DE MEXICO

Opinii in favoarea reexaminării 
relațiilor dintre țările 

latino-americane și S. U.A.

ținut în mod deosebit 
atenția observatorilor, 
în perspectiva apro
piatelor dezbateri la 
scara comunității mon
diale a națiunilor, ca 
urmare a inițiativei 
Algeriei de a cere 
convocarea unei se
siuni speciale a Adu
nării Generale a 
O.N.U. consacrate a- 
cestei probleme. Desi
gur, țările nordice 
participă la dialogul 
internațional în curs 
de pe poziția de țări 
consumatoare. Singura 
excepție o constituie 
Norvegia, care, după 
descoperirea unor re
surse de petrol și gaze 
în platforma sa conti
nentală din Marea 
Nordului, are perspec
tiva de a deveni o 
țară producătoare de 
produse petroliere. In 
exploatarea acestor 
zăcăminte, care nece
sită mari investiții și 
eforturi financiare, o- 
ficialitățile norvegiene 
ar prefera să evite 
soluția concesionărilor 
acordate concernelor 
internaționale și să 
inițieze o largă cola
borare cu partenerii 
săi din Consiliul nor
dic. „Cooperarea în 
domeniul energetic — 
a precizat recent pre
mierul norvegian Try
gve Bratteli — nu 
trebuie desprinsă din 
contextul unei politici 
de colaborare indus
trială între toate țările 
nordice".

în ansamblu, țările 
scandinave, așa cum a 
reieșit și în cursul 
convorbirilor de la 
Stockholm, se pronun
ță pentru o colaborare 
echitabilă cu statele 
producătoare, care șă 
permită desfășurarea

trevedere, la sediul Comitetului U- 
niunii Socialiste Arabe al guvernora
tului Cairo, cu cadre din conducerea 
acestei organizații, în frunte cu Sayed 
Zaki, membru al C.C. al U.S.A., prim 
secretar al Comitetului U.S.A, al gu
vernoratului Cairo.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

De asemenea, delegația română a 
făcut o vizită la complexul siderur
gic Heluan, unde a luat contact 
direct cu activitatea organizației U- 
niunii Socialiste Arabe din acest 
mare centru industrial egiptean. Tot
odată, la Cairo a avut loc o Întîlnire 
cordială cu membri ai conducerii A- 
sociației de prietenie România—Egipt.

Protest împotriva 
arestării unor cadre 

de conducere ale P.C. 
din Grecia

PARIS 22 (Agerpres). — Biroul Po
litic al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Grecia a dat 
publicității, la Paris, un comunicat 
oficial în care își exprimă protestul 
„împotriva represiunilor în Grecia 
și, îndeosebi, Împotriva arestării, 
anunțate marți, a 35 de cadre de 
conducere ale P.C. din Grecia, a 
unor tineri comuniști și membri ai 
«Mișcării • studențești antidictatoria- 
le»“ — informează agențiile France 
Presse și Associated Press.

cum relatează agenția Reuter, Henry 
Kissinger a propus crearea unui me
canism care să prevină sau să solu
ționeze eventualele dispute interve
nite între S.U.A. și țările Americii 
Latine, pronunțîndu-se, totodată, 
pentru o mai amplă consultare a 
acestui grup de state în legătură cu 
problemele internaționale care le pri
vesc.

în domeniul cooperării economice 
dintre S.U.A. și țările situate la sud 
de Rio Grande, șeful diplomației 
americane s-a pronunțat pentru apli
carea, în cadrul sistemului interame- 
rican de relații, a conceptului Cartei 
drepturilor și îndatoririlor economice 
ale statelor, propus în 1972 de pre
ședintele Mexicului, Echeverria.

Lucrările conferinței de la Ciudad 
de Mexico continuă cu ușile închise. 
Pe agenda reuniunii, relatează agen
țiile de presă, figurează o serie de 
probleme de o deosebită importanță, 
printre care relațiile de cooperare 
interamericane, schimburile comer
ciale, transferul de tehnologie, pro
blema Canalului Panama, precum și 
activitatea companiilor multinațio
nale și conflictul lor cu statele din 
zonă, posesoare de materii prime, 
care luptă pentru afirmarea deplinei 
lor suveranități politice și economice.

circuitului de bunuri 
fără nici o discrimi
nare, în avantajul tu
turor popoarelor lu
mii.

Sesiunea Consiliului 
nordic intervine la a- 
proape un an de la 
intrarea in vigoare a 
acordurilor prin care 
cele cinci țări ale Eu
ropei septentrionale au 
încercat să-și regle
menteze raporturile cu 
Piața comună. Și în 
acest domeniu, fiecare 
țară a acționat potri
vit cu interesele na
ționale specifice și a 
optat pentru aranja
mente diferite. Așa 
cum se știe, Danemar
ca a aderat la C.E.E., 
Norvegia a revenit a- 
supra deciziei sale 
inițiale — in urma 
referendumului popu
lar — și a încheiat ca 
și ceilalți parteneri 
nordici acorduri pri
vind liberul schimb 
în relațiile comercia
le, mai ales cu produ
se industriale. Dar și 
în aceste înțelegeri 
există deosebiri de la 
o țară la alta, după 
ponderea acelor măr
furi al căror export 
spre „cei nouă" este 
afectat de barierele 
vamale ale C.E.E. Din 
experiența de pînă a- 
cum, țările nordice 
par să fi acumulat 
numeroase insatisfac
ții, generate de evo
luția raporturilor lor 
cu Piața comună — 
temă prezentă in dez
baterile reuniunii de 
la Stockholm, care nu 
au adus însă prea mul
te clarificări privind 
evoluția acestor re
lații.

P. STANCESCU

• O CASĂ IDEALĂ, 
în condițiile penurie! de energie 
și de materii prime, a fost ima
ginată de oameni de știință de 
la Universitatea din California. 
De formă circulară, accesoriul 
ei de bază este... un staul de a- 
nlmale. Hrana acestora ar fi 
furnizată de o cultură de alge 
aflată pe acoperiș. La rindul 
lor, gazul necesar încălzirii și 
iluminatului sînt obținute din 
reziduurile organice ale anima
lelor. Acoperișul casei va mai 
dispune de celule solare în sco
pul purificării apei provenite 
din ploi. în sfirșit, nu lipsește 
o mică grădină de zarzavat. Cit 
despre vreun garaj de mașină, 
nici urmă...

• „TERMINALUL" 
CĂRBUNELUI. Rapoartele 
statistice primite de Ministerul 
Industriei Cărbunelui al R.S.S. 
Ucrainene s-au împuținat con
siderabil. Ele au fost înlocuite 
prin canalele de televiziune ale 
instalațiilor videoterminale. A- 
păsind un buton, se pot 
obține pe loc date despre ex
tracția de cărbune în ultimele 
24 de ore, de la inceputul lunii 
sau de la începutul anului. Ma
nevrarea altor butoane aduce pe 
ecrane tabele cu datele privind 
productivitatea muncii, desface
rea produselor, precum și alte 
amănunte necesare conducerii 
operative. Cu ajutorul „termi
nalului", cum au denumit spe
cialiștii acest sistem, se poate 
lua legătura imediat cu cen
trul de calcul principal al mi
nisterului, obținind pe ecran 
răspunsurile ce interesează.

• „SPĂRGĂTORUL DE
NUCI". Un oarecare Swami- 
gal din Madras a stabilit un 
record „sui generis". El a reu
șit să spargă 152 de nuci de 
cocos cu... capul. Cea de-a 153-a 
performanță s-a dovedit a fi ul
tima, deoarece „recordman-ul“ a 
fost transportat de urgență la 
spital. Swamigal a declarat că 
după însănătoșire va continua 
antrenamentele pînă la stabili
rea unui nou record : 200 de
nuci. Știrea nu precizează cite 
antinevralgice consumă respec
tivul „original cu orice preț".

• AUTOMOBIL CU 
ABURI. Englezul Edgar Ken- 
dry a construit un automobil cu 
două locuri pus în mișcare de 
un motor cu aburi de tipul ce
lor ce se fabricau prin anul 
1911. Deși demodat, motorul nu 
a- întîrziat să-și arate calitățile. 
El realizează în numai zece se
cunde o accelerație pînă la 80 
km/h și permite mașinii să dez
volte o viteză maximă de 
90 km/h. „Aburomobilul" cîntă- 
rește 500 kg.

• MĂRUNȚIȘUL SAL
VATOR. Locatarii din imobi
lele aparținînd unei bănci din 
Point Sainț Charle (Canada) au 
cerut în zadar acesteia să re
pare instalațiile de încălzire și 
canalizare. Ajunși la disperare, 
chiriașii au hotărit să determine 
banca să-și îndeplinească obli
gațiile recurgind la o origi
nală stratagemă. în ziua fixată 
pentru plata chiriei, zeci de lo
catari s-au prezentat la ghișeul 
băncii purtînd cu ei săculețe 
pline cu monede. „Aceștia sînt 
banii pentru chirie" — au de
clarat ei imperturbabili și au 
depus pe masa casierului o gră
madă uriașă de mărunțiș. Ban
ca a fost nevoită să-și în
chidă ghișeul pentru ceilalți 
solicitanți, iar funcționarii ei 
au început să numere mo
nedele... Seara, direcția a fă
cut un bilanț : s-a constatat că 
dacă plata chiriei va continua 
și in următoarele două zile, 
banca va pierde aproximativ 10 
la sută din veniturile sale lu
nare, paguba depășind cu mult 
suma pe care ar fi trebuit s-o 
cheltuiască pentru reparațiile 
reclamate de chiriași. Pusă in 
fața acestei perspective, direcția 
băncii a hotărit ca imobilele 
sale să intre in reparație...

• FERMA DE... CRO
CODILI. Lingă Bangkok a 
luat ființă în anul 1950 o fermă 
de creștere a crocodililor. în 
prezent ferma numără peste 10 
mii de exemplare din care circa 3 500 sint „exportați", pentru a 
popula diverse grădini zoolo
gice. în afară de aceasta, ferma

' constituie un veritabil punct de 
atracție turistică : aici se orga
nizează numeroase reprezentații 
cu crocodilii deveniți artiști de 
circ.

• „NOUL ELDORA
DO" DIN SRI LANKA.
O adevărată febră a safirului" 
s-a dezlănțuit de cîțiva ani in 
orașul ceylonez Elaher și împre
jurimile sale. Conform progra
mului guvernului din Republica 
Sri Lanka, privind valorificarea 
unor noi regiuni, numeroși ță
rani din zonele intens popu
late au fost strămutați aici in 
vederea extinderii culturilor de 
orez. Cultivatorii și-au schimbat 
însă peste noapte vocația, după 
ce, cu prilejul amenajării unei 
șosele, constructorii au descope
rit safire, rubine, ametiste, to
paze și multe alte pietre pre
țioase și semiprețioase. In loc 
de orezării, în junglă au apărut 
gropi uriașe făcute de căutăto
rii de nestemate. Noul Eldo
rado — care întărește reputația 
străveche a Ceylonului de 
„insulă a nestematelor" — a a- 
tras zeci de mii de oameni, ora
șul dezvoltîndu-se și populîn- 
du-se rapid.
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