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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P. C. R., președintele
Consiliului de Stat, va face, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită 

oficială în Republica Guineea
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu va efectua, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială de

prietenie în Republica Guineea; 
între 10 și 12 martie 1974, la invi
tația secretarului general al Par
tidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Guineea, 
tovarășul Ahmed Sekou Toure.

r A devenit un fapt obiș
nuit In ultimii ani ca în

O axiomă a îndeplinirii planului

DISCIPLINA CONTRACTUALA
RITMICITATEA PRODUCȚIEI

Practica demonstrează că rezul
tatele în activitatea de producție, 
in realizarea planului sint direct 
proporționale cu gradul de înde
plinire a contractelor economice 
încheiate de fiecare întreprindere 
atît în calitatea de furnizor, cit și 
de beneficiar — într-un cuvint, 
sînt condiționate de respectarea ri
guroasă a disciplinei contractuale. 
Unități economice ca întreprinde
rea de țevi din Roman, „Industria 
sîrmei" — Cimpia Turzii, Combi
natul siderurgic Hunedoara, toate 
întreprinderile de produse refrac
tare, întreprinderea de articole de 
sticlărie din București și altele au 
fost in măsură să-și realizeze atît 
sarcinile de plan, cit ăi obligațiile 
contractuale față de 
deoarece, pe lingă o 
ganizare internă a 
au primit ritmic marea majo-, 
ritate a materiilor prime și mate
rialelor de care aveau nevoie. Așa
dar, o conlucrare contractuală fruc
tuoasă, al cărei beneficiar principal 
este economia națională, dovedind 
prin puterea faptelor ce se poate 
obține cind se acționează în spi
ritul șl litera reglementărilor le
gale.

Totuși, o succintă trecere In re
vistă a modului în care s-au ono
rat obligațiile contractuale în eco
nomie relevă persistența și în a- 
cest an a unor neajunsuri, cu re
percusiuni directe asupra îndeplini
rii ritmice a planului atît global, 
cit și fizic, pe sortimente, într-un 
șir de întreprinderi. Din analiza 
acestor situații necorespunzătoare 
se desprinde că abaterile de la 
disciplina contractuală sînt, în pri
mul rind, consecința unor deficien
țe în activitatea proprie a produ
cătorilor. Conducătorii unităților 
care și-au pus semnătura pe un 
contract economic nu au oficiat un 
lucru formal, de rutină. Ei au în
cheiat un act juridic, care anga- 

. jează pe deplin răspunderea pen
tru respectarea obligațiilor asuma
te. Ca urmare, acești conducători 
de întreprindere au obligația de a 
lua toate măsurile pentru ca fie
care contract în parte să fie întoc
mai onorat. Și avem în vedere. în 
acest sens, unități ca „Strun
gul" din Arad, „Policolor' 
București, întreprinderea de mo
toare electrice din Pitești, 
tăți ale Centralei pielăriei, cauciu
cului și încălțămintei. în fond, 
este vorba de a se organiza 
de așa manieră activitatea produc-

beneficiari, 
bună, or- 
fabricației.

din
uni-

tivă îneît să se asigure utilizarea 
din plin a mașinilor și utilajelor, 
folosirea rațională a timpului și a 
forței de muncă, bază sigură pen
tru desfășurarea ritmică a produc
ției, respectarea graficelor și pro
gramelor de fabricație, a termene
lor de livrare a fiecărui produs In 
parte. Esențial este să se înțeleagă 
că beneficiarii nu au ce face 
cu justificările, cu „cauzele obiec
tive", întrucît — la rîndul lor — 
și ei au de îndeplinit important» 
obligații contractuale față de al ți 
parteneri.

Sînt unele conduceri de unități 
care încearcă să explice încălcarea 
disciplinei contractuale prin justi
ficări care nu rezistă analizei. 
Bunăoară, este reclamată acum, 
după ce a trecut o bună pe
rioadă de la aprobarea planu
lui național de dezvoltare econo
mică și socială, de la încheierea 
contractelor, lipsa de temei a unor 
prevederi din balanțele materiale, 
din repartiții. Acestea omit însă 
faptul că toate balanțele materiale, 
inclusiv cele pentru care se emit 
repartiții, nu au fost echilibrate din 
birou, ci printr-o conlucrare nemij
locită cu centralele și ministerele 
producătoare și beneficiare, luîn- 
du-se în considerare, în fiecare caz 
în parte, potențialul productiv real 
al fiecărei întreprinderi, necesită
țile și prioritățile 
momentul în care 
fost emise, iar 
cheiate, ne aflăm 
raporturi juridice 
presupun drepturi și obligații, care 
atrag deci responsabilități precise 
și. ca atare, fiecare întreprindere 
este datoare să întreprindă totul 
perflru a livra integral și la vreme 
produsele.

Se manifestă la unii conducători 
de întreprinderi tendința de a con
sidera onorat un contract nu
mai prin faptul că a fost li
vrată întreaga cantitate de produse 
la termenul limită prevăzut. " 
nu se poate vorbi de o 
ciplină contractuală fermă 
în măsura în care fiecare clauză 
prevăzută în actul juridic este în
deplinită. Beneficiarii trebuie să 
primească ritmic toate sortimentele 
și tipodimensiunile, așa cum s-a 
convenit prin graficele care fac 
parte integrantă din contracte. 
Alteori, sînt ignorate unele con
diții de ambalare, transport, pre
cum 
te

economiei. Din 
repartițiile au 
contractele în- 
în fața unor 

clare, care

Or. 
dis- 

dccîi

Și 
referitoare

prevederi din contrac- 
controlul asu-

pra calității pe care beneficiarul 
trebuie să-1 exercite pe parcursul 
fabricării produsului. La rîndul său, 
beneficiarul trebuie să se îngri
jească să-și asigure mijloacele fi
nanciare pentru a plăti imediat 
contravaloarea mărfurilor primite. 
Toate clauzele la care ne-am refe
rit nu sint deloc niște ..amănunte" 
care pot fi neglijate. Ele nu în- \ 
timplător au fost trecute in con-

■ tracte. Nesocotirea lor de către un 
partener poate provoca importante 
neajunsuri activității economice. 
Pentru întărirea disciplinei in re
lațiile contractuale este necesar să 
se acționeze mai mult pîrghiile eco
nomice create de lege. A pretinde 
penalizări sau despăgubiri pentru 
nerespectarea prevederilor din con
tracte nu este nicidecum un drept 
facultativ al partenerilor prejudi- 
ciați. ci o obligație ce rezultă din 
principiile gestiunii economice. Nici 
o întreprindere, cît de „înțelegă
toare" ar fi, nu își poate absolvi 
partenerii incorecți de la suportarea 
consecințelor materiale pe care ac
tivitatea lor le-a provocat. După 
cum, unitatea care a plătit aceste 
penalizări este obligată să recupe
reze sumele respective de la anga- 
jații din vina cărora contractele e- 
conomice nu au fost onorate. Nu 
trebuie să se amine Ia nesfîrșit 
intervenția prin aceste pîrghii ; ele 
pot și trebuie să fie acționate ineă 
de Ia început, din momentul în care 
se constată primele încălcări ale 
disciplinei contractuale.

în introducerea unei discipline 
contractuale ferme și funcționarea 
riguroasă a mecanismului aprovi
zionării ,țp hnicn-materiale. un rol 
hotăritor trebuie să-l aibă organele 
locale de partid, organizațiile de 
partid din întreprinderi, in măsură 
să exercite un control exigent asu
pra modului cum se acționează pen
tru respectarea cu strictețe a preve
derilor contractuale ; ele au datoria 
ca, împreună cu ministerele și cen
tralele, să intervină cu operativi- 

cind apar anumite de- 
derularea

Asigurarea 
ritmic, 

me și materiale, 
și produse este o 
sebit de importantă 
tul de față, de care 
zarea 
an,

Itinerarul 
prieteniei, 
colaborării, 
solidarității

Telegrame 

și scrisori 

adresate

C.C. al P.C.R., 

tovarășului 

Nicolae 

Ceaușescu
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această perioadă oamenii 
muncii din agricultură să 
participe în mare număr 
la executarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare — 
îndiguiri și desecări, a- 
menajări pentru irigații, 
combaterea eroziunii solu
lui, nivelarea terenului, de
frișarea mărăcinișurilor — 
pentru punerea în valoare 
a noi suprafețe agricole și 
mai buna folosire a pămîn- 
tului. Prezenți pe citeva 
șantiere locale de hidro
ameliorații, corespondenți 
ai ziarului relatează, de la 
fața locului, la teleconfe- 
rința de azi, despre obiec
tivele propuse și modul 
concret in care sînt orga
nizate și se desfășoară ac
țiunile propriu-zise.

Prima legătură la tele
fon o avem cu Mihai Bâzu.

— De la început vreau 
să remarc că timpul priel
nic este folosit la maxi
mum, zi de zi, de către 
cooperatorii din județul 
Buzău. Paralel cu lucrările 
declanșate în cîmp. forțele 
umane ale satelor s-au 
desfășurat pe un larg front 
de muncă la săparea șan
țurilor și a canalelor din 
sistemele de desecări, exe
cutate cu un an în urmă. 
Teatrul de operațiuni îl 
formează acum despotmo- 
lirea și repararea canalelor 
existente la Padina, Glo- 
deanu-Sărat, Glodeanu-Si- 
liștea, Mihăilești, Brădea- 
nu ș.a. Cei peste 2 000 co
operatori mobilizați la ac
țiune au curățat și ame
najat mai mult de 5 km de 
șanțuri și canale

— Mai sînt și alte ac
țiuni ?

— Desigur, cele pentru 
combaterea eroziunii solu
lui. în cooperativele agri
cole Cărpiniștea, Aldeni și 
Blăzani. situate în zona de 
deal, sute de oameni par
ticipă la executarea de 
cleionaje șl gărdulețe pe 
coastele supuse eroziunii 
Gospodarii din Cărpiniștea 
au pregătit de pe acum 
peste 100 000 puieți de sal- 
cîm care vor fi plantați 
în următoarele zile pe mai 
bine de 60 ha pentru sta- 

, , bilizarea solului.
l-L — Bun. Să-i dăm legă

tura lui Emilian Rouă.

— Șl în județul Olt co
operatorii participă în mare 
număr la acțiunile de îm
bunătățiri funciare. La 
cooperativele agricole Dra- 
novăț, Slătioara, Găneasa 
și Piatra Sat, de exemplu, 
sute de cooperatori exe
cută canale pentru iriga
rea terenurilor ce vor fi 
cultivate cu legume. în 
alte zone ale județului —

locale pentru Irigații. S-a 
tăcut ceva și acum : s-au 
deschis canale și rigole, 
care asigură scurgerea a- 
pelor de pe circa 5 000 ha. 
In schimb, la amenajările 
locale pentru irigații — 
planul este de 940 ha — se 
acționează cu încetineală 
Din cele 15 unități agricole 
care și-au propus să facă 
amenajări pentru Irigații.

PĂMlNTUL 
(mereu mai bun) 

ESTE AL CELOR 
HARNICI...

La teleconferința de azi :
DESPRE LUCRĂRILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI

FUNCIARE

la Sprîncenata, Frunzaru. 
Gostavăț, Călinești etc. — 
toți cooperatorii au ieșit in 
cimp pentru modernizarea 
orezăriilor. La cooperativa 
agricolă Sprîncenata au și 
fost reamenajate 50 hec
tare din cele 101 hectare 
cite s-au propus.

— Aș avea de transmis 
și eu de la Arad cîteva 
vești „calde", dar și „reci".

— Te ascultăm, Constan
tin Simion. Dar de ce și 
„reci" ?

— Pentru că anul trecut 
Aradul s-a numărat prin
tre județele care și-au rea
lizat integral sarcinile de 
plan privind amenajările

doar trei — Vînători, Șiria 
și Vărșad — au trecut efec
tiv la treabă.

— Cam așa stau lucru 
rile și în județul Satu
rare.

— Nu „cam așa", ci con
cret, cum stau lucrurile 
Octav Grumeza ?

— în timp ce anul tre
cut s-a lucrat organizat și 
cu toate forțele, coopera
tivele agricole îndeplinind 
și chiar depășind preve
derile la lucrările locale 
de hidroameliorații, anul 
acesta exemplele de acest 
fel pot fi numărate pe de
gete. Pînă acum s-au efec
tuat In județ lucrări de în

treținere a canalelor de 
desecări, pe o lungime de 
23,5 km. defrișări de ar- 
borete pe mai bine, de 200 
ha și amenajări pentru iri
gații pe 68 ha. La aceste 
lucrări au participat aproa
pe 6 000 țărani coope
ratori. Realizările sînt ne
satisfăcătoare dacă se are 
în vedere că, în acest an, 
cooperativele agricole și-au 
propus să execute lucrări 
de desecare pe 400 ha, de 
combatere a eroziunii so
lului pe 1 400 ha și ame
najări pentru irigații pe 
1 500 ha.

— Cum se explică a- 
ceastă situație ?

— De la tov. Iosif Podo- 
lyac, directorul oficiului 
județean de îmbunătățiri 
funciare, de la care am 
încercat să aflu cauzele, 
nu am reușit să obțin de- 
cît o recunoaștere că „in
tr-adevăr ritmul la lucră
rile de hidroameliorații este 
slab".

— Dar care este apor
tul direcției agricole jude
țene și al consiliilor popu
lare comunale ?

— Vă redau cele decla
rate în legătură cu această 
problemă de tov. ing. Ni
colae Babici, vicepreședin
te al consiliului popular ju
dețean și director al direc
ției agricole : „într-o re
centă ședință cu activul 
județean de partid s-a a- 
tras atenția consiliilor 
populare că lucrările de 
îmbunătățiri funciare nu 
se desfășoară în ritm sa
tisfăcător. în unele comu
ne — Moftin, Doba, An- 
drid, Craidorolț, Căuaș — 
consiliile populare negli
jează antrenarea oameni
lor la aceste acțiuni. Noi 
am. trimis specialiștii di
recției agricole pe -teren 
pentru a acorda asistență 
tehnică la executarea lu
crărilor de îmbunătățiri 
funciare, dar consiliile 
populare comunale trebuie 
să se ocupe de mobilizarea 
oamenilor pentru a se putea 
trece cu tfiate forțele la 
lucru".

...Vești „calde" — dar și 
„reci". La care există un 
antidot precis: mobiliza
re mai intensă, organiza
re mai tgrjnă. tnoîâx

Aurel PAPADIUC

tralele, să 
tale atunci 
reglări în 
economice, 
normal,

ÎN AVANS FAȚĂ DE GRAFIC
contractelor 

fluxului 
materii pri- 
subansamble 

cerință deo- 
în momen- 

depind reali- 
ritmică a planului în acest 

îndeplinirea angajamentelor 
asumate în întrecere tiecars
unitate economică.

de 
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de 
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con-

Pe platforma siderurgică 
la Tîrgoviște, formațiile de 
structori ale Trustului de 
strucții industriale-București 
s-au angajat să scurteze terme
nele de predare la multe din 
obiectivele aflate în execuție 
Astfel, accelerind ritmul lucră
rilor au fost create condiții ca 
probele tehnologice la cel de-a) 
doilea cuptor al oțelăriei elec
trice să înceapă cu un avans de 
cinci zile. De asemenea, lucrările

de construcții-montaj de la oțe- 
lăria nr. 1 vor putea fi încheiate 
cu 150 de zile mai devreme, 
la anexa industrială cu 30 
zile înaintea termenului 
grafice. De asemenea, vor 
terminate mai devreme stația 
de neutralizare și magazia ge
nerală. buncărele din zona cup
toarelor de 100 tone și anexa 
Industrială de la sectorul blocuri 
și bare, ca și alimentarea

iar 
de 

din 
fi

Carnetul
de însemnări

I 
I

Nu s-ar putea spune că primarul municipiului 
simțea în „al nouălea cer" la acea întilnire la care vor
biseră deja mai mulți siderurgiști despre diverse pro
bleme ale servirii publice. EI însuși solicitase celor 
prezenți, să spună cit mai deschis, 'pe nume lucrurilor, 
întrucît îndreptarea unor neajunsuri nu poate porni 
decît de la cunoașterea lor.

Adevărul obligă să arătăm că s-au spus, mai ales, 
lucruri bune. Dar oamenii, bucuroși că sint întrebați, 
deciși să pună umărul — acolo unde depinde de com
petența și posibilitățile lor — la rezolvarea optimă a 
unor probleme de ordin gospodăresc, vizînd colectivi
tatea în genere, n-au ezitat în a numi și părțile mai 
puțin plăcute. între altele, faptul că la întreprinderea 
de "gospodărire locală sînt unele nereguli, indiferență 
față de solicitările îndreptățite ale oamenilor. Sesiză
rile lor erau notate cu atenție în carnetul prima
rului. O clipă nu m-am putut abține să nu mă gîn- 
desc la faptul că sint, nu o dată, situații cînd dacă, 
după încheierea unor ședințe, carnetele cu însemnări

Miercurea Ciuc î Imagine din cartierul de locuințe Tudor Vladimirescu
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INIȚIATIVA EDILITARA

DESCHIDE PORJILE

NOILOR CREȘE ȘI GRĂDINIȚE
Bîrladul este unul din orașele 

moldovene căruia industrializarea i-a 
accelerat ■ considerabil pulsul, alun- 
gindu-i, pentru totdeauna, monoto
nia de „oraș patriarhal".

S-a schimbat mult Bîrladul, dar, 
In unele domenii, cerirțțele au luat-o 
înaintea posibilităților. Investițiile 
pe care statul le face sînt an de an 
mai mari, insă dorințele bîrlădenilor 
— nerăbdători să-și vadă urbea in 
rîndul celor mai moderne — le în
trec. Așa s-a intimplat și cu cerin- 
țeld populației preșcolare și ea mult 
mai numeroasă decît cu ani în urmă. 
Instituțiile preșcolare vechi se dove
deau neîncăpătoare pentru numărul 
crescînd de cetățeni sub 6 ani pe care 
mamele lor (40 la sută din totalul 
salariaților din oraș sînt femei) do
reau să-i încredințeze creșelor și 
grădinițelor de copii.

Cum s-a procedat T Existau două

soluții : prima — să fie 
zolvareâ cererilor pînă 
rea de noi localuri, ceea 
cesitat timp ; o a doua 
puțin spectaculoasă, dar 
imediată, era să se apeleze la re
sursele locale, la inițiativa gospodă
rească. Ceea ce s-a și făcut, într-o 
primă etapă. Fără să se aștepte re
partizarea unor fonduri de la cen
tru, s-au căutat (fiecare în „ograda" 
sa) ce posibilități există pentru a le 
ajuta pe salariatele mame în greaua 
misiune de îngrijire și educare a 
copiilor mici. Căutate fiind cu stă
ruință, ideile, inițiativele nu au în- 
tîrziat să iasă la iveală, odată cu su
gestiile de materializare a lor.

— La început am avut o modestă 
grădiniță de copii, cu vreo 60 de 
locuri — iși amintește tovarășul Mir
cea Tăzlăoanu, președintele comite
tului sindical de la întreprinderea 
de rulmenți. Curind însă am con
statat că e prea mică, numărul fe
meilor angajate fiind în creștere. 
Ne-am adresat primăriei municipiu
lui, care ne-a pus la dispoziție o 
clădire, în vecinătate. Și, cum me
seriașii nu ne lipsesc, iar unii dintre 
ei sînt tați ai unor copii de virstă 
preșcolară, deci direct interesați, a- 
menajarea acestei clădiri nu a con
stituit o problemă. S-a realizat prin 
muncă patriotică și din resurse lo
cale. 1 în prezent, datorită acestor lu
crări, capacitatea grădiniței a cres
cut la 150 
izbutit să 
De aceea, 
încetat. De 
pus la dispoziție o casă.în 
scop și sperăm că în ea, după în
cheierea lucrărilor de adaptare (exe
cutate prin aceleași mijloace ca și la 
prima) să putem gpzdui o grădiniță 
cu încă o sută de locuri. Dar nu 
trebuie să pierdem din vedere per
spectiva. în prezent, întreprinderea 
noastră se află în plină dezvoltare, 
în noile spații de producție vor lu
cra multe femei, de aceea, odată cu 
lucrările de construcție a halelor, va 
începe anul acesta și ridicarea unei 
creșe și a unei grădinițe de copii ; în 
total 200 de locuri, ce vor fi date in 
folosință in 1975.

La întreprinderea de confecții 
peste 90 la sută dintre salariați sint 
femei, multe dintre ele mame. Des-

aminată re
ia construi- 
ce ar fi ne- 
soluție, mai 
cu eficiență

PICĂTURA DE CERNEALĂ 1 r' BUCUREȘTENI, VI SE REPETĂ INVITAȚIA i
n-ar fi ignorate (uneori datorită altor solicitări, poate 
mai presante) multe lucruri s-ar putea rezolva bine și 
la timp.

De data aceasta însă lucrurile s-au petrecut cum 
era firesc. Nemulțumit și preocupat de o asemenea 
situație, primarul a pus mina pe telefon 
la respectiva întreprindere.

— Alo 1 — a zis. Sînt furnalistul...
— Da, și ce dorești 1 — l-a întrebat o voce
'— Mi s-a spart conducta la chiuvetă și 

vină cineva de la dumneavoastră... pe 
numărul...

— N-avem pe nimeni, tovarășe ! Descurcă-te și sin
gur ! Cum vă descurcați cu un furnal nu vă puteți 
descurca cu o conductă de la o chiuvetă ?

La un alt telefon, reclamînd o altă defecțiune de 
natură gospodărească, i s-a răspuns ceva mai amabil. 
A fost asigurat că în cîteva ore cineva va fi acolo. 
Ba, încă i s-au cerut cît mai multe detalii topografice 
(„Știți, ca să cîștigăm timp..."). Asigurarea era însă 
un fel de curată demagogie măruntă, inspirată poate 
de acea zicală cu „vorba dulce" care „aduce multe", 
numai pe electrician — nu 1

Suficiente motive pentru ca primarul să se deplaseze 
la fața locului, să-i stringă pe toți funcționarii. De la 
director pînă la portarul instituției. Și să-i întrebe 
simplu dar cu franchețe : „De ce

A primit tot felul de explicații. Unele obiective și 
In lumina lor s-au adoptat pe Ioc măsuri I Altele mai 
mult decit subiective. S-au adoptat și „în lumina lor" 
cuvenitele măsuri. Pentru ca acel carnet de însemnări, 
să nu se transforme intr-un certificaț al formalismului 
și ședințomaniei.

Semn că merită să avem încredere în „carnetul de 
însemnări" al unui primar. Și să nu ezităm in a-1 
ajuta să-și păstreze carnetul cu filele mereu deschise.

Nicolae DRAGOȘ

autoritară, 
aș dori să 
strada... la

și a sunat Cu toții la sport și mișcare fizică,

pentru sănătatea fiecăruia !“
La începutul primăverii lui 1973, 

activul de partid din Capitală dezbă- 
tea multilateral și adopta planul de 
măsuri întocmit de secretariatul co
mitetului municipal al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului în Bucu
rești. Scriam atunci că, de fapt, 
activul de partid lansa astfel către 
toți bucureștenii o invitație la miș
care fizică și sport, în aer liber, pen
tru sănătatea fiecăruia.

Iată că, zilele trecute, secretariatul 
comitetului municipal al P.C.R. și-a 
aplecat din nou atenția asupra pro
blemelor sportului bucureștean, ana- 
lizînd felul în care se îndeplinește 
planul de măsuri amintit mai sus. 
stabilind, totodată, sarcinile pentru 
transpunerea pe mai departe în 
practică a prevederilor hotăririi 
Plenarei C.C. a! P.C.R. din februa- 
rie-martie 1973.

în cadrul analizei amintite s-a a- 
preciat că, sub conducerea organelor

și organizațiilor de partid, s-a în
făptuit o dirijare unitară a activită
ții organizațiilor obștești și de stat 
cu atribuții legale in domeniul spor
tului, inlăturindu-se uncie parale
lisme și mobilizindu-se forțele pen
tru îndeplinirea obiectivelor fixate. 
Lunar, la nivelul comitetului muni
cipal de partid au avut loc analize 
și dezbateri — cu participarea se
cretarilor cu problemele organizato
rice de la comitetele de partid ale 
sectoarelor, cu împuterniciții con
siliilor populare de sectoare și re
prezentanții organizațiilor de masă — 
constatîndu-se, astfel, modul de re
alizare a planului și stabilindu-se 
măsurile operative pentru remedie
rea unor neajunsuri.

Drept consecință. în anul 1973 orga
nizațiile sportive și celelalte orga
nizații obștești au obținut în Capi
tală o serie de realizări. Față de anii 
trecuți a crescut numărul bucurește- 
nilor participanți la acțiuni de masă.

S-au înregistrat angrenări mal largi 
ale cetățenilor la activități turistice, 
la duminicile cultural-sportive, la 
crosurile populare ; gimnastica la 
locul de muncă s-a introdus în 60 de 
unități (25 000 salariați) ; s-au orga
nizat mai bine sporturile cu caracter 
tehnico-aplicativ ; au cunoscut o în
viorare campionatele interne ale u- 
nităților (întreprinderi, instituții.școli 
facultăți), in timp ce 3 500 de echipe 
(cu 55 000 de sportivi) s-au intrecut cu 
regularitate la nivelul sectoarelor și 
al municipiului. De asemenea, a luat 
ființă Clubul sporti ’ municipal Bucu
rești — destinat pregătirii fizice și 
agrementului sportiv al salariaților — 
unitate amplă, cu 8 filiale de sectoa
re și 150 secțiuni in întreprinderi și 
instituții.

Și în domeniul înzestrări) mișcării
Valeriu MIRONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

de locuri. Totuși, nu am 
satisfacem toate cererile, 
căutările noastre nu au 
curînd, primăria ne-a mal 

același

Rodica ȘERBAN

(Continuare in pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SClNTEIA - luni 25 februarie 1974

r Carnet cultural SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SCENA Premiere
Premiere teatrale

• TEATRUL TV prezintă marți, 
26 februarie a.c., în cadrul ciclului 
de spectacole cu public ISTORIA 
COMEDIEI, tema a doua — CO
MEDIA MEDIEVALĂ. Spectacolul, 
realizat în colaborare cu Teatrul 
tineretului din Piatra Neamț și 
transmis din sala teatrului, va cu
prinde exemplificări cu fragmente 
din „Farsa Hirdăuiui", „Farsa des
pre femeia mută" și „Farsa lui Pa- 
thelin". Conferențiar-comentator : 
prof. dr. docent Ion Zamfirescu. A- 
daptare pentru televiziune : Eduard 
Covali, Alexandru Lazăr și Cornel 
Todea. Regia : Cornel Todea. Deco
ruri : Mihai Mădescu. Costume : 
Doina Levința.

distribuție : Ion Săsăran, Ruxandra 
Petru, Radu Dimitriu, Apriliana 
Dimitriu, Mircea Graur, Ben Dumi
trescu și Ion Ută.

Un alt colectiv al teatrului va în
treprinde un turneu în țară cu piesa 
„Un individ suspect" de Branislav 
Nușici. Spectacolul, realizat de Ma
rius Popescu (scenografia Radu Cor- 
ciova), cuprinde în distribuție pe 
Teofil Turturică, Jeny Petrescu, Vir-, 
gil Fătu, Cornel Mititelu, Dana Ilie, 
Gheorghe Lazarovici, Dan Antoci, 
Vasile Grădinaru, Ștefan Petruca, 
Aurel Mazilu, Antoniu Paul și 
Mircea Ziman. Printre localitățile 
în care va fi prezentat spectacolul 
amintim : Dej, Alba Iulia, Sibiu. 
Giurgiu, Brăila. Galați, Bacău. Pia
tra Neamț, Iași, Suceava, Vatra Dor- 
nei.

cinematografice

• TEATRUL MIC a înscris pe 
afișul său „Subiectul erau trandafi
rii" de Frank D. Gilroy. Regia: Ion 
Marinescu. Costume: Doina Țuțescu, 
în distribuție — alături de Ion Ma- 

Țuțescu — Lucian
în distribuție — 
rinescu și Doina 
Muscurel.

• Astă-seară, ora 20, la sala 
Comedia a Teatrului National, TEA
TRUL DE STAT DIN PLOIEȘTI 
va prezenta un spectacol cu „Adin- 
cimi" de C. Chiriță.

UN NOU FILM ROMANESC : 
PROPRIETARII — producție a 
Casei de filme trei. Scenariul : Mi
hai Creangă. Șerban Creangă. Re
gia: Șerban Creangă. Imaginea: Ion 
Marinescu. Muzica: Richard Oscha- 
nitzky. Decoruri și costume: Adria
na Păun, Nicoiae Edulescu. Sune
tul: ing. Andrei Papp. în distribu
ție: George Constantin. Ștefan Ior- 
dache. Amza Pellea, Octavian Co- 
tescu, Toma Caragiu, Ștefan Mihă- 
ilescu-Brăila. Carmen Galin, Con
stantin Cojocaru, Nicoiae Ivănescu, 
Ștefan Bănică, Mihai Mereuță, 
Zeohi Alșec, Ernest Maftei.

OAMENII DE PE „FLAMINGO" 
— producție a studiourilor bulgare 
în regia lui Borislav Saraliev, cu : 
Gheorghi Cerkelov, Ivan Andonov, 
Gheorghi Diubrilov.

TRIMESTRUL V - producție a 
studiourilor sovietice. Regia: Gri
gori Aronov. Film de aventuri pen
tru tineret, cu Serioja Gorbovski și 
Igor Urumbekov.

CAMPIONATELE ATLETICE DE SALA

PENTRU „NORME"
IN LUPTA PENTRU TITLURI

• TEATRUL 
LĂȚI își invită 
de-a patra premieră a stagiunii : 
„Misterioasa convorbire telefonică" 
de Virgil Stoenescu. Regia: Petre 
Popescu. Scenografia: Victor Crețu- 
lescu. în distribuție: Eugen Popes- 
cu-Cosmin. Marga Georgescu, La- 
vinia Teculescu, Ion Lemnaru, Ioa
na Citta Baciu, Leni Ștefănescu, 
Mihai Mihail, Anton Filip, ~ 
Andrei, Radu Gheorghe-Jipa, 
rin Dumbravă.

DRAMATIC GA- 
spectatorii la cea

Dan 
Flo-

DIN• TEATRUL DE NORD 
SATU-MARE — secția română a 
prezentat recent în premieră: „A 
opta minune" de AI. Lungu. Regia: 
Mihai Raicu. Scenografia: Mihaela 
Grigorescu. în distribuție: Costin 
Popescu, Constantin Dumitra, Ște
fan Hagima, Doina Preda.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BAIA MARE anunță premiera „A- 
cești îngeri triști" de Dumitru 
Radu Popescu, spectacol reali
zat de Petru Mihail în cadrul sce
nografic al lui Radu Corciova. în

EXPOZIȚII
• La Galeria „Orizont" din 

Bd. Bălcescu 23 a avut loc verni
sajul expoziției „Probleme noi ale 
imaginii". Expun Horia Bernea, 
Teodor Moraru, Ion Dumitriu, Doru 
Covrig, Dan Dumitrescu, Grigores- 
cu Ion, Florina Lăzărescu, Matei 
Lăzărescu, Aurel Burlacu.

• Noua expoziție găzduită de 
galeriile „Apollo" reunește lucrări 
de tapiserie-serigrafie ale Arianei 
Nicodim și de design, aparținînd 
lui Mircea Corrodino.

• Pictorul 
chis tn sala 
de-a doua 
„Deal".

• Membri 
Luchian", 
Ciocoiu, Lucian Georgescu, Paulina 
Mihai, Anghel Neagu, Paul Rădu- 
lescu, Horia Roșea și Csaba Zem- 
leny, anul VI. clasa profesor Gh, 
Șaru, expun în aceste zile în sala 
Arhitectura.

• în sala de expoziții a Muzeu
lui județean din Sfîntu Gheorghe 
a avut loc vernisajul expoziției de

Horia Bernea a des- 
Ateneului Român cea 
expoziție din ciclul
ai cenaclului „Ștefan 

Florin Axinte, Emil

pictură a artistului clujean Forro 
Antal. (Tămori Geza).

• La galeriile „Cronica" din Iași,
unde s-a inițiat un ciclu de expozi
ții cu dezbateri, a avut loc recent 
vernisajul unei noi expoziții cu lu
crări ale pictorilor Francisc Bartok, 
Aurelian Dinulescu, Dan Hatmanu, 
Corneliu Ionescu. Vasile Istrate, 
Ion Neagoe, Ion Petrovici și Con
stantin . .................  ‘ ~

• în 
cultură 
șița a 
ției de _ 
Nora Szalkay. Dedicată aniversării 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist, expoziția oferă publicului 
peste 40 de lucrări, majoritatea 
dintre ele realizate pe o tematică 
inspirată din viața Reșiței zilelor 
noastre, a oamenilor săi. din peisa
jul încîntător al împrejurimilor. 
(N. Catană).
• La Galeria de artă a Muzeului 

Brukenthal din Sibiu a avut loc, 
vineri, vernisajul expoziției de gra
fică Horst Zay. (Nicoiae Brujan).

Rabinschi. (Manole Corcaci). 
sala de expoziții a Casei de 

a sindicatelor din Re- 
avut loc vernisajul expozi- 
grafică a creatoarei locale

Șerban loan ișl îndeplinește...
..norma"!

Viscopoleanu sare fârâ grl|l — 
„norma" o realizase mai demult

Campionatele naționale 
pe teren acoperit s-au 
desfășurat, ca de obicei, 
în sala din parcul „23 
August", atribuindu-se 12 
titluri, șapte la 
masculine 
feminine, 
preajma 
europene 
dia — 9 
întrecerile 
suplimentar de a ne edi
fica asupra numărului și 
formei viitorilor noștri 
reprezentanți la competi
ția continentală.

Pină la urmă, cei aleși 
sint puțini la număr, trei 
atlete și doi atlet! — Vio
rica Viscopoleanu. Vale
ria Bufanu-Ștefănescu, 
Carmen Ene, Șerban 
Ioan, Dore! Cristudor — 
cărora ar fi posibil să li 
se adauge, prin decizie 
federală, alți cîtiva la 
probele de semifond — 
de exemplu. Ilea’na Szilai 
sau Petre Lupan.

Lista de mai sus. atît 
de restrînșă. cere cîteva 
explicații, 
cuvine 
punctul 
melor 
număr 
români 
participare la apropiatele 

'campionate europene. To
tuși. normele 
nale sînt ceva 
ele vizează 
concurentelor 
europene și nu 
manta propriu-zisă — cla
sarea pe primele trei 
locuri sau, măcar, califi-

probele 
și cinci la cele 
Programate în 

campionatelor 
..indoor" (Sue- 
și 10 martie), 
aveau și telul

Mai întîi. se 
să arăt că din 

de vedere al nor- 
internaționale. un 
dublu de atleți 
ar aveâ drept de

internațio- 
mai largi, 
înscrierea 
din țările 

perfor-

carea In finalele diferite
lor probe. De aceea, fe
derația noastră și-a ela
borat normele proprii, nu 
excesiv de pretențioase, 
cum șușoteau unii pe la 
colțurile sălii „23 Au
gust", ci exigente, cores
punzătoare cerințelor re
prezentării demne a atle
tismului nostru peste 
hotare. Aș zjce că normele 
F.R.A. au avut un efect 
stimulator. în primul rind, 
asupra atleților noștri 
fruntași. L-am văzut pe 
Șerban loan străduindu-se 
din răsputeri să cucereas
că nu. pur și simnlu. titlul 
național la 
înălțime, ci 
un rezultat 

'2,18 m — 
română de 
campionatele 
Am văzut pe 
săritoare la înălțime 
Virginia Ioan, 
Popescu,
rescu — înverșunate în 
tentativele lor de a rea
liza norma (1,84 m), de
zolate de eșecurile^ succe
sive. Pe Cornelia 
se părea că n-o 
lează nici titlul 
cucerit (1,81 m).
Corneliei Popescu a rea
părut zîmbetul abia după 
ce, prîntr-o săritură tn 
afară de concurs, a tre
cut înălțimea de 1,84 m. 
Deși, trebuie să subliniez, 
această reușită avea nu
mai o importantă plato
nică, săriturile hors-

săritura în 
să realizeze 

valoros — 
exact norma 

participare la 
europene ! 
cele trei

Cornelia 
Erica Teodo-

Popescu 
conso- 

naținnal 
Pe fata

concurs neluîndu-se în 
considerare.

Dar, probabil, exemplul 
cel mai semnificativ în 
privința efectului stimu
lator al acestor normări 
exigente, l-am avut în 
cazul Valeriei Bufanu- 
Ștefănescu. Unul dintre 
evenimentele campiona
telor noastre de sală a 
fost reintrarea în compe
tiții, după o îndelungată 
pauză silită, a doi renu- 
miți atleți români — Ca
rol Corbu și Valeria Bu
fanu. Incomplet pregătit 
pentru dura probă de 
triplusalt, Carol Corbu 
și-a încercat puterile la 
săritura în lungime, pe 
care, de altfel, a și cîști- 
gat-o cu 7,50 m. însă Bu
fanu. pusă la punct cu 
pregătirile, după cum îmi 
sounea antrenoarea Eve- * 
line Ghimpu, a venit la 
sală decisă să cîștige 
titluri și, totodată, să-și 
îndeplinească norma. Pri
ma tentativă : 60 m plat. 
Aici — o surpriză rela
tivă — a învins Carmen 
Ene, la „fotografie". A 
urmat tentativa din proba 
favorită, de soecialitate : 
60 m
Bufanu a ieșit victorioa
să, dar timpul (8.3 
era cu 
slab decît
atunci, ambițioasa atletă 
a trecut la cea de-a treia 
încercare: săritura în lun
gime I La concurentă cu 
Viorica Viscopoleanu (care

garduri. Valeria

sec.)
o zecime mai 

norma ! Și

Îndeplinise baremul — 
6,40 m — la un prece
dent concurs) și cu un 
grup masiv de tinere să
ritoare. Un sprint impe
tuos, o bătaie precisă pe 
prag și Valeria Bufanu a 
obținut titlul de campioa
nă, (6,44 m.), îndeplinind, 
totodată, obsedanta nor
mă 1. (Pe locul secund, 
V. Viscopoleanu — 6,32 
m., pe locul al treilea, 
cu un salt record pentru 
junioare, Doina Spînu — 
6,20 m).

Dintre celelalte între
ceri ale zilei de ieri no
tez frumoasa finală mas
culină la 60 m garduri — 
campion Erwin Sebe- 
styen, la egalitate de timp 
cu Nicoiae Perțea (7,8 
sec.). După cum se vede 
și la această probă de 
sprint a fost nevoie de 
intervenția videomagne- 
tofonului spre a se sta
bili învingătorul. Din pă
cate, timpul realizat de 
către cei doi hurdleri ră- 
mîne cu două zecimi de 
secundă mai slab decît... 
norma I

Spre știința atleților și 
a amatorilor de atletism, 
mai rămîne un prilej pen
tru a se îndeplini hare
murile F.R.A. — Campio
natele universitare. Pre
supun că mulți bucu- 
reșteni vor dori să fie de 
față la acest concurs — 
în sala „23 August" — la 
sfîrșitul săptămînii.

V. M.

Manifestări culturale județene
• în județul Caraș-Severin cele 

două manifestări de amploare — 
„Luna cărții la sate" și ștafeta cul- 
tural-artistică „Patrie liberă, par
tid biruitor" — dedicate celei de-a 
30-a aniversări a eliberării pa
triei și Congresului al XI-lea al 
partidului, continuă să programeze 
o serie de acțiuni cu largă partici
pare de masă. Programul ulti
melor zile a înscris numeroase șe
zători literare, expoziții de carte și 
de ‘fotografii privitoare la realiză
rile din anii socialismului. întîlniri 
cu scriitori și cu reprezentanți ai 
editurii „Albatros", care au avut loc 
la Bezovia, Marga, Băuțari, Zăvoi, 
(N. Catană).
• Comuna Frasin, frumoasa așe

zare suceveană dintre valea Mol
dovei și a Suhăi, este un important 
centru forestier din nordul Moldo
vei. Aici, în urmă cu >50 de ani, a 
avut Ioc o amplă mișcare grevistă 
a forestierilor, organizată și con
dusă de P.C.R. Cu prilejul împlini
rii unei jumătăți de veac de la e- 
venimentele din februarie 1924, du
minică au fost organizate un șir 
de manifestări cultural-artistice. Ia 
care au luat parte sute de oameni 
ai muncii din localitate, împreună 
cu familiile lor. La clubul munci
toresc a fost deschisă o expoziție 
de fotocopii-document, precum și 
de imagini ale realizărilor din anii 
socialismului. Tot aici, formațiile 
de artiști amatori și-au dat con
cursul la un reușit spectacol mu- 
zical-coregrafic. în aceeași zi, în
tre elevii școlilor generale din lo
calitate și veteranii forestieri a a- 
vut loc o emoționantă 
(Gheorghe Parascan).

lei de-a 30-a aniversări a eliberă
rii patriei și Congresului al XI-lea 
al partidului, la care își aduc apor
tul toate județele țării, prin pre
zentarea realizărilor din anii socia
lismului. a avut loc recent cel de-al 
7-lea simpozion. De astă-dată. ie
șenii au luat cunoștință de înfăp
tuirile și perspectivele economice 
și social-culturale din județul Me
hedinți. Reprezentanții acestui ju
deț au însoțit expunerile lor cu un 
grupaj de filme documentare-: 
„Cetatea luminii de Ia Porțile de 
Fier", în care sînt evocate momen
te din activitatea constructorilor 
și „O vatră folclorică din Me
hedinți". in care sînt relevate 
valorile reprezentative ale creației 
populare din această parte a țării. 
(Manole Corcaci).
• Revista „Tribuna" în colabora

re cu revista „Transilvania", 
ciația scriitorilor din Cluj și I 
le U.A.P. din Cluj șt Sibiu 
ganizat la Sibiu o sesiune < 
municări cu tema : „Tribuna 
diție și actualitate" la care au par- 
ticioat personalități ale vieții 
culturale din Sibiu și Cluj. Cu 
acest prilej, la casa artelor a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
de artă plastică, iar la casa de 
cultură a sindicatelor o serată li
terară la care au 
roși scriitori.

festivalul programează 11 spectacole 
muzicale și coregrafice. Ele vor 
fi susținute de formații de artiști 
amatori ale unor cluburi, case de 
cultură, ca și ale căminelor cultu
rale din comunele Rășinari, Cris
tian. Șelimbăr și Poplaca. (N. Bru- 
Jan).

întîlnire.

• în cadrul ciclului de 
„Noua hartă a patriei", 
Casa de cultură a 
studenților din Iași în cinstea ce-

V __________

dezbateri 
inițiat de 

tineretului și

. aso- 
filiale- 
au or- 
de co-
— tra-

participat nume-

• Duminică. Ia 
ră a sindicatelor 
loc spectacolul inaugural al primu
lui festival cultural-artistic al insti
tuțiilor de cultură din municipiul 
Sibiu — „Mărțișor ’74" 
va desfășura pînă la 8 
care iau parte peste 1 000 de ar
tiști amatori.

Dedicat celei de-a .... _ 
sări a eliberării- patriei ' și 
de-al XI-lea Congres al partidului,

Casa de cultu- 
din Sibiu a avut

care se 
martie și la

30-a aniver- 
celui

• Duminică, la Niculițel, printr-un 
spectacol televizat, s-a încheiat sui
ta activităților cultural-artistice e- 

■ ducative organizate sub egida Con
ciliului județean tulcean al Fton- 
tului Unității Socialiste. în cadrul 
celei de-a treia ediții a „Iernii tul
cene". Expuneri, simpozioane, dez
bateri. concursuri gen „cine știe 
cîștigă", Întreceri ale formațiilor 
artistice, cicluri de filme documen
tare eu tematică agricolă, film- ar
tistice etc. au marcat anul acesta 
„Iarna tulceană". manifestare în
chinată celei de-a 30-a aniversări 
a eliberării patriei și Congresu
lui al XI-lea al partidului.

Spre deosebire de edițiile ante
rioare. în acest an — dată fiind 
primăvara timpurie — titlul suitei 
manifestărilor amintite a rămas 
pur simbolic, harnicii lucrători ai 
ogoarelor nord-dobrogene aflîn- 
du-se deja angrenați în executarea 
lucrărilor din campania 
care se 
7 000 de 
turi din 
cuite și 
mînțării 
culturi 
105 000 tone 
transnortate 
goare. aproape 37 000 hectare cu grîu 
fertilizate cu îngrășăminte chimice 
— iată cîteva cifre care se adaugă 
bilanțului bogat al acțiunilor cul
tural-educative din cadrul „Iernii 
tulcene" ediția 1974.- (Stelian Savin).

Triplusaltistul Carpi Corbu în postură 
de campion la... lungime I

Valeria Bufanu cîștigd detașat ih proba favorită, dar „norma" o va obține 
la săritura în lungime Foto : S. Cristian

DIN TOATE SPORTURILE

BASCHET

I.E.F.S. - „forfait" in 
campionatul masculin

agr'rolă 
desfășoară din plin. Peste 
hectare însămînțate cu rul- 
epoca I. 37 000 hectare dis- 
grăpate. în vederea insă- 
lor 
din

cu floarea-soarelui în 
enoca a Il-a. peste 

îngrășăminte organice 
și împrăștiate pe o-

TENIS DE MASĂ
CAMPIONATELE INTERNAȚIO

NALE ALE R.F. GERMANIA. Proba 
de dublu mixt, din cadrul Cam
pionatelor internaționale de te
nis de masă ale R.F. Germania, a 
fost Ciștigată de cuplul francez 
Claudine Bergeret. Jacques Secretin, 
care a învins în finală cu 3—1 pe
rechea Zoia Rudnova, Stanislav Go
mozkov (U.R.S.S.). în sferturile de 
finală ale probei de simplu feminin, 
Maria Alexandru (România) a în
vins-o cu 3—2 pe japoneza , Miho 
Hamada. Pentru semifinale s-au mai 
calificat Brigttta Radberg 
Edith 
Hyun

- • ••■ - z (Suedia),
” Wetzel (R.F.G.). și Shung 
Sook (Coreea de Sud).

TENIS
SALISBURY. Finala campio-LA __________  ___

natelor de tenis „indoor" ale S.U.A..
T

care se desfășoară la Salisbury, se 
va disputa intre americanul Jimmy 
Connors și Frew McMillan (R.S.A.). 
In semifinale, Connors l-a învins 
6—1, 6—1, 6—0 pe Alex Mayer, 
timp ce McMillan l-a eliminat 

pe Jim Delaney.
BORG.
Borg a 
de te- 
trofeul

cu 
in 
cu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

i

*

Repere din
mase plastice

pentru construcții
Creșterea în ritmuri tot mal 

înalte a volumului construcți
ilor industriale și civile, ca re
zultat al dezvoltării multilatera
le a economiei naționale, recla
mă, între altele, economisirea 
de materii prime și materiale — 
metal, lemn, ciment etc. — și 
folosirea tot mai intensă a în
locuitorilor din mase plastice. 
Acestor cerințe le răspunde și 
Fabrica de mase plastice pentru 
construcții din Buzău, aflată în 
pragul Intrării în funcțiune la 
întreaga capacitate. Prin efortu
rile conjugate ale muncitorilor 
și specialiștilor unității cu cele 
ale constructorilor și ale monto- 
rilor de utilaje, primele capaci
tăți productive — secția de po
listiren expandat, instalația de 
prelucrare a policlorurii de vi
nii. secția de polietilenă de joa
să presiune, precum si o mare 
parte a secției matrițe — au 
parcurs probele tehnologice în 
condiții 
xitatea 
a constituit motiv de mobilizare 
ambițioasă a capacității profe
sionale a întregului colectiv de 
muncă de aici, fare s-a angajat 
să reducă perioada de atingere 
a parametrilor proiectați cu 
două trimestre și să furnizeze 
un volum sporit de produse be-

foarte bune. Comple- 
procesului tehnologic

externi, 
buzoiană 
bogat de

neficiarilor interni și 
De pe acum, unitatea 
realizează un evantai 
repere din mase plastice. între 
acestea se numără plăcile izo
latoare din polistiren expandat, 
de grosimi și dimensiuni variate, 
care sînt foarte solicitate pe 
șantierele de construcții. Ele pot 
să fie folosite și ca ambalaje 
pentru mărfurile fragile. De 
asemenea, asimilarea a 15 pro
file la Instalația de prelucrare a 
policlorurii de vinii introduce 
în sfera construcțiilor de locuin
țe. hale industriale și alte edifi
cii social-culturale tîmplărla din 
material plastic, precum și o se
rie de detalii de montaj Ia 
pardoseli și panouri prefabrica
te La rîndul său. secția de pre
lucrare a polietilenei de joasă 
presiune realizează țevi, conduc
te. jgheaburi, fitinguri și altele.

Dispunlnd de o grupă proprie 
de proiectare și de un puternic 
atelier de matrite, fabrica bu
zoiană va putea veni operativ în 
Intîmplnarea solicitărilor benefi
ciarilor săi. printr-o diversificare 
rapidă a formelor șl tipodimen- 
siunllor produselor fabricate.

Mihal BAZU
corespondentul .Scinteii"

„Cu toții la sport"!

6- 2, 7-6, 7—5
SUCCESUL 

Tînărul jucător 
ciștigat turneul 
nis de la 
„Rothmans" (circuitul W.C.T.). în fi
nala disputată la Royal Albert Hall, 
Borg l-a învins în trei seturi : 6—7,
7— 6, 6—4 pe englezul Mark Cox.

O FINALA ATRACTIVA : SMITH- 
NEWCOMBE I Australianul John 
Newcombe și americanul Stan Smith 
vor juca finala turneului internațio
nal de tenis de la Uniondale, în se
mifinale, Newcombe l-a întrecut cu 
6—4, 6—4 pe Brian Fairlie (Noua 
Zeelandă), iar Smith a ciștigat cu 
6—3, 6—4 partida susținută cu Alek
sandr Metreveli (U.R.S.S.).

FOTBAL

TÎNARULUI 
suedez Bjorn 
internațional 

Londra pentru

jucat in deplasare cu formația Sto
ke City, în fața căreia a pierdut eu 
scorul de 2—3. Alte rezultate : Bir
mingham City—Arsenal 3—1 ; Burn
ley—West Ham 1—1 ; Chelsea—Que
ens Park Rangers 3—3 ; Manchester 
United—Wolverhampton 0—0 ; New
castle United—Liverpool 0—0 ; Nor
wich — Derby County 2—4 ; Tot
tenham Hotspur — Ipswich Town 
1—1.

în clasament continuă să conducă 
formația Leeds 1 
puncte, urmată de 
puncte (un joc mai

. — 34 puncte.

United cu 48 de
> Liverpool — 40 

puțin) și 'Derby

MEDIE ORA-
Cursa interna- 

de
AUTOMOBILISM.

RA : 227 km 1
țională automobilistică de 500 
de mile, desfășurată pe circuitul de 
la Daytona Beach (Florida), s-a în
cheiat cu victoria pilotului american 
Richard 
concurat 
realizat 
227 km, 
săi Cale 
(ambii pe „Chevrolet").

Petty. învingătorul care a 
pe o mașină 

o medie orară 
fiind urmat de
Yarborough și

„Dodge", a 
record de 
compatrioții 
Ramo Stott

(Urmare din pag. f)
sportive au avut loc importante 
schimbări ale concepției și modului 
de acțiune. Astfel, comitetele de 
partid ale sectoarelor, împreună cu 
Institutul Proiect-București au defi
nitivat locurile 
jate — pînă In 
sportive și de 
unei asemenea 
nitar și pentru 
Îndelungată.
1973. în toate sectoarele, cu contri
buția cetățenilor din cartiere și 
a tineretului, s-au amenajat un 
mare număr de spații de joacă pen
tru copii și terenuri sportive sim
ple ; au intrat în folosința bucureș- 
tenilor 4 noi baze nautice. 8 popi
carii și 5 poligoane de tir, 71 tere
nuri de tenis, 20 terenuri de fot
bal. 28 de volei, 13 de baschet. 2 de 
rugbi ; de asemenea. bucureștenii 
au primit pentru sport complexele 
de la Străulești, Pantelimon 
„Voinicelul", complexul 
ment „Olimpia", turnul 
rașutișm, renovat în 
După cum se observă 
nele de partid și de stat 
efort material considerabil spre 
da mișcării sportive din 
condiții de largă desfășurare.

Apreciind seria de realizări din 
anul 1973. s-a considerat totodată 
că in Capitală se poate face mult 
mai mult pentru dezvoltarea edu
cației fizice și a sportului. De ace
ea, s-a cerut organelor și organiza
țiilor de partid să judece situația 
din domeniul sportului nu prtn com
parație cu anii trecuți, ci in raport 
cu prevederile hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 
1973, cu exigentele acestui document 
de partid care indică limpede 
sttatea transformării mișcării 
tre sportive într-o veritabilă 
care de masă. în consecință, 
nizațiile sportive, celelalte 
ganizații cu atribuții in

unde vor fi amena- 
anul 1980 ! — bazele 

agrement. Roadele 
activități, gîndită u- 
o perioadă de timp 

s-au văzut încă din

îl. 
de antrena- 
pentru pa- 

întreglme. 
lesne, orga- 
au făcut un 

a 
Capitală

nece- 
noas 
mlș- 

orga- 
or- 
•-

cest domeniu sint chemate să 
treacă mult mai hotărit și mai con
secvent — concentrind întreaga ga
mă a capacităților de care dispun — 
la cuprinderea largă a întregii popu
lații a Capitalei, de ambele sexe și 
de toate vîrstele, pentru practica
rea sistematică a exercițiîlor fizice 
și a sporturilor. în fond, organizato
rii mișcării sportive de masă, spre 
a da efectiv viață invitației adresa
te bneureștenilor la aer liber, exer
cițiu fizic și sport — pentru sănăta
tea cetățeanului — trebuie să în
lăture decis din activitatea lor ma
nifestările formale, festlvfste. decla
rative și să-și îndrepte atenția, toa
te eforturile, spre locurile de mun
că și de viață ale bucureștenilor — 
secțiile, sectoarele, atelierele fiecă
rei întreprinderi,- clasele fiecărei 
școli, casele fiecărui cartier. La dis
poziția organizatorilor mișcării spor
tive există astăzi un șir de „instru
mente" puternice — programa șco
lară îmbunătățită șl normele de a- 
preciere ale elevilor, gimnastica la 
locul de muncă, „Cupa tineretului", 
complexul polisportiv .Sport și să
nătate" ș.a.m.d. - mijloace variate, 
cuprinzătoare, care se cuvin folosi
te la eficiența lor maximă. După 
cum am văzut — drept urmare a 
unor eforturi materiale considerabi
le — a crescut an de an înzestrarea 
materială a sportului bucureștean. 
rețeaua de baze permițînd astăzi 
angrenarea sistematică a sute de 
mii de cetățeni. în această ordine 
de idei, subliniem importanța pe 
care o acordă planul de măsuri al 
secretariatului comitetului munici
pal de partid sarcinilor menite _să 
asigure, odată cu sporul anual de 
inzestrări. folosirea rațională și in
tensivă a numeroaselor 
tente, prin programări 
pe fiecare sector și 
tate in parte.

Deci, bucureșteni 
le, slntem din nou
care fizică și sport, pentru sănăta
tea fiecăruia dintre noi I

Spania - R. F. Germania
1-0

La Barcelona, în prezența a 25 000 
de spectatori, s-a disputat meciul a- 
mical de fotbal dintre selecționatele 
R.F. Germania și Spaniei. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 1—0 (1—0), 
In favoarea gazdelor. Unicul gol al 
întîlnirii a fost marcat de Asensi, in 
minutul 20. în minutul 43, Iribar a 
apărat o lovitură de la 11 m. exe
cutată de Milller. Au jucat forma
țiile : Spania : Iribar. Sol, Benito, 
Capon, J Martinez, Claramunt, R. 
Martinez. Marcial. Quini, Asensi, Cu- 
rruca : R.F. Germania : Nigbur, 
Vogts. Hotges, Weber. Beckenbauer. 
Kremers. Grabowski. Hoeness. Mul
ler. Overath, Herzog.

LEEDS. PRIMA ÎNFRINGERE IN 
CAMPIONAT. Eliminată din „Cupa 
Angliei", echipa Leeds United a su
ferit și prima înfrîngere în actuala 
ediție a campionatului englez de fot
bal. în etapa a 30-a, Leeds United a

CICLISM. Prima etapă a Turului ci
clist al Sardiniei, desfășurată pe tra
seul Arrezzo—Viterbe, a fost ciști
gată la sprint de rutierul italian 
Enrico Paolini, cronometrat pe dis
tanța de 174,500 km în 4h 35’03” în 
același timp cu învingătorul a fost 
înregistrat un pluton masiv de alți 
52 de cicliști, printre care se aflau 
belgienii Erik van Linden (locul doi), 
Wiily Plankaert (locul trei), italianul 
Felice Gimondi (22) și belgianul 
Eddy Merckx (44).

SCHI ALPIN. Proba masculină de 
coborîre din cadrul campionatelor de 
schi alpin ale Italiei, care se desfă
șoară la Aprica, a fost ciștigată de 
Giuliano Besson cu timpul de 1’53” 
76/100. L-au urmat Stefano Anzi — 
l’53”78/100 și Piero Gros — 1’56’’ 
44/100.

în proba feminină de slalom uriaș, 
victoria a revenit Claudiei Giordani 
— l’19”52/100, secondată de Cristine 
Tisot — l’21”30/100.

Campionatele naționale de bas
chet au continuat cu disputarea ce
lei de-a 17-a etape. Cele trei partide 
din grupa superioară a diviziei A 
feminine s-au încheiat cu rezulta
te scontate.

Campioana tării, Politehnica Bucu
rești. reîntoarsă victorioasă de la 
Milano, unde a întrecut în „Cupa 
campionilor europeni" formația 
Standa — campioana Italiei — a 
dispus cu ușurință de „U“ Cluj eu 
scorul de 80—56 (39—31). După în
cheierea partidei, Ecaterina Savu 
— căpitanul echipei — ne-a decla
rat că „soarta întîlnirii la Milano a 
fost decisă în primele 4 minute 
de după pauză, cînd contraatacurile 
și aruncările din acțiune ale ro
mâncelor au adus un avantaj de 14 
puncte pe tabela de marcaj, dife
rență care a fost menținută pină in 
final".

Cealaltă candidată la titlul națio
nal, Voința București, nu a întîm- 
pinat o rezistență serioasă din par
tea formației Rapid, decît în prima 
repriză (49—43). După pauză fero
viarele au fost depășite în toate 
compartimentele, fiind învinse clar 
cu scorul de 97—78. De menționat 
buna evoluție a pivotului Mariana 
Andreescu de la Voința (17 ani — 
1,90 m) și promovarea de către an
trenorul S. Ferencz (Rapid) a unui 
element de perspectivă, Csikos Ma
ria (19 ani — ' “ ‘ "
zultat : I.E.F.S. 
mișoara 79—47 
ment continuă 
(32 p), urmată 
și I.E.F.S. (29 
vînd însă cîte 
disputată.

în grupa inferioară s-au înregis
trat următoarele rezultate : Crișul 
Oradea — Sănătatea Satu-Mare 66— 
71 ; Constructorul — Olimpia 71—58.

în grupa masculină (I—VI) s-a 
Înregistrat un scor puțin întîlnit in 
baschet... Steaua — I.E.F.S. 2—6 1! 
Studenții bucureșteni, revelația ac
tualului campionat, au fost decla
rați „forfait" în fața militarilor, da
torită faptului că n-au prezentat o- 
ficialilor legitimațiile de joc 1 Deci, 

o neglijență care a costat scump : 
nici un punct în clasament (la bas
chet, spre deosebire de fotbal, •- 
chiDei învinse i se dă un punct ; 
însă în caz de „forfait"' nu mai 
primește punct). în altă partidă 
programată în Capitală, surprinză
tor, campioana Dinamo n-a reușit 
să obțină victoria decît în ultimele 
două minute de joc. Ea a întrecut 
pe „U“ Cluj cu scorul de 70—66 
(36—34). De remarcat că în minu
tul 39 au fost eliminați definitiv 
de pe teren Novac și Ruhring, pen
tru apostrofări reciproce. La Timi
șoara, Universitatea a dispus de Fa
rul Constanța cu scorul de 107—87. 
în clasament conduce, neînvinsă, 
Dinamo (34 p), urmată de Steaua 
(29 p).

în grupa VII—XII s-au înregis
trat rezultatele : I.C.H.F. — Poli
tehnica Cluj 79—72 : Politehnica 
București — Voința Timișoara 61— 
52 ; Rapid - C.S.U. Galați 94—74.

Valentin ALBULESCU

1,85 m). Un alt re-
— Universitatea Ti* 
(34—24). în clasa- 
să conducă Voința 
de Politehnica (31 p) 
p). ultimele două a- 
o partidă mai puțin

pe

baze exis- 
trlmestriale 

fiecare unl-

toate vîrste-

CICLISM . „CUPA PRIMĂVERII

de 
invitați la miș-

Competiția organizată de Co
misia municipală de ciclism 
București și dotată cu „Cupa 
primăverii" a fost un bun pri
lej oferit cicliștilor pentru a-rși ve
rifica potențialul acumulat pină 
acum. Disputată de-a lungul a două 
etape (17 și 24 februarie), competi
ția a reunit la start 100 de cicliști

La categoria juniori mici. în etapa 
a Il-a, victoria a revenit lui N. Stan 
(Steaua), care și-a luat de data a- 
ceasta revanșa în fața lui D. Timin- 
geriu (Școala sportivă nr. 2). cîști- 
gâtor în etapa I. La categoria ju
niori mari, am înregistrat din nou 
victoria aceluiași R. Simion (Școala 
sportivă nr 1). care a acumulat 10 
puncte (15 ture a cite 1,1 km), ur
mat de I Dumitru (Școala sportivă 
nr. I).

Deosebit de disputată a fost cursa

seniorilor, mai ales prin participa
rea componenților lotului național 
(se urmărește alcătuirea unei noi 
echipe reprezentative pentru 100 km 
contratimp). Cei 33 de alergători, in 
mare majoritate tineri, au luptat 
pentru cîștigarea fiecărui sprint (30 
ture, cu sprint la fiecare 5 ture). Dar, 
numai după cîteva ture, se desprind 
din pluton trei alergători : V. Mu- 
rineanu (Dinamo), T Drăgan (Voința 
București) și C. Vizitiu (C.S. Brăila), 
care aveau să domine autoritar cursa 
păstrînd și un avantaj de mai bine 
de o jumătate de tură. Iată ordinea 
sosirii : 1. V. Murineanu : 25 p ; 2. T. 
Drăgan : 18 p : 3. C. Vizitiu : 8 p. 
„Cupa primăverii" a revenit Scolii 
sportive nr. 1 București, cu cei mai 
mulți concurenți care au terminat 
competiția.

M. BARBL'LESCU

„Sport alb", la Sinaia
SINAIA (Corespondentul „Scînteil", 

Constantin Căprarii). Duminică, Ia 
Sinaia, pe pîrtia „Drumul vechi cota 
1 400". au avut loc două competiții ale 
sportului alb, schi-bob și sanie, la care 
au participat peste 150 de concurenți. 
La ora 10 dimineața se aflau la star
tul întrecerii de schi-bob 60 de tineri 
din întreprinderi și instituțiile din 
Sinaia. Bușteni. Azuga, care și-au 
confecționat singuri schi-boburile. în 
afară de aceștia se aflau pe tot tra
seul, ca susținători ai acestui nou 
sport — ce „prinde rădăcini" — zeci 
și zeci de localnici, turiști, oameni a- 
flați la ......................

După 
fășurat 
școlari 
sionale 
pîrtia dificilă, cu mai mult de zece 
viraje. Concurenții care s-au situat 
pe primele locuri au primit premii 
din partea Clubului orășenesc sportiv 
Sinaia și a asociației „Bucegi".

odihnă în stațiune.
această competiție s-a des- 

întrecerea săniuțelor, zeci de 
de la liceele șl școlile profe- 
din Sinaia întreeîndu-se pe
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întregul popor salută rezultatele vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu? în unele țări arabe

ITINERARUL PRIETENIEI,
COLABORĂRII, SOLIDARITĂȚII

„Nutrim sentimente de profun
dă mîndrie patriotică, văzînd cum 
în lume crește tot mai mult pres
tigiul României, politica sa exter
nă întrunind tot mai largi apre
cieri din partea popoarelor, numă
rul prietenilor ei crescind mereu 
pe toate meridianele » — se arată 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. Sîntem. 
pe deplin conștienți — și consti
tuie pentru noi o justificată satis
facție — că toate aceste mari suc
cese sînt strîns legate de nume
le, personalitatea și strălucita 
dumneavoastră activitate de pa
triot înflăcărat, om de stat, ilustru 
conducător politic și eminent mi
litant revoluționar.

Din toată inima ne atașăm re
centei Hotăriri a Comitetului E- 
xecutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care 
dă o inaltă apreciere remarcabilei 
activități desfășurate de dumnea
voastră și fructuoasei vizite în
treprinse în unele țări din Orien
tul Mijlociu.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că or
ganizația noastră județeană de 
partid, toți cei ce muncesc și tră
iesc pe meleagurile Albei — ro
mâni, maghiari, germani — vor 
acționa cu forțe înzecite pentru 
îndeplinirea prevederilor actualu
lui cincinal înainte de termen, în 
vederea creșterii aportului jude
țului Alba la sporirea avuției na
ționale și a ridicării nivelului de 
trai al poporului, întîmpinînd așa 
cum se cuvine tea de-a XXX-a a- 
niversare a eliberării patriei și cel 
de-al XI-lea Congres al parti
dului".

„Făcîndu-se interpretul senti
mentelor adinei ale tuturor locui
torilor meleagurilor doljene, orga
nizația județeană de partid expri
mă deplinul său acord și înalta 
apreciere față de activitatea neo
bosită desfășurată și cu acest pri
lej de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
reprezentantul ce! mai fidel al 
năzuințelor și idealurilor națiunii 
noastre, purtător strălucit al me
sajului ei de prietenie, pace și co
laborare între popoare — se scrie 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R.

Cu toții, comuniști și necomu- 
niști, muncitori, țărani, intelectu
ali sau funcționari, simțim o justi
ficată mîndrie patriotică, re
găsind în cuvîntările rostite de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în comunicatele co
mune date publicității, în acordu
rile și înțelegerile încheiate cu 
fiecare țară vizitată în parte, gîn- 
durile și sentimentele noastre, ale 
tuturor, întruchiparea muncii și 
aspirațiilor întregului popor ro
mân.

Uniți strîns in jurul Partidului 
Comunist Român, în frunte cu 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
îngăduiți-ne să exprimăm încă o 
dată și cu acest prilej hotărîrea 
fermă, unanimă și nestrămutată 
a comuniștilor doljeni, a tuturor 
celor ce muncesc din județul nos
tru de a înfăptui neabătut înțe
leaptă politică internă și externă 
a partidului, programul măreț de 
înflorire multilaterală a patriei 
socialiste 1“

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Buzău au urmărit cu 
nețărmurită atenție, alături de în
tregul nostru popor, vizita între
prinsă de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în Libia, Liban, Siria, Irak — se 
arată în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BUZĂU 
AL P.C.R.

Inscriindu-se ca un moment de 
Importanță istorică deosebită în 
dezvoltarea relațiilor României so
cialiste cu aceste țări, vizita dum
neavoastră a reprezentat o puter
nică manifestare a prieteniei și 
colaborării romăno-arabe, o ex
presie grăitoare a sprijinului con
stant acordat de România țărilcr 
arabe în lupta pentru întărirea in
dependenței și suveranității lor na
ționale, a solidarității cu lupta lor 
pentru progres social și pace.

Aprobăm din adîncul inimii re
zultatele deosebit de pozitive ale 
vizitei dumneavoastră.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
că organizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii din acest ju
deț, în plină înflorire și dezvolta
re economico-socială, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor și 
a angajamentelor asumate in cel 
de-al patrulea an al cincinalului, 
pentru a întîmpina cu succese re
marcabile cele două mari eveni
mente din viața partidului și po
porului nostru : a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei de sub ju
gul fascist și al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român".

„Urmărind cu viu Interes vizita 
de însemnătate istorică pe care 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați întreprins-o 
recent în Libia, Liban, Siria și 1- 
rak — se scrie în telegrama BI
ROULUI COMITETULUI JUDE
ȚEAN VlLCEA AL P.C.R. — oa
menii muncii din județul Vîlcea, 
alături de întregul popor, au trăit 
în aceste zile frumusețea de nea
semuit a sentimentelor de înaltă 
mîndrie patriotică pentru o nouă 
și importantă contribuție a Româ
niei socialiste la promovarea în 
lume a idealurilor de pace și pro
gres social, de colaborare și înțe
legere între națiuni.

Rezultatele strălucite ale aces
tei vizite au reafirmat cu o mare 
forță de convingere poziția con
secvent promovată de partidul și 
statul nostru, aprecierile făcute î.i 
legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu, au pus încă o dată în 
lumină necesitatea de a se inten
sifica eforturile pentru soluționa

rea politică, pe cale pașnică, a 
problemelor cu care se confruntă 
această zonă a lumii.

Avem deosebita bucurie de a 
vedea în succesul deplin al aces
tei vizite, precum și în largul ei 
ecou internațional încă o dovadă 
a prestigiului mondial de care vă 
bucurați dumneavoastră, cel i mai 
iubit fiu al poporului nostru, pil
da vie a unei conștiințe comunis
te puse plenar în slujba interese
lor poporului, cauzei socialismu
lui, triumfului celor mai înalte 
idealuri ale umanității.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că în cinstea celor două eveni
mente de semnificație istorică in 
viața partidului și poporului nos
tru — a XXX-a aniversare a eli
berării patriei de sub jugul fas
cist și cel de-al XI-lea Congres 
al partidului — comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Vîl
cea iși vor spori și mai mult efor
turile, capacitatea de gîndire și de 
acțiune pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin in 
acest an“.

Dînd glas sentimentelor tuturor 
oamenilor muncii — români, ger
mani, maghiari — COMITETUL 
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. a 
adresat o telegramă, in care se 
spune : „Exprimăm aprobarea una
nimă pentru dialogul constructiv, 
optimist pe care l-ați avut cu re

H Unanimă apreciere pentru înaltul exemplu de 
principialitate, realism și spirit constructiv.

B Angajare fermă de a contribui prin noi succese, 
în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și a celui de-al XI-lea Congres al partidului, 
la creșterea continuă a prestigiului României- socia
liste în lume.

'------- :---- ~-~-6--- -------------------- -

Telegrame și scrisori adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu

> >

prezentanții statelor vizitate, eu 
conducătorii partidelor comuniste 
și muncitorești și ai altor organi
zații progresiste din cele patru 
țări arabe, pentru modul consec
vent și principial în care asigurați 
promovarea politicii externe a 
partidului și statului, pentru înal
tele idealuri umanitare cu care 
acționați pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre România și țările a- 
rabe, în interesul poporului român 
și al acestor popoare, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale. 

Convinși de faptul că la baza 
prestigiului internațional al Româ
niei stau rezultatele bune obținu
te pe plan intern în procesul edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate, animați de minu
natul exemplu pe care dumnea
voastră ni-1 oferiți permanent, ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru a spori contribuția 
județului nostru la înfăptujrea po
liticii interne și externe a parti
dului, prin ridicarea eficienței în
tregii noastre activități economice 
și sociale".

„Noi, care vă iubim și vă pre
țuim atît, de mult, am fost tot 
timpul cu inima, cu gîndul și^cu 
întreaga simțire alături de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, retrăind momente de 
un înalt patriotism, generate de 
mindria de a vă vedea înconjurat 
cu atîta stimă, respect și prețuire 
de popoarele și conducătorii țări
lor vizitate — se subliniază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN OLT AL P.C.R.

Ca și alte dăți, prin mesajul 
transmis, prin activitatea prodigi
oasă desfășurată, ați ridicat și mai 
sus prestigiul și audiența de care 
se bucură politica partidului și 
statului nostru, a poporului român, 
confirmînd încă o dată cu pregnan
ță justețea orientărilor acestei po
litici stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale P.C.R.

Numărul mare de acorduri și în
țelegeri economice, culturale, din 
domeniile învățămîntului, turismu
lui, sănătății și altele reprezintă 
un bilanț rodnic al unui program 
de lucru deosebit de bogat și in
tens.

Dorim ca prin fapte cît mai dem
ne să confirmăm unanima noastră 
aprobare față de tot ceea ce s-a 
întreprins în această vizită de prie
tenie, față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru. In cinstea marilor eveni
mente pe care ne pregătim să le 
întîmpinăm — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — sintem ho- 
tărîți, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu precupețim nici 
un efort, să acționăm cu fermitate 
și multă responsabilitate pentru a 
ne respecta întru totul cuvintul 
dat, contribuind astfel, după pu
terea și voința noastră, la ridicarea 
patriei socialiste pe trepte tot mai 
inalte de civilizație și progres".

Sentimentele celor care trăiesc 
și muncesc pe meleagurile constăn- 
țene sint exprimate în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R., în care se a- 
rată: „Noi trăim, alături de între

gul popor, puternice sentimente de 
mîndrie patriotică pentru faptul că 
vizita în cele 4 țări arabe a prile
juit o nouă dovadă de simpatie și 
respect față de poporul român și 
realizările sale în făurirea vieții 
noi, față de politica externă pro
fund constructivă a’României so
cialiste, față de contribuția dum
neavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare intre po
poare, la soluționarea pe cale poli
tică a tuturor problemelor lumii 
contemporane.

Avem o mare satisfacție că a- 
ceastă vizită se înscrie ca un mo
ment de importanță istorică în dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-arabe, fiind o 
expresie grăitoare a sprijinului 
constant acordat de România ță
rilor arabe care luptă pentru întă
rirea independenței și suveranității 
lor naționale, pentru progres social 
și oace.

Vă exprimăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai sincere mul
țumiri și întreaga noastră recu
noștință pentru activitatea labori
oasă desfășurată în deplină con
cordanță cu interesele poporului 
român și ale țărilor arabe vizita
te, ale cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Afirmindu-ne totala noastră a- 
deziune la hotărîrea Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
cu privire la vizita dumneavoastră 
în unele țări arabe, vă asigurăm 

că nu vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, pentru realizarea angaja
mentelor asumate de țara noastră 
față de statele arabe"..

în telegrama adresată de perso
nalul MARELUI STAT MAJOR sc 
arată : „Generalii, ofițerii, maiștrii 
militari; subofițerii și salariații ci
vili din Marele Stat Major au ur
mărit cu viu interes vizita dum
neavoastră in cele patru State a- 
rabe și au încercat un puternic 
sentiment de mîndrie și satisfacție 
pentru strălucitul mesaj de pace, 
solidaritate, prietenie și cooperare 
internațională, pe care l-ați purtat, 
ca scl al poporului român, in țări 
ale Orientului Mijlociu.

Rezultatele acestei vizite, ca și 
cele făcute anterior, ne dau garan
ția unei strălucite contribuții pen
tru creșterea influenței socialis
mului in lume, pentru statornici
rea unor relații de tip nou înte
meiate pe principiul egalității în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, pe dreptul tu»uror 
popoarelor de a-și hotărî soarta de- 
sine-stătător, la promovarea idea
lului măreț al cauzei păcii și prie
teniei între popoare.

Personalul Marelui Stat Major 
este ferm hotărît să transpună în 
viață linia politică internă și ex
ternă a partidului nostru și se an
gajează să-și aducă contribuția la 
înflorirea și prestigiul României 
socialiste, la întărirea capacității 
de apărare a patriei noastre, la ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
capacității de luptă a Armatei Re
publicii Socialiste România".

„Neobosita dumneavoastră acti
vitate reflectată și în recenta vi
zită se înscrie ca un moment de 
importanță istorică în dezvoltarea 
relațiilor României socialiste cu 
toate țările lumii, se spune în tele
grama COMITETULUI MUNICI
PAL FOCȘANI AL P.C.R.

Rezultatele vizitei reprezintă 
pentru noi, pentru întregul popor 
român un motiv de înaltă mîndrie 
și demnitate patriotică, un puter
nic imbold în activitatea creatoa
re de înfăptuire a programului 
partidului, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
contribuind în acest fel la reali
zarea țelurilor nobile ale politicii 
partidului și statului nostru.

Mulțumindu-vă din tot sufletul 
pentru înalta satisfacție care a fă
cut să vibreze in aceste zile ini
mile noastre, vă asigurăm și cu 
acest prilej de atașamentul nos
tru total la politica Partidului Co
munist Român, de hotărîrea noas
tră fermă de a nu precupeți nici 
un efort pentru realizarea acestei 
politici de pace intre popoare și 
de progres continuu al națiunii 
noastre".

Exprimîndu-și sentimentele de 
totală aprobare și -vie satisfacție 
față de rezultatele vizitei in țări 
arabe, COMITETUL DE PARTID 
DE PE PLATFORMA COMBINA
TULUI SIDERURGIC GALAȚI 

arată în telegrama sa : „Vă asi
gurăm, tovarășe secretar general, 
că, mobilizați de organele și or
ganizațiile de partid, furnaliștii, 
oțelarii, laminatorii și ceilalți sa- 
lariați iși vor concentra în conti
nuare toate eforturile în direcția 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor 
de plan și angajamentelor asuma
te în marea întrecere pentru de
vansarea cincinalului".

„Reîntors pe pămîntul României, 
în mijlocul poporului căruia îi dâ- 
ruiți întreaga dumneavoastră fi
ință, pentru care munciți neobosit 
spre a se da expresie voinței lui 
de pace, de dreptate și de înțele
gere între popoare, vă rugăm să 
primiți, odată cu urarea noastră 
de bun venit, totala adeziune a 
comuniștilor, a tuturor cadrelor 
didactice și studenților Universită
ții din București, la pripcipiile po
liticii partidului și statului nostru 
— scrie in telegrama sa RECTO
RUL UNIVERSITĂȚII DIN 
BUCUREȘTI.

Conștienți de faptul că, prin a- 
cordurile încheiate, sîntem noi în
șine implicați în procesul dezvol
tării relațiilor dintre popoare, că 
ne revine o datorie de cinste de a 
da expresie prevederilor care se 
referă la cooperarea dintre insti
tuțiile de învățămînt superior, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face 

totul pentru a contribui la ma
terializarea lor".

Comuniștii, întregul colectiv de 
salarîați ai ÎNTREPRINDERII DE 
UTILAJ CHIMIC GĂEȘTI au ex
primat și ei intr-o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sincere mulțumiri și sentimente de 
recunoștință pentru rodnica activi
tate desfășurată în cadrul vizitei 
întreprinse în cele 4 țări din Ori
entul Mijlociu, pentru modul stră
lucit în care a îndeplinit această 
solie de pace și colaborare inter
națională.

„Rezultatele rodnice ale vizitei, 
largul răsunet internațional și in
fluența sa covîrșitoare pentru e- 
voluția relațiilor între popoare pe 
calea pașnică intr-un moment și 
într-o parte a lumii în care zăn- 
gănitul armelor nu a încetat de
finitiv au făcut să crească tot mai 
mult prestigiul țării noastre, 
ne-au adus noi și noi prieteni — 
se arată în telegrama PROCURA
TURII REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA.

Sîntem mîndri de contribuția 
României socialiste la rezolvarea 
politică a conflictului din Orien
tul Mijlociu, la găsirea unor solu
ții realiste în concordanță cu in
teresele popoarelor din această 
zonă, ale păcii și destinderii in
ternaționale".

„întreaga populație a comunei 
Pechea, care a cunoscut în anii so
cialismului o frumoasă și multiplă 
dezvoltare economico-socială și e- 
dilitar-gospodărească, se angajează 
să transpună în viață hotăririle și 
directivele Congresului al X-lea al 
P.C.R. și ale Conferinței Naționale 
a P.C.R. din iulie 1972. pentru a ob
ține rezultate deosebite in mate 
sectoarele de activitate, fiind conș
tienți prin aceasta . că ne aducem 
contribuția la edificarea pe pămîn
tul României a societății socialiste 
multilateral dezvoltate" — se arată 
în telegrama COMITETULUI CO
MUNAL P.C.R. PECHEA, JUDE
ȚUL GALAȚI.

„Aprobînd unanim rezultatele deo
sebit de fructuoase ale vizitei dum
neavoastră in țările arabe, înca
drați în entuziasmul cu care po
porul român luptă pentru a întim- 
pina cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul ăl 
XI-lea al partidului, pentru înde
plinirea sarcinilor planului pe 1974, 
militarii trupelor de pompieri, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, se angajează cu 
fermitate și hotărire să-și spo
rească eforturile pentru a-și per
fecționa continuu pregătirea poli
tică și de specialitate" — se arată 
în telegrama COMANDANTULUI 
POMPIERILOR.

Exprimînd deplina adeziune față 
de rezultatele fructuoase ale vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
telegrama colectivului COMBINA
TULUI DE PRELUCRARE A LEM
NULUI DIN FOCȘANI se mențio
nează : „Alăturîndu-ne efortului în
tregului nostru popor, ne angajăm 
ca în acest an să obținem impor
tante succese în muncă, realizînd 
peste prevederile planului 2 mili

oane lei la producția globală și 1,5 
milioane lei la producția marfă.

De asemenea, vom asigura spo
rirea volumului la export cu 20 la 
sută față de realizările anului tre- . 
cut și depășirea sarcinilor de plan 
cu cel puțin 200 mii lei valută prih 
diversificarea și ridicarea calității 
produselor".

Ofițerii, maiștrii militari, subofi
țerii și salariații civili din COMAN
DAMENTUL TRUPELOR DE 
TRANSMISIUNI, manifestîndu-și 
totala aprobare față de rezultatele 
vizitei, au trimis o telegramă, în 
care se spune : „Desfășurată 
pe fondul amplei și susținu
tei activități pentru crearea unor 
relații de tip nou intre state, 
indiferent de mărime și orînduire 
socială, această vizită se înscrie 
ca un eveniment remarcabil in 
istoria relațiilor poporului român 
cu popoarele din această parte a 
lumii, menit să evidențieze o dată 
mai mult prestigiul de care se 
bucură România socialistă pe me
ridianele globului, excepționala 
dumneavoastră contribuție la ridi
carea țării pe un loc pe măsura tre
cutului eroic, a prezentului glorios 
și a viitorului luminos ce i se pre
figurează în concertul națiunilor 
contemporane".

Iată cum și-a exprimat glndurile 
COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII 
„DUNĂREANĂ" DIN GIURGIU : 
„Alături de efortul depus de dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îmbărbătați de marile 
evenimente ce le întîmpinăm — a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist 
și Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român — colectivul 
nostru de muncă este angajat cu 
toate eforturile sale pentru reali
zarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan și atingerea 
parametrilor proiectați, expresie a 
atașamentului față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru".

In telegrama PERSONALULUI 
COMANDAMENTULUI INFAN
TERIEI ȘI TANCURILOR se sub
liniază : „Primirea călduroasă de 
care v-ați bucurat, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. înaltele distincții ce vi 
s-au acordat, bilanțul rodnic cu 
care ați încheiat această vizită au 
fiiblîfffapjhcă- o dată justet'ț^ poli- ‘:f‘ 
tlcii . externe a României socialiste, 
rolul'esențial pe care-1 aveți dum
neavoastră — proeminentă perso
nalitate politică internațională — în 
elaborarea și realizarea acestei 
politici.

Trăind sentimente de profundă 
satisfacție și mîndrie patriotică, 
ne-am bucurat tot timpul urmă
rind dinamismul și pasiunea revo
luționară. înalta răspundere co
munistă cu care ați acționat pen
tru promovarea intereselor po
porului român, a cauzei socialis
mului, a idealurilor de pace și 
progres social, de colaborare și 
înțelegere intre națiuni".

NAVIGATORII DIN CADRUL 
GRUPULUI DE EXPLOATARE 
FLOTĂ ȘI PORTURI GIURGIU 
și-au exprimat, într-o telegramă, 
deplina satisfacție față de vi
zita fructuoasă întreprinsă în cele 
patru țări arabe, care a contribuit 
la dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare cu aceste stare 
și la menținerea păcii în lume.

Aceleași gînduri și sentimente 
de totală apreciere și adeziune 
față de vizită le regăsim și în te
legrama COLECTIVULUI DE 
MECANIZATORI DIN S.M.A. 
BUDEȘTI, județul Ilfov, care se 
angajează — și cu acest prilej — 
să dea viață tuturor sarcinilor ce 
le revin pentru ca anul 1974 să 
fie an cu producții record în a- 
gricultură.

„Alături de întregul nostru po
por, ne exprimăm via satisfacție 
și recunoștință față de roadele 
bogate ale vizitei, care vor impul
siona și amplifica pe multiple pla
nuri relațiile României cu statele 
arabe vizitate, vor contribui la 
consolidarea poziției țării noastre 
în viața internațională — se spune 
in telegrama DIRECȚIEI GENE
RALE A ÎNZESTRĂRII DIN MI
NISTERUL APĂRĂRII NAȚIO
NALE. Ne angajăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. co
mandantul nostru suprem, să 
nu precupețim nici un efort pen
tru a îndeplini cu rezultate bune 
și foarte bune ordinul pe care ni 
l-ați dat de a asigura o dotare cit 
mai bună a armatei în vederea 
creșterii continue a capacității de 
apărare a scumpei noastre patrii".

În telegrama reprezentanților 
oamenilor mtincii din unitățile 
CENTRALEI INDUSTRIALE DE 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE CRA
IOVA se scrie : „Ne exprimăm a- 
deziunea și satisfacția deplină pen
tru nobila solie de prietenie, cola
borare și pace purtată cu strălu
cire în cele patru țări arabe, pen
tru rodnica și neobosita dumnea
voastră activitate, dăruită înfloririi 
patriei și națiunii noastre, destin
derii, colaborării și păcii în lume.

Oamenii muncii din centrala 
noastră, în frunte cu comuniștii, 
sint hotărîți să depună toate efor
turile pentru realizarea planului pe 
anul 1974, astfel ca și produsele 
noastre să servească întăririi și ex
tinderii bunelor relații de colabo
rare cu toate țările lumii".

Telegrame și scrisori asemănătoa
re au mai trimis : întreprinderea de 
poduri din beton din Giurgiu. Fa
brica de zahăr din Giurgiu, direcții 
din Ministerul Apărării Naționale 
și unități militare, întreprinderi și 
instituții din tară.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI KUWEIT

Alteței Sale
Șeic SABAH AL-SALEM AL-SABAH

Emirul statului Kuweit

Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări pentru să
nătatea și fericirea Alteței Voastre, de progres și bunăstare poporului 
kuweitian.

îmi exprim încrederea că bunele relații dintre țările noastre vor 
continua să se dezvolte în interesul popoarelor român și kuweitian, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Alteței Sale
Șeic SABAH AL-AHMED AL-JABER AL-SABAH

Prinț moștenitor și prim-ministru al statului Kuweit

Cu prilejul Zilei naționale a statului Kuweit, am plăcerea să adre
sez Alteței Voastre calde felicitări, urări de sănătate și fericire perso
nală, de noi succese poporului kuweitian în dezvoltarea economică și 
socială a țării.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Călătorind din capi
tala kuweitiană spre 
zona „aurului negru" 
de la Ahmadi-Burgan, 
am avut prilejul să 
străbat o bună bucată 
din deșertul emiratu
lui, în care au fost în
făptuite prefaceri greu 
de imaginat cu cîteva 
decenii în urmâ.

Dacă atunci însăși 
încercarea de a tra
versa pustiul lipsit de 
apă și acoperit adesea 
de nori de nisip părea 
o adevărată aven
tură, astăzi o pangli
că impecabilă de asfalt 
te poartă pînă la Ah
madi, un oraș de basm, 
cu peluze de gazon, 
ronduri de flori și co
paci ornamentali, prin
tre care se pierd căsuțe 
elegante. Este centrul 
exploatărilor din cea 
mai bogată zonă pe
trolieră a Kuweitului, 
localitate-oază. răsă
rită în plin deșert și 
unde fiecare pumn de 
pămînt fertil a fost a- 
dus de la mari distan
țe, fiecare arbore 
ambalat cu grijă fiind 
transplantat în solul 
artificial creat.

La Ahmadi există 
■un interesant muzeu 
al petrolului, înfăți- 
șînd Istoria de dată 
destul de recentă a 
extracției acestei u- 
riașe bogății națio
nale, care a înrîu- 
rit în mod hotări- 
tor destinele emira

tului. De. la puțurile 
s-îrdin Bucigan, petrolul 

■’ ■ ieste> pompat prin con- • 
duete argintii, așeza
te direct pe nisip, pînă 
la țărmul golfului, ca

le de cîțiva kilometri, 
unde la cheiurile me
talice ale porturilor 
ancorează petroliere 
gigant. în același 
timp, o pereche de 
conducte submarine 
coboară pe fundul 
mării, făcînd legătura 
cu o uriașă insulă ar
tificială, în întregime 
metalică, situată la 12 
km in larg și unde a- 
costează petroliere de 
peste 300 000 de tone, 
care sînt încărcate în 
maximum 24 de ore.

Cu 160 milioane tone 
de țiței extrase anual, 
Kuweitul este astăzi 
una din principalele 
producătoare de petrol 
ale lumii. Dar oamenii 
acestor meleaguri în
țeleg că zăcămintele 
de’petrol nu sînt ine
puizabile și că se im
pune crearea unei ba
ze tehnico-materiale 
de perspectivă. Proiec
tele economice au in 
vedere crearea unei 
industrii naționale, ai 
cărei primi muguri au 
și început să apară. 
Am avut prilejul să 
fiu oaspetele uzinelor 
„Kuweit chemical fer
tilizer company" de la 
Shuaiba, în care ma
joritatea capitalului îl 
deține statul. Cele pa
tru unități ale uzine
lor — fabricile de u- 
ree, de amoniu, amo
niac lichid și acid sul
furic — folosesc ca 
materie primă gazul 
de sondă, care, cu 
oițiva ani în urmă, se 
Irosea în vilvătăi meu 
luminau pînă departe 
zările. Treptat, iau fi
ință noi întreprinderi

t V
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune in limba maghiară. 
19,00 Melodii populare cu Aurelian

Bănică.
19.20 10O1 de seri : Iepurașul Bunny 

Bugs.
19.30 Telejurnal.
20,00 Plaiurile țării. Emisiune mu- 

zical-llterară cu participarea 
corurilor țărănești din comu
nele Marga —< județul Caraș- 
Severtn, Nămoloasa — jude
țul Galați, Brănești — județul 
Dîmbovița și a tulnicăreselor 
din comuna Avram lancu — 
județul Alba.

20,35 Revista literar-artisțlcă TV. 
„Teatrul — oglindă a firii".

21.20 Roman foileton : „Germinai". 
Ecranizare după romanul Iul 
Emile Zola realizată de stu
diourile de televiziune engle
ze. Regia : John Davies. In 
distribuție : Annette Robert
son, Fredie Jones. Derek 
Carpenter. Spencer Banks.

Inifiativa edilitară
(Urmare din pag. I)

pțe felul cum sînt rezolvate cereri
le salariatelor de a li se primi co
piii tn creșă sau grădiniță stăm de 
vorbă cu tovarășa Anghelina Ibănes- 
cu, secretara comitetului de partid 
din întreprindere.

— S-au făcut anumite eforturi în 
acest sens : anul trecut s-a dat in 
folosință — la doi pași de noi — o 
creșă modernă cu 100 de locuri, prin
cipalul beneficiar fiind mamele din 
întreprinderea noastră. în ceea ce 
privește grădinița însă, lucrurile nu 
stau la fel de bine : există o ase
menea instituție cu 120 de locuri. în 
două schimburi, dar clădirea, cu 
toate strădaniile noastre, a rămas 
improprie. Am mai primit locuri și 
la grădinițele din oraș, dar tot mai 
sînt numeroase cereri nerezolvate. 
Forurile noastre tutelare — Ministe
rul Industriei Ușoare, Centrala in
dustriei confecțiilor — ar trebui să ne 
sprijine mai mult în rezolvarea 
acestei probleme, de reală însemnă
tate pentru bunul mers al producției.

întreprinderea de rulmenți și cea 
de confecții sînt, deocamdată, prin
cipalele unități economice din oraș. 
Dar pentru a da contur precis pre
ocupărilor generale, planurilor refe
ritoare la prezentul și viitorul insti
tuțiilor ’preșcolare, la nivelul între
gului oraș, am considerat utilă o 
convorbire cu tovarășul Nicolae 
Sîrbu, secretar al comitetului muni
cipal de partid.

— într-adevăr, nu stăm prea bine 
în ce privește cuprinderea copiilor 
în grădinițe, îndeosebi a celor de 
5 ani. Aceasta fiind situația, comi
sia de propagandă a avut inițiativa 
formării unui colectiv — alcătuit din 
activiști de partid și obștești, direc
toare de grădinițe etc. — care, pe 
baza cunoașterii exacte a numărului 
de copii ce n-au putut fi înscriși in 
grădinițe, să studieze posibilitățile 
de extindere a capacității celor exis
tente gi de depistare a noi localuri, 

pentru producerea de 
polietilenă și diverse 
alte materiale plasti
ce. Aici, ca și la Ah
madi, în plin deșert, a 
apărut un nou oraș, 
Shuaiba, cu frumoase 
perspective de înflori
re în viitor.

Realizările Kuweitu
lui, transformările în
noitoare din ultimele 
decenii sînt urmărite 
cu interes și simpatie 
de poporul român, pri
eten de nădejde al 
popoarelor arabe. în 
ciuda distanței geogra
fice, sporită artificial 
în condițiile blocării 
canalului de Suez — 
un vapor are ne
voie cam de două 
luni pentru a par
curge ruta Constanța— 
Kuweit — relațiile e- 
conomice ga și pe alte 
planuri româno-kuwei- 
tiene au cunoscut o 
dezvoltare considerabi
lă în ultimii ani, cu 
perspectiva de a se 
lărgi în continuare, în 
interesul ambelor sta
te, al cauzei colaboră
rii internaționale.

Pozițiile principiale 
și constructive ale 
României, solidarita
tea activă cu ltrpta po
poarelor arabe pentru 
dezvoltare de-sine- 
stătătoare și progres 
multilateral — trăsă
turi afirmate atît de 
pregnant cu prilejul 
vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
unele țări arabe — 
creează în acest sens 
un cadru favorabil.

Crăciun IONESCU

T

Episodul III — „Legea mul
țimii".

22,05 In premieră : Post scriptum 
cu Ann Margret.

22.20 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Film artistic : „Bărbați cum

secade". Regla : Jozef Re- 
zucha. în distribuție : Vlado 
MUUer, Karol Machata, Jan 
Triska, Ludovic Gresso, Ju- 
raj Peska.

18,50 Cetatea Neamțului — film 
documentar de Val Tebelcă 
șl Mariana Volculescu.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film serial pentru copil; 

„Comoara din 13 case".
20.25 Muzica românească In con

temporaneitate. Pagini alese 
din creația actuală de ope
retă.

21,05 Viața economică a Capitalei. 
Spiritul gospodăresc in ac
țiune : Azi — sectorul 5.

21.25 Viori tinere la Castelul din 
Bran. Orchestra de cameră 
a Filarmonicii din Brașov

21,45 Dialog. Teoria marcusiană 
a „omului unidimensional". 
Participă Tltus Mocanu *1 
Cezar Radu.

pe care, tn urma amenajărilor, să le 
putem transforma in grădinițe. Re
zultatul concret al investigațiilor în
treprinse de acest colectiv este pozi
tiv : datorită noilor spații descope
rite, se vor crea încă 300 de locuri 
în grădinițe.

La acestea se vor adăuga, după 
cum ne informează primarul muni
cipiului, tovarășul Adam Leica, 
locurile în creșe și grădinițe noi. „A- 
nul acesta, ne spune dînsul, din fon
duri centralizate se vor realiza o 
creșă_ cu o sută de locuri și o gră
diniță cu 120 de locuri, ce vor fi gata 
la 1 septembrie. Cetățenii au hotă
rît ca suma strînsă din contribuția 
bănească să fie folosită pentru cum
părarea și amenajarea unui imobil 
ce va deveni o grădiniță de copii cu 
100 de locuri. în felul acesta, ne a- 
propiem de cuprinderea sută la sută 
a copiilor de vîrstă preșcolară în 
grădinițe".

Tovarășul Constantin Amariel, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean, care asista la con
vorbirea cu primarul, a ținut să sub
linieze că aceste lucrări se vor 
bucura de toată atenția forului Jude
țean, pentru ca fondurile alocate 
să fie cît mai bine gospodărite.

...Ultima precizare ni s-a părut bi
nevenită, întrucît in județul Vaslui — 
de exemplu — a existat un prece
dent critic în domeniul investiții
lor cu această destinație : dintr-o 
situație pusă la dispoziție de C.S.P. 
am aflat astfel că, aproape în fiecare 
an, lucrările planificate au fost... re- 
planificate în anul următor. Anul 
acesta, în toate județele țării, inclu
siv in județul Vaslui, fondurile alo
cate de la buget pentru construirea 
dâ creșe șl grădinițe sînt mai mari 
ca în anii precedenți. De aceea, con
semnăm cu satisfacție promisiunea 
tovarășului prim-vicepreședinte. De 
pe urma respectării ei vor putea be
neficia toți preșcolarii din acest o- 
raș — „eroii" nevăzuți ai însemnări
lor de mai sus.



viața internațională

Tineri din teritoriile eliberate ale Cambodgiei inscriindu-se voluntar în cadrul 
forțelor armate patriotice

LAHORE

Documente adoptate de participants 
la reuniunea la nivel înalt 

a țărilor islamice

Adunare festivă consacrată 
semicentenarului ziarului „LUnită" DE

POPORUL LAOȚIAN VA CONTINUA LUPTA 
PENTRU APARAREA DREPTURILOR SALE FUNDAMENTALE

LAHORE 24 (Agerpres). — Parti
cipanții la reuniunea la nivel înalt 
a țărilor islamice, desfășurată în o- 
rașul pakistanez Lahore, au adoptat 
o rezoluție privind Orientul Apro
piat.

în rezoluție, participanții se pro
nunță pentru acordarea unui ajutor 
total și eficace Egiptului, Siriei și 
Iordaniei, precum și poporului pa- 
lestinean în lupta lor legitimă pen
tru recuperarea teritoriilor ocupate, 
precum și de a milita, prin toate 
mijloacele, pentru a determina re
tragerea trupelor israeliene din toa
te teritoriile arabe ocupate în iunie 
1967.

Participanții la conferință s-au an
gajat să adopte toate măsurile nece
sare în vederea realizării acestei re
trageri.

Conferința cere tuturor statelor să

sprijine prin toate mijloacele po
porul palestinean „în vederea resta
bilirii drepturilor sale în conformi
tate cu năzuințele sale naționale. 
Restabilirea acestor drepturi repre
zintă o condiție fundamentală instau
rării unei păci drepte și durabile", 
se spune in rezoluție.

într-o altă rezoluție, participanții 
își exprimă punctul lor de vedere 
în legătură cu statutul Ierusalimu
lui.

Conferința la nivel înalt islamică 
cere, de asemenea, statelor membre 
„să continue să acorde sprijinul lor 
cauzei africane și luptei duse de 
popoarele Africii împotriva colonia
lismului și regimurilor rasiste".

★
Primul ministru pakistanez, Zul- 

fikar Aii Bhutto, a anunțat hotărîrea 
țării sale de a rupe relațiile diplo
matice cu Portugalia.

Italiei, 
fabrică

La Palatul Sporturilor din Mila- 
rio a avut loc duminică, tn prezen
ta președintelui P.C. Italian, Luigi 
Longo, a altor conducători ai par
tidului comunist, manifestarea na
țională consacrată împlinirii a 50 
de ani de la fondarea ziarului 
„L’Unită", cotidian al P.C.I. La ma
nifestare au luat parte delegați ai 
organizațiilor de partid din toate 
regiunile și provinciile 
conducători ai consiliilor de
șt ai organizațiilor de masă, re
prezentanți ai partidelor democra
tice, exponent! de seamă ai vieții 
culturale și științifice, tipografi și 
ziariști. Erau, de asemenea, pre- 
zenți reprezentanți ai unor țări so
cialiste, printre care și Iacob Io- 
nașcu, ambasadorul României la 
Roma, și alți membri ai ambasadei 
române.

Adunarea festivă a fost deschi
să de Gianni Cervetti, secretarul 
federației milaneze a P.C.I. Au a- 
dresat bpoi saluturi ziarului săr

bătorit, in numele municipalității 
milaneze, Aldo Aniasi, primarul o- 
rașului, al federației naționale a 
ziariștilor, Luciano Ceschia, secre
tar general al F.N.G.I. și al fede
rației generale italiene a muncii, 
Piero Bonni, secretar general ad
junct al C.G.l.L. Unor vechi mili- 
tanți comuniști care s-au distins în 
lupta pentru tipărirea, apărarea și 
răspîndirea „L’Unită" în anii grei 
ai dictaturii fasciste, în timpul 
luptei de rezistență și apoi în pe
rioada republicii le-a fost confe
rită medalia de aur.

tn încheierea manifestării, Aldo 
Tortorella, membru al direcțiunii 
P.C.I., director al ziarului „L'Uni- 
tă", a prezentat o amplă expunere 
despre semnificația evenimentului, 
despre lupta de cinci decenii pe 
care ziarul comuniștilor a desfășu- 
rat-o pentru apărarea idealutui de 
libertate, democrație și socialism.

R. BOGDAN
Milano

Declarația C.C. al F.P.L. cu prilejul primei aniversari a semnării 
Acordului de restabilire a păcii și realizare a înțelegerii naționale 

în Laos

SAM NEUA 24 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Frontului Patrio
tic Laoțian a dat publicității o de
clarație cu ocazia primei aniversări 
a semnării Acordului de restabilire 
a păcii și realizare a înțelegerii na
ționale în Laos, a anunțat postul de 
radio Pathet Lao. Subliniind că sem
narea acordului este o victorie isto
rică a întregului popor laoțian în 
lupta sa fermă pentru cucerirea și 
apărarea drepturilor naționale fun
damentale ale Laosului, declarația 
trece în revistă eforturile depuse. în 
anul care a trecut, de forțele patri
otice pentru a obține respectarea ri
guroasă a prevederilor acordului și 
ale protocolului anex. Declarația, pe 
de altă parte, respinge poziția ele
mentelor de extremă dreaptă din 
Laos, care prin actele lor intențio
nează să saboteze acordul și proto
colul, blochează activitatea de neutra
lizare a orașelor Vientiane și Luang 
Prabang, cu scopul de a tergiversa 
formarea Guvernului provizoriu de 
uniune națională și a Consiliului po
litic de coaliție națională.

Fernl hotărîte să aplice prevederi
le acordului și ale protocolului anex, 
forțele patriotice laoțiene consideră

că în momentul de față problema cea 
mai urgentă este formarea Guvernu
lui provizoriu de uniune națională 
și a Consiliului politic 'de coaliție 
națională, neutralizarea reală a ora
șelor Vientiane și Luang Prabang, 
în care cele două părți laoțiene au 
aceleași obligații în ce privește con
trolul situației in cele două orașe și 
crearea condițiilor care să garanteze 
formarea și funcționarea celor două 
organe supreme ale țării.

Declarația cheamă întregul popor 
laoțian să nu-și precupețească efor
turile pentru menținerea păcii și 
realizarea înțelegerii naționale, pentru 
a înainta pe calea construirii unui 
Laos cu adevărat pașnic, indepen
dent, democratic, neutru, unificat și 
prosper.

ORIENTUL APROPIAT
• Dezangajarea forțelor militare egiptene și israeliene se desfă
șoară in conformitate cu calendarul stabilit • Conferința de 

presă a președintelui Sadat

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI MINIȘTRILOR 
DE EXTERNE LATINO-AMERICANI

Criza energetică într-o nouă 
Ipostază : un „prețios" transport 
de benzină părăsește orașul 
Sierra Vista (statul Arizona, 
S.U.A.) păzit în maniera „ves

tului sălbatic"

INDIA :

ALEGERI LEGISLATIVE 
PARȚIALE

DELHI 24 (Agerpres). — Dumini
că, în Uttar-Pradesh — unul din 
cele mai mari state indiene — a avut 
Ioc prima etapă a alegerilor , pentru - 
desemnarea membrilor Adunării Le-! 
gislative locale, urmînd ca la 26 fe
bruarie să se încheie consultarea ■ 
întregului corp electoral. Pe listele 
electorale și-au depus candidatura 
reprezentanți ai Partidului Congresul 
Național Indian (partid de guvernă- 
mint in India), ai partidului co
munist și ai altor formațiuni poli
tice. Reprezentanții partidelor con
gresului național și comunist, ai că
ror candidați sînt susținuți de toate 
forțele care se pronunță pentru 
realizarea transformărilor social-e- 
conomice și politice înscrise în pro
gramul guvernului premierului In
dira Gandhi, au cerut membrilor lor 
să acorde voturile candidatului par
tidului de guvernămînt sau al par
tidului comunist care întrunește, în 
fiecare circumscripție electorală, cel 
mal mare număr de voturi.

După cum anunță agenția Reuter, 
duminică au început, de asemenea, 
alegerile pentru Adunările Legisla
tive din statul Manipur, Orissa și a 
teritoriului unional Pondicherry.

CAIRO 24 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al O.N.U. a anunțat 
că cea de-a cincea și ultima etapă 
a dezangajării forțelor militare e- 
giptene și israeliene în zona Cana
lului Suez continuă să se desfășoa
re în conformitate cu calendarul 
stabilit, în baza acordului semnat 
de părțile interesate — relevă a- 
genția M.E.N.

★

LAHORE 24 (Agerpres). — Preșe
dintele Egiptului, Anwar Sadat, a 
declarat, în cadrul unei conferințe 
de presă organizate înainte de ple
carea sa din Lahore, unde a partici
pat la conferința islamică la nivel 
înalt, că discuțiile ce vor avea loc 
în cursul săptămînil viitoare cu se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, „urmăresc, în primul rînd, 
să ducă la dezangajarea forțelor pe 
frontul sirian", transmite agenția 
M.E.N. El și-a exprimat convingerea 
că aceste convorbiri vor realiza un 
progres, declarînd că crede în posi
bilitatea de a se ajunge la o formulă 
de dezangajare pe frontul sirian, așa 
cum s-a întîmplat pe frontul egip
tean. ■
«Dezangajarea pe frontul sirian, a 

spus președintele Sadat, trebuie să 
intervină înainte de reluarea confe
rinței de pace de la Geneva. „Noi 
nu putem merge la Geneva fără Si
ria". a declarat președintele egip
tean. El a adăugat că în privința 
dezangajării trupelor pe frontul Go
lan nu există nici o divergență între 
opinia sa și cea a președintelui Ha
fez Al Assad.

Președintele Sadat a afirmat, de 
asemenea, că la convorbirile de pace 
de la Geneva trebuie să participe 
reprezentanții poporului palestinean.

Răspunzînd la o întrebare legată 
de eficacitatea embargoului petrolier, 
președintele Sadat a arătat că insti
tuirea acestui embargou de către 
statele producătoare „a fost un me
saj menit să spună lumii întregi că, 
după 6 octombrie, arabii sînt hotă- 
rîți să-și ia in propriile lor miini 
destinul". El a declarat, in același 
timp, că miniștrii petrolului din ță
rile arabe urmează să se întilnească 
luna viitoare pentru a discuta posi

bilitatea ridicării embargoului, pre- 
cizînd că nu trebuie făcută o legă
tură între dezangajarea forțelor în 
Orientul Apropiat și ridicarea embar
goului, care sînt două probleme a- 
parte.

Pe de altă parte, președintele Sa
dat a menționat că țărilor participan
te la conferința islamică la nivel 
înalt de la Lahore nu li se va cere 
să rupă relațiile cu Israelul. „Con
siderăm, a declarat el, că aceasta ar 
putea trece drept un amestec în tre
burile interne ale altor state", adău
gind că decizia le aparține acestora.

★

La încheierea vizitei în Egipt a 
președintelui zairez, Mobutu Șese 
Seko, la Cairo a fost dat publici
tății un comunicat comun. Potrivit 
documentului, Egiptul și Zairul se 
pronunță pentru instaurarea unei 
păci drepte șl durabile în Orientul 
Apropiat, pe baza rezoluției 242 a 
Consiliului de Securitate. Totodată, 
președinții Anwar El Sadat și Mo- 

„butu Șese Seko își reafirmă spriji
nul față de lupta dreaptă a po
porului palestinean.

*

DELHI 24 (Agerpres). — Preșe
dintele Egiptului, Anwar Sadat, a 
sosit, duminică dimineața, intr-o 
vizită la Delhi.
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agențiile
Delegația G.R.P. al Repu

blicii Vietnamului de Sudla 
consultările desfășurate între cele 
două părți sud-vietnameze în subur
bia pariziană La Celle Saint-Cloud 
a dat publicității o scrisoare adresată 
Comisiei internaționale de control și 
supraveghere (CICS) din Vietnam, 
de opt foști deținuți ai lagărelor sai- 
goneze de la Poulo-Condor și din 
alte locuri. Descriind tratamentul 
inuman la care sînt supuși cei în-
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tokio' Marii profitori 

ai penuriei de energie

timp ce majoritatea 
populației constată că 
îi este din ce în ce 
mai dificil să-și men

țină standardul de 
viață, „alții, puțini la 
număr, acumulează 
bogății Imense, profi

tând de penuria de e- 
nergie și de inflație".
Paul DIACONU

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). —* La Palatul Tlatelolco din 
Ciudad de Mexico s-au încheiat, in 
mod oficial, lucrările Conferinței mi
niștrilor de externe din 24 de țări 
latino-americane și din zona Carai
bilor și S.U.A.

Luînd cuvîntul în reuniunea finală, 
ministrul de externe al țării gazdă, 
Emilio Rabasa, a evidențiat impor
tanța deosebită pe care o prezintă 
dezbaterile actuale pentru stabilirea 
unor noi relații interamericane. ba
zate pe principiul egalității in drep
turi între țările de la sud de Rio 
Grande și S.U.A. '

„Declarația de la Tlatelolco", do
cument final care rezumă concluziile 
Conferinței miniștrilor de externe 
din zonă, a fost dată publicității.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse — citind surse diplomatice 
din capitala mexicană — relatează 
că dialogul început aici va fi reluat, 
la 16 aprilie, la Atlanta (statul Geor
gia).

*

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, s-a reîntors, duminică di
mineață, 1a Washington, venind de 
la Ciudad de Mexico, unde a parti
cipat la lucrările Conferinței miniș
trilor de externe din America Lati
nă. Marea Caraibilor și S.U.A. Pe 
aeroportul internațional din capitala 
mexicană. Henry Kissinger a făcut 
o scurtă declarație in care a eviden
țiat noul „spirit" în care s-au des
fășurat dezbaterile și a calificat ca 
„deosebit de constructivă" întâlnirea 
sa cu reprezentanții continentului 
latino-american. „Am venit aici —

a arătat el — pentru că sîntem con
vinși că este necesar un nou spirit 
în relațiile dintre Statele Unite și 
emisfera occidentală. Pacea lumii 
reclamă înțelegerea intre popoare și 
ajutorarea țărilor in curs de dezvol
tare".

Tn preajma 
alegerilor anticipate 
din Marea Britanie 

Premierul Heath respinge 
eventualitatea unei coaliții 

dintre conservatori 
și liberali

BONN 24 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat publicației vest- 
germane „Welt am Sonntag", primul 
ministru al Marii Britanii, Edward 
Heath, a declarat că pentru soluțio
narea problemelor care confruntă 
țara sa este de preferat, după apro
piatele alegeri, un guvern monocoior. 
„O coaliție a partidelor conservator 
și liberal este prin urmare exclusă", 
a declarat liderul actualului cabinet 
conservator, care a spus, In continua
re : „Tn cazul, puțin probabil, în care 
nu am putea alcătui guvernul din 
cauză că am avea același număr de 
locuri ca și laburiștii s-ar putea ajun
ge foarte repede la noi alegeri".
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de presă transmit:

12 companii și aso
ciații petroliere nipo
ne sînt acuzate de că
tre comisia guverna
mentală de control 
comercial pentru vio
larea legislației anti
trust, cazul respectiv 
fiind prezentat procu
raturii spre ancheta
re. Antrenînd aproape 
Întreaga industrie pe
trolieră niponă, cazul 
este considerat fără 
precedent în Istoria 
postbelică a Japoniei. 
Potrivit acuzațiilor, 
cele 12 firme au for
mat, în baza unei în
țelegeri secrete, în 
primăvara anului tre
cut, un cartel, ridi- 
cînd, pînă la 31 de
cembrie 1973, In cinci 
rinduri, prețul pro- 
'duselor lor. De a- 
semenea, asociația pe
trolieră niponă a luat 
inițiativa constituirii, 
în octombrie anul tre
cut, a unui cartel pen
tru dirijarea produc
ției în acest sector și 
împărțirea pieței in
terne, în scopul men
ținerii unor prețuri ri
dicate. Autoritățile ca
lifică practicile compa
niilor respective drept 
„acte antisociale, care 
constituie infracțiune 
de crimă economică 
modernă".

Ignorînd interesele

populației și avertis
mentele repetate ale 
autorităților, marile 
firme au obținut pro
fituri fabuloase prin 
ridicarea substanțială, 
uneori dublarea în 
cîteva luni, a prețuri
lor. Recentele dezba
teri din comisia pen
tru probleme bugetare 
a Camerei reprezen
tanților s-au concen
trat tocmai asupra a- 
cestei situații, fiind 
dezvăluite zilnic noi 
acțiuni speculative ale 
marilor companii, care 
au exagerat in mod 
artificial penuria de 
carburanți. Un studiu 
al Ministerului Comer
țului Internațional și 
al Industriei arată 
proporțiile fenomenu
lui. Spre exemplu, 
pentru contrabalansa
rea creșterii costului 
petrolului în ultimele 
luni ale anului trecut 
ar fi fost necesară o 
sporire de 30 la sută 
a prețurilor, în timp 
ce firmele petroliere 
le-au ridicat, în me
die, cu 71 la sută. O 
situație similară a fost 
înregistrată și în alte 
ramuri industriale — 
chimică, siderurgică, 
de ciment, aluminiu 
etc. Tn același timp, 
statisticile publicate 
de firmele din aceste 
ramuri industriale

dezvăluie realizarea 
unor profituri fără 
precedent. Astfel, pro
fiturile celor 12 firme 
petroliere puse sub 
acuzație totalizează. în 
perioada octombrie— 
decembrie 1973, potri
vit cifrelor citate de 
„The Japan Times", 
30 miliarde de yeni, 
față de 10 miliarde în 
aceeași perioadă a a- 
nului precedent. Firma 
„Chuetsu Dulp In
dustry Co" a înregis
trat tn perioada iu
lie—decembrie 1973, 
profituri nete de 3—4 
ori mai mari decît în 
perioada ianuarie—iu
nie a aceluiași an. 
Concomitent, marile 
societăți comerciale au 
sporit, la rîndul lor, 
Intr-o proporție șl mai 
mare decît companiile 
din industrie, prețu
rile de vînzare cu a- 
mănuntul.

Nu este întâmplător 
că partidele de opozi
ție solicită măsuri e- 
fective împotriva ac
țiunilor speculative, 
iar centralele sindica
le nipone au transfor
mat tradiționala lor 
campanie din acest an 
într-o ofensivă națio
nală împotriva infla
ției. Pentru că, după 
cum scrie ziarul „The 
Daily Yomiuri". tn

londra. „Controversa 
reactoarelor nucleare"

Un subcomitet creat 
de Camera Comunelor 
pentru studierea re
surselor de energie a 
ajuns la o concluzie 
fermă : guvernul bri
tanic trebuie să res
pingă recomandarea 
Consiliului centralelor 
producătoare de elec
tricitate privind achi
ziționarea de reactoare 
nucleare din S.U.A.

Cum s-a ajuns la o 
asemenea hotărîre și 
ce considerente au de
terminat-o ?

Sub presiunea accen
tuării „crizei de ener
gie", guvernul Heath 
a inițiat, încă din vara 
anului trecut. un 
amplu program de 
dezvoltare în dome
niul energiei nucleare. 
Angrenat în studierea 
problemei, Consiliul 
britanic al «entratelor 
producătoare de elec
tricitate a recomandat 
guvernului să cumpe
re din S.U.A. reactoa
rele nucleare. Potrivit 
studiului, ar trebui a- 
chiziționate din S.U.A., 
pînă în 1979. nu mai 
puțin de nouă centra
le nucleare de cite 
2 600 megawați fieca
re, ceea ce ar însem
na angajarea unei 
sume uriașe, de peste

un miliard lire ster
line I

Această recomanda
re a stârnit insă o 
reacție nefavorabilă în 
rîndul unui mare nu
măr de specialiști bri
tanici. Aceștia au ar
gumentat că Anglia 
dispune de un prototip 
de reactoare mai a- 
vansat decît S.U.A. și 
că a cumpăra reactoa
re nucleare americane 
ar însemna să se re-, 
nunțe implicit la pro
gramul de cercetări 
britanice în acest do
meniu. Au fost in
vocate șl calcule de 
ordin tehnic, precum 
și afirmațiile exper- 
ților britanici că reac
toarele americane nu 
ar fi chiar așa de „si
gure".

Pentru a se pune 
capăt controverselor, 
care Ia un moment dat 
luaseră amploare, pro
blema a fost încredin
țată subcomitetului 
nou creat al Camerei 
Comunelor. Recoman
darea acestuia a fost 
clară : „NU" reactoa
relor americane. „Ca
lea de urmat, se 
subliniază în raport, 
trebuie să fie aceea a 
folosirii tehnologiei 
nucleare britanice".

Un argument de bază 
îl oferă, după părerea 
subcomitetului, faptul 
că „prețul care tre
buie plătit Statelor 
Unite ar fi prea 
mare". Și aceasta cu 
atât mai mult cu cit 
producătorul american 
refuză clientului bri
tanic posibilitatea de 
a participa la fabrica
rea reactoarelor res
pective. La toate aces
tea se adaugă și fap
tul că relațiile spe
ciale anglo-americane, 
mai ales după adera
rea Marii Britanii la 
Piața comună. și-au 
mai pierdut din conți
nutul și semnificația 
pe care o aveau cu 
douăzeci de ani în 
urmă. Desigur, în con
textul actualelor difi
cultăți economice, re
nunțarea la o co
mandă atât de .cos
tisitoare ar fi pri
vită — după cum a- 
preciază o mare par
te a presei britanice 
— ca o măsură rea
listă. pe care ac
tuala campanie elec
torală, sau chiar o e- 
ventuală schimbare de 
guvern, nu ar mai pu
tea s-o răstoarne cu 
ușurință.

N. PLOPEANU

chiși aici, scrisoarea menționează, 
totodată, numele a zece persoane care 
au murit in lagăre în urma bolilor 
și a inaniției.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a lansat 
un nou apel către întreaga comuni
tate internațională pentru a iniția un 
vast plan de operațiuni, în vederea 
salvării țărilor din zona Sahelului, 
afectate de seceta dezastruoasă din 
ultimii ani. El a relevat că, în pre
zent, este studiat un proiect de fi
nanțare a programelor de redresare 
a regiunii, în valoare de aproximativ 
1,5 miliarde de dolari.

Libia și Tunisia 8U semnat- 
în capitala tunisiană un acord de 
cooperare în domeniile dezvoltării a- 
griculturii și cooperării tehnologice, 
anunță agenția MEN.

La Lisabona s a anun*at cS 
la comandamentul trupelor portu
gheze din orașul Bissau a explodat o 
bombă. Explozia a provocat sediului 
comandamentului trupelor colonialiste 
din acest oraș african importante 
daune.

0 conferința ministerială 
consacrată examinării relațiilor unor 
țări în curs de dezvoltare cu Piața 
comună, desfășurată la Addis Abeba 
cu participarea reprezentanților a 36 
de țări africane și a 7 state din zona 
Oceanului Indian și a Mării Carai
bilor. a prilejuit afirmarea hotărârii 
respectivelor țări de a-și .coordona 
eforturile, în vederea apărării inte
reselor lor economice în cadrul rela
țiilor economice cu C.E.E.

Preț record la aur pe pla

in cadrul unui program comun, im
portantele rezerve de cupru descope
rite recent pe teritoriul peruan.

H. Boumediene sosește 
azi la Pekin. A§entia China 
Nouă anunță că, la invitația lui Dun 
Bi-u, președintele ad-interim al 
R.P. Chineze, și Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat, la 25 fe
bruarie va sosi Ia Pekin, într-o vi
zită oficială, Houari Boumediene, 
președintele Consiliului Revoluției și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare.

Producția industrială a 
R.S.F. Iugoslavia 8 fost cu 8-7 
la sută mai mare în luna ianuarie 
a acestui an decît în aceeași lună a 
anului 1973, a anunțat Institutul fe
deral de statistică din Belgrad. Rit
mul cel niai înalt de dezvoltare a 
producției industriale în prima lună 
a anului, 11 la sută, a fost realizat 
în Muntenegru.

In Irlanda de Nords au pr°- 
dus noi atentate cu bombe. Explo
ziile au avut loc intr-o locuință par
ticulară din zona localității Carrick- 
more și într-un local din localitatea 
Castlewellan, soldindu-se ambele cu 
mari daune aduse clădirilor, dar ne- 
provocînd victime omenești. O pu
ternică explozie a putut fi prevenită 
într-un magazin din Belfast, unde 
experți militari au descoperit și au 
reușit să dezamorseze o bombă pla
sată de persoane rămase neidentifi
cate. Alte atentate au avut loc în 
orașul Cookstown, unde bombe de 
fabricație specială au declanșat in
cendii in patru clădiri.

• TRICOTAȚI... CU
VINTE ÎNCRUCIȘATE. 
5 milioane de francezi dezlea
gă cuvinte încrucișate, cam 
unul la 10 locuitori — dezvăluie 
„Le Monde", făcînd și un istoric 
al jocului, tn Franța pot fi în
tâlnite astăzi grile pînă și-n 
manualele școlare de latină. 
Lunar, francezii cumpără circa 
500 000 de exemplare din cele 
peste 30 de reviste de specia
litate. Cît privește utilitatea jo
cului, părerile slnt împărțite. 
S-a arătat astfel că anual un 
rebusist de talie mijlocie ia 
cunoștință de citeva mii de cu
vinte, noi sau mai puțin răs- 
pindite, ceea ce, după 10 ani, 
echivalează cu volumul unui 
dicționar obișnuit. Alții replică 
că e mai puțin o cale reală de a 
dobîndi noi cunoștințe, cit o 
abilitate și, cu timpul, o rutină, 
de-a manevra rarități lexicale, 
tn numele dezlegătorilor s-a 
pronunțat o rebusistă, dat fiind 
că potrivit unei statistici 58 la 
sută sînt femei : „E ca și cum 
ai tricota un pulover".

• „SĂPTAMINA ANTI
TABAC". Pentru a ajuta fu
mătorii să se dezbare de pati
ma, nocivă pentru mulți, a tutu
nului, în cîteva întreprinderi 
din Geneva s-a organizat o... 
„săptămînă antitabac". Partici
panții la această experiență — 
turnători înveterați — s-au an
gajat să lupte in comun Împo
triva fumatului, utilizînd ca me
todă persuasiunea reciprocă, 
încă din prima zi, fiecare dintre 
ei s-a străduit să-și convingă 
colegul fumător că țigara îi 
ruinează Sănătatea, expunîndu-1 
unor maladii primejdioase. 
Respectivii fumători au primit 
cite un carnețel pentru a-și 
nota sfaturile colegilor sau nu
mărul de telefon al unui amic 
care să-1 ajute în cazul cînd 
va fi ispitit să aprindă o ți
gară... Un prim bilanț arată că 
terapia în grup are, pare-se, 
șanse de izbîndă : în zilele de 
început ale săptămînii, 80 la sută 
din participant! n-au mai fu
mat... Nu se știe insă dacă Ana
liștii „săptămînii antitabac" 
nu și-au sărbătorit victoria... 
fumînd, în cinstea ei, cite o ți
gară.

• CALE FERATA CU 
254 TUNELURI. Construc
ția căii ferate care va lega Bel
gradul de țărmul Mării Adriati- 
ce — una din cele mai dificile 
linii din Europa — se apropie 
de sfîrșlt. Lucrările la acest o- 
biectiv au început în 1952. As
tăzi sînt terminate 252 de tune
luri și peste 200 de poduri. O 
dată terminată, linia va avea o 
lungime de 476 km, cele 254 de 
tuneluri Insumînd o pătrime din 
această distantă 1

• BALENELE CU RA- 
DIO-EMIȚĂTOARE. Oa
menii de știință de la Univer
sitatea americană Santa Cruz 
(California) au elaborat un nou 
program de studiere a vieții 
balenelor. In acest an. ei inten
ționează să prindă „cu arcanul" 
cîteva balene tinere. Sub fie
care din balene, cu greutate de 
6—7 tone, va fi montată o plută 
pneumatică lungă de 10 metri. 
Pe corpul balenei, adusă astfel 
la suprafața apei, se va „monta" 
un aparat special de radio-emi- 
sie. alimentat cu baterii, care 
poate funcționa timp de un an. 
Scopul experienței : studierea 
migrației unor specii de balene 
despre care pină în prezent in
formațiile sînt foarte sărace.

• A PLECAT CASA LA 
DRUM. Această casă din co
muna bavareză Stein an der 
Traun a pornit-o la drum, 
purtată pe „brațele" a două ma
șini speciale. Schimbarea de 
„domiciliu" a casei care are o 
vechime de 300 de ani și prezintă 
o deosebită valoare arhitectu
rală și documentară se dato- 
rește drumului federal nou că
ruia ea îi stătea în cale. în noul 
loc, vechea casă va fi „trans
plantată" pe fundații nou-nouțe 
de piatră, care îi vor permite 
să viețuiască pe puțin încă 300 
de ani.

ța italiană. Perspectivele econo
mice și monetare destul de incerte 
din Italia și alte țări vest-europene, 
corelate cu o serie de mașinațiuni 
speculative la bursele valutare, au 
dus la creșterea neîntreruptă, în ulti
mele zile, a prețului aurului pe piața 
italiană. Astfel, spre sfîrșitul săptă
mînii încheiate la 24 februarie, aurul 
ajunsese să fie cotat aici la prețul 
record de 4 250 lire gramul.

Președintele Companiei 
arabe pentru tancuri petro
liere Abdulhadi Taher, a anunțat 
— în urma unei întîlniri a reprezen
tanților companiei, desfășurate la 
Kuweit — plasarea la un șantier na
val vest-german și la un altul francez 
a unor importante comenzi privind 
construirea a patru nave petroliere 
de mare tonaj.

La Lima anuntat câ Pera 
și Japonia vor explora și valorifica.
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