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Vizita tovarășalui Nicolae Ceaușescu în Liberia, Argentina 

și Guineea—o nouă și strălucită manifestare a politicii externe 

de pace, înțelegere și colaborare a României socialiste
Hala de montaj a locomotivelor Diesel de la întreprinderea „23 August" din Capitală

Activitate laborioasă, 
bilanț fructuos

București, Monrovia, Buenos Aires, Conakry... Un nou iti
nerar de mii de kilometri, pe a cărui traiectorie s-au înscris 
țâri de pe continentele Africii și Americii Latine : Liberia, Ar
gentina și Guineea. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a purtat, din nou, timp de 9 zile, 
solia de pace, prietenie și colaborare a poporului român, 
întreaga călătorie a constituit una din marile acțiuni politice 
internaționale ale României socialiste pe linia directivelor 
stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R. care, în ansamblul 
general al activității externe a partidului și statului, a subli
niat deosebita importanță a întăririi solidarității cu țările an
gajate pe calea dezvoltării de sine stătătoare, a progresului 
economic și social, cu toate forțele antiimperialiste.

Succedind itinerarelor din anii anteriori în țări ale Africii 
și Americii Latine, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin

convorbirile fructuoase purtate, prin documentele semnate, 
prin acordurile și înțelegerile încheiate, a marcat momente 
de însemnătate istorică în dezvoltarea relațiilor de prietenie 
si colaborare dintre România și cele trei state vizitate, spre 
□inele și prosperitatea lor, în interesul destinderii, păcii și 
securității, al statornicirii unor raporturi interstatale noi, ba
zate pe deplină egalitate și respect reciproc.

Prin această vizită, poporul român a cîștigat noi prieteni, 
prestigiul României socialiste a crescut și mai mult. Urmărind 
cu cel mai viu și profund interes, cu legitimă mîndrie patrio
tică vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, poporul ro
mân salută și aprobă din inimă — așa cum dovedește șu
voiul telegramelor de adeziune de pe tot cuprinsul țării — 
rezultatele ei rodnice, întreaga activitate desfășurată de 
conducătorul partidului și statului nostru. Din bogatul și 
rodnicul bilanț cu care s-a soldat această călătorie spicuim:

PE ȘANTIERUL 
TERMOCENTRALEI 

DIN TURCENI
TG. JIU (Corespondentul „Scîn- 

teli“, Mihai Dumitrescu). — A- 
proape de km. 54, pe DN Tg. 
Jiu—Craiova, un panou indica
tor menționează : Termocentrala 
Turceni — 2 740 MW. Aici, pe 
șantierul viitoarei termocentra
le, constructorii desfășoară în 
aceste zile o activitate intensă, 
ritmică, pentru ca graficele de 
execuție întocmite să fie rigu
ros respectate. Așa, bunăoară, 
brigada de fierari-betoniști con
dusă de Sebastian Popescu a 
turnat deja primii 2 500 mc 
beton Ia fundația primului ca
zan de 1035 tone abur pe oră. 
Tot în aceste zile au început 
și lucrările de excavare pentru 
fundația grupului nr. 2, lucrare 
pe care constructorii s-au anga
jat să o încheie cu cel puțin 
30 de zile mai devreme.

PENTRU FIECARE COLECTIV

DE ÎNTREPRINDERE— UN TITLU DE CINSTE:

îndeplinirea 
integrală a planului 
si angaiamentelur 

pe primul trimestru
Republica Liberia

• Convorbiri oficiale și contacte:
cu președintele William Tolbert |r.
• Conferirea unor înalte distincții de stat.
• Primirea secretarului general al partidului 

„The True Whig Party".
• Vizita tovarășei Elena Ceaușescu la Univer

sitatea din Monrovia.
• Vizitarea plantației de arbori de cauciuc de 

la Harbel, a marelui complex piscicol „Me- 
surado".

• Au fost semnate :
— Declarația solemnâ comună și Comunicatul 

comun care exprimă principiile fundamen
tale de relații reciproce și de legalitate in
ternaționala. formulează hotărîrea României 
și Liberiei de a dezvolta raporturile bilate
rale și de a coopera pentru întărirea păcii 
și securității mondiale ;

— protocolul privind aplicarea acordului co
mercial și de cooperare economică ;

— acordul de cooperare în domeniul dezvol
tării miniere și petroliere;
acordul cu privire la posibilitățile de parti
cipare la proiectele în curs pentru zăcă
mintele de minereu de fier.

Republica Argentina

• Convorbiri oficiale
cu președintele Juan Domingo Peron șl Marîo 
Esteta Martinez de Peron, vicepreședinte al 
Republicii Argentina.
e Conferirea unor înalte distincții de stat.
• înmînarea cheii de aur a orașului Mar del 

Plata șl conferirea titlului de cetățean de o- 
noare al acestui municipiu

• Conferirea tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu a titlului de 
doctor honoris causa al Universității din 
Buenos Aires și al Universității din Sud — 
Bahia Blanca.

• Vizitarea provinciei Mar del Plata.
• Vizita tovarășei Elena Ceaușescu la între

prinderea de medicamente, produse chimice 
și produse cosmetice din Buenos Aires, 
aparținînd grupului „Roche".

® Intîlniri șl contacte:
— cu parlamentarii argentineni;
— o delegație a Partidului Comunist din Ar

gentina ;
— muncitorii și reprezentanți ai sindicatelor de 

la complexul siderurgic „Somisa";
— conducerea Confederației Generale a Muncii;
— oficialități economice șl reprezentanți ai 

cercurilor de afaceri;
— președintele Uniunii Civice Radicale și alțl 

conducători ai Comitetului Național al aces
tui partid ;

— liderul Partidului Intransigent:
— Arturo Frondizi, fost președinte al Argenti

nei, președintele Mișcării pentru integrare 
și dezvoltare, grupare politică componentă

a Frontului Justițialist de Eliberare;
— reprezentanți ai presei orgentinene și cores

pondenți ai presei străine;
— membrii coloniei române ;
• Intîlniri ale membrilor delegației eu;

— ministrul economiei;
— președintele Băncii Centrale ;
— secretarul de stat al comerțului exterior;
— secretarul de stat al energiei, alte persona

lități ale vieții economice.

• Au fost semnate :
— Tratatul de prietenie și cooperare dintre 

Republica Socialistă România șl Republica 
Argentina și Comunicatul comun — care 
relevă angajamentul ferm al celor două 
părți de a adînci și dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare, avi'nd la bază noile 
principii de relații interstatale ;

— un contract de livrare de utilaj petrolier 
românesc.

• S-a constituit Camera de comerț româno- 
argentineanâ.

Republica Guineea

• Convorbiri oficiale

© Au fost semnate :
— Tratatul de prietenie și colaborare dintre 

Republica Socialistă România și Republica 
Guineea și Comunicatul comun — docu
mente politice care exprimă voința ce
lor două țări și- popoare de â-xjșezii re
lațiile dintre ele pe baze trainice, de amplă 
perspectivă, de a adînci și diversifica legă
turile de cooperare economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală, de a dezvolta colabo
rarea pe linie de partid, de a acționa în 
viața internațională în direcția construirii 
unei lumi mai drepte și mai bune;

— acordul privind deschiderea unei linii de 
credit; ■

— acordul pentru exploatarea și transformarea 
in alumină și aluminiu a bauxitei în zona 
Boke, precum și pentru exploatarea mine
reului de fier;

— protocolul primei sesiuni a comisiei mixte 
de cooperare economică și tehnică care 
consemnează numeroase înțelegeri;

— protocolul privind schimbul de mărfuri pe 
1974;

— acordul de cooperare în domeniul sănătății;
— convenția sanitar-veterinară.

• Intîlniri, contacte :
— cu tovarășii Aristides Pereira, secretar ge

neral al Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau șl Insulele Capului Ver
de, și Louis Cabrai, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea-Bissau.

OBIECTIV PRIORITAR 
AL MVNC1I POLITICE 
A ORGANIZAȚIILOR 

DE PARTID DE LA SATE : 

Hotărîrile conferinței 
cadrelor din 
agricultură - 

larg popularizate, 
operativ înfăptuite 

H 
OAMENII 

OGOARELOR — 
PUTERNIC 
ANGAJAȚI 

ÎN CAMPANIA 
AGRICOLĂ 

DE PRIMĂVARĂ 
IN PAGINA A II-A

Au trecut aproape două luni și ju
mătate din acest an. Avem, așadar, 
suficient temei pentru o apreciere 
mai de ansamblu asupra mersului 
îndeplinirii planului și a angaja
mentelor în unitățile industriale. 
Noi fapte și rezultate de sinteză 
vin să confirme că marea întrecere 
socialistă pentru realizarea cincina
lului inainte de termen continuă cu 
succes în întreaga țară. Cu o vo
ință unanimă, exprimată limpede 
prin angajamentele asumate în 

: întrecere și susținută, apoi, prin- 
4r-x>_.muncă -intensă, in care iniția
tiva se împletește cu creativitatea, 
vrednica noastră clasă muncitoare 
și-a unit eforturile și energiile pen
tru a obține în acest an — anul ce
lei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei și al Congresului al 
XI-lea al partidului — creșteri sus
ținute de producție, o eficiență spo
rită în toate compartimentele acti-' 
vitătii economice.

După cum era și de așteptat, co
lectivele din marile întreprinderi și 
combinate industriale care au che
mat la întrecere pe anul 1974 iși 
ocupă locul’în primele rîndurl ale 
luptei pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor. Din cele 21 de între
prinderi industriale care au lansat 
chemări la întrecere socialistă, 19 
au depășit prevederile de plan pe 
primele două luni ale acestui an Ia 
producția globală industrială. Ele 
au și înregistrat o producție supli
mentară de peste 52 milioane lei.

Se regăsesc, în aceste rezultate de 
prestigiu, eforturile unor colective 
de întreprinderi de prim rang, 
cum sînt Combinatul siderurgic 
Hunedoara. întreprinderea „Electro- 
centralh" Craiova, Combinatul chi
mic Făgăraș, întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase Baia 
Mare, întreprinderea de stofe „Do
robanțul" din Ploiești etc., care au 
obținut cele mai mari depășiri de 
plan la o serie de produse, în be
neficiul întregii noastre societăți.

Se cuvin menționate, de aseme
nea. la loc .de Cljișfte. rezultatele 
deosebit de valoroase obținute de 
multe alte colective din side
rurgie, construcții de mașini, chi
mie. din toate ramurile industriei. 
Bunăoară, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, siderurgiștii 
au elaborat, în plus față de sarci
nile de plan, peste 30 000 tone de 
oțel. O mare parte din această can
titate o reprezintă oțelurile aliate 
și de calitate superioară. , Oțelarii 
care deservesc cuptoarele Martin 
din Hunedoara, de pildă, au pro
dus zilnic, în ultimul timp, între 
200 și 300 tone de oțel peste pre- 
vederi, iar cei de la Reșița lucrea
ză la indicii de utilizare a agrega
telor prevăzuți pentru anul 1975. în 
același timp, combinatele și uzine
le metalurgice au inclus în fabrica
ție noi sortimente cu performanțe 
tehnice ridicate. Succese dem
ne de relevat în îndeplinirea
(Continuare tn pag. a Il-a)cu tovarășul Ahmed Sekou Touri, secretar 

general al Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Guineea.
e Conferirea unor înalte distincții de stat, 
e Vizitarea orașelor Kankan și Labe.

J

VIBRANTĂ APROBARE A ÎNTREGII ȚĂRI
Mesaje adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Sentimentele de dragoste ți pro
fundă stimă cu care oamenii mun
cii, întregul popor român l-au în
soțit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în noua solie de prietenie și colabo
rare purtată din nou în țări de pe 
două continente — Africa și Ameri

ca Latină — își găsesc o expresie 
pregnantă în numeroasele telegrame 
și scrisori ce sosesc în șuvoi neîn
trerupt, din toate colțurile țării, pe 
adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sînt mesaje vi
brante, care dau glas aprobării de

pline și entuziaste față de rezulta
tele rodnice ale acestei noi acțiuni 
de anvergură a politicii internațio
nale a României socialiste, înaltei 
aprecieri pentru activitatea labori
oasă desfășurată de conducătorul iu
bit al partidului ți statului, în de

plină concordanță cu interesele po
porului român, ale cauzei păcii, în
țelegerii ți colaborării între toate 
popoarele.
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IDEOLOGIA SOCIALISTĂ 
trainic înrădăcinată 
în conștiința poporului

de bază a soluționării cu succes a 
ansamblului sarcinilor dezvoltării 
noii orînduiri. Cu cit oamenii mun
cii au un nivel mai înalt de con
știință, cu atît munca lor este mai 
rodnică, mai responsabilă, cu atît 
sînt mai puternice spiritul gospodă
resc în utilizarea resurselor materia
le și grija pentru calitatea produc
ției. cu atît este mai rapid ritmul 
general de dezvoltare economică și 
socială. De nivelul de conștiință al 
maselor sint condiționate înseși per
fecționarea organizării sociale, dez
voltarea democrației, știut fiind că 
numai în măsura in care oamenii 
sînt pe deplin conștienți de dreptu

Probleme teoretice de actualitate

în făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, partidul nostru, 
preocupindu-se stăruitor de dezvol
tarea forțelor de producție în vede
rea progresului rapid al economiei și 
creșterii continue a nivelului de trai 
al poporului, de perfecționarea rela
țiilor sociale, acordă, totodată, o 
atenție deosebită formării omului 
nou, ridicării nivelului general al 
conștiinței socialiste a tuturor mem
brilor societății.

Educarea oamenilor muncii în spi
ritul ideilor comunismului, înarma
rea lor cu o concepție științifică des
pre lume, cu adinei convingeri so
cialiste a constituit dintotdeauna o 
latură esențială a 
activității revolu
ționare a parti
dului. Ca avan
gardă a clasei 
muncitoare, a tu
turor celor ce
muncesc, menită să-i conducă la 
„emanciparea definitivă și desăvir- 
șită prin ei înșiși", cum se spunea 
intr-unui din primele documente ale 
mișcării noastre muncitorești, era 
firesc ca partidul să-și propună con
știentizarea lor, clarificarea lor poli- 
tică-ideologică, ca o condiție de bază 
a dezvoltării luptei revoluționare. 
Dacă însă în alte etape istorice ac
tivitatea educativă a partidului avea 
în vizor îndeosebi detașamentele 
avansate ale poporului, firește, în 
primul rind, clasa muncitoare. în 
etapa actuală, a construcției societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
problema care se pune este ca, con
comitent cu Întărirea continuă a ro
lului de avangardă al clasei munci
toare, să se cuprindă în raza de ac
țiune a acestei activități masele cele 
mai largi ale celor ce muncesc, să se 
generalizeze la scara Întregii socie
tăți convingerile comuniste, trăsătu
rile eticii noi.

Aceasta reprezintă o necesitate o- 
biectivă in etapa actuală, o condiție

rile și îndatoririle ce Ie revin ei le 
exercită și le îndeplinesc efectiv, 
participă mai intens la activitatea de 
conducere, valorifică pe deplin cadrul 
instituțional creat in acest scop.

După cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „desfășurarea unei per
manente activități politico-ideologice 
și de educație socialistă reprezintă o 
necesitate obiectivă in întreaga peri
oadă de construire a socialismului și 
comunismului, o componentă esen
țială a procesului de făurire a noii 
societăți. Noi considerăm și am con
siderat întotdeauna că menirea isto
rică a socialismului este nu numai 
de a elibera omul de asuprire și ex
ploatare, de a asigura bunăstarea Iui 
materială, ci de a făuri o civilizație 
spirituală superioară, care nu se 
poate realiza decit prin formarea 
unui om nou, cu o inaltă conștiință 
și pregătire culturală și profesională, 
cu un profil social-politic înaintat". 
Tocmai imperativului dezvoltării 
conștiinței socialiste i-a răspuns pro
gramul de educație comunistă adop
tat de Plenara C.C. al P.C.R. din no

iembrie 1971 și pe care Conferința 
Națională din iulie 1972 și l-a însușit 
pe deplin, considerindu-1 parte inte
grantă a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Așa cum este bine cunoscut, 
în inițierea și elaborarea programu
lui de educație conjunistă un rol 
decisiv revine secretarului gene
ral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; ideile dinamizatoare, des
chizătoare de noi și largi orizonturi, 
cuprinse in cuvîntările sale la con
sfătuirea de lucru din iulie 1971 a 
activului de partid din frontul ideo
logic și la Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971 au conturat cu 

cea mai mare 
claritate direcțiile 
de acțiune pentru 
toate domeniițe 
și toți factorii cu 
atribuții pe plain 
educativ. La mai

bine de doi ani de la adoptarea pro
gramului ideologic apare pe deplin 
evident că sub influența sa activita
tea educativă a cunoscut o intensă 
activizare, devenind mereu mai cu
prinzătoare și mai profundă, mai vie 
și mai strîns legată de realitățile și 
cerințele dezvoltării societății noas
tre. mai puternic impregnată de spi
rit revoluționar.

Realitățile vieții noastre sociale, 
în toate fațetele ei și prin nenumă
rate fapte din toate domeniile, ilus
trează că ideologia și morala socialistă 
s-au înrădăcinat trainic, de nezdrun
cinat, în conștiința poporului român.

Tocmai acest proces determină 
coeziunea moral-politică a societății 
românești. De pildă, in ce privește 
clasa muncitoare, este profund sem
nificativă ampla mișcare de masă 
pentru îndeplinirea cincinalului îna-
__________ Ada GREGORIAN 
(Continuare in pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS
Miză mare, 
amendă
idem

Miez de noapte. La o fereas
tră de la ferma Buda, a I.A.S. 
Movila Vulpii (Prahova), e încă 
lumină. „Se vede că a început 
campania de primăvară. Cine-o 
fi lucrînd la ora asta ?“ — s-au 
întrebat, trecînd pe drum, lu
crătorii postului de miliție, și 
imediat au intrat. înăuntru se 
„asuda" strașnic. Grigore Tul- 

. can, C. Carol. N, Costin. S. Dră- 
ghici și C. Toader 
Aricești-Rahtivani) 
rupeau 
decarii, așii, popii
Tocmai cînd miza era mai mare 

; și unul din ei striga „pas", iar 
un altul „sec", au apărut mili
țienii și cărțile au fost date 
față. A plătit fiecare cite 

de 1 006 lei, înghițind

pămintul
(din comuna 
„lucrau" de 
cu șeptarii, 

și valeții.

„pot1 
sec.

pe 
un 
în

sate:

Hotăririle conferinței cadrelor
din agricultură

operativ
Recenta Conferință pe tară a cadrelor de conducere din unitățile 

agricole de stat și cooperatiste marchează, prin orientările și sarcinile 
stabilite, trecerea la o etapă nouă, superioară, în dezvoltarea acestui 
sector de bază al economiei noastre naționale pe care-1 reprezintă 
agricultura. Convorbirea noastră cu tovarășul GEORGE CRIȘOVAN, 
secretar al Comitetului județean de partid Constanța, cu privire la 
sarcinile in domeniul muncii politice ce revin organizațiilor de partid 
de la sate a debutat, în mod firesc, cu întrebarea :

— Cum se asigură cunoaș
terea aprofundată a cuvintărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a chemării conferinței de că
tre masa largă a locuitorilor sa
telor, incit cele stabilite să fie 
aplicate neintirziat in practică ?

niversitătl populare sătești $i brigă
zile științifice din comune care și-au 
alcătuit programe de mai lungă du
rată pentru explicarea lor detaliată.

Nesăbuință
însoțit de patru cooperatori 

de la Sebeș-Alba, tractoristul 
Mihăilă Paștiu transporta cu re
morca furaje pentru animale. 
Trecînd pe lîngă bufetul „Mio
rița", după ce făcură o haltă de 
„ajustare" cu bere și șliboviță, 
porniră din nou la drum. Dar 
la un pasaj de trecere peste ca
lea ferată, intre stațiile Sebeș și 
Vințu de Jos, au tăiat calea 
unui tren personal. Trei din cei 
4 aflați în remorca tractorului 
au reușit să sară. Unul insă. 
Schiau Alisiu, in urma ciocnirii 
remorcii cu trenul, a fost acci
dentat mortal.

Se caută 
un păgubaș 

în timp ce se plimba agale pe 
stradă, Traian Cucoară, salariat 
la cooperativa „Deservirea" 
Piatra Neamț, a 
sumă de bani.

— Sincer să fiii, 
riat, cînd i-am 
spune el.

Apoi, a intrat imediat în pri
ma agenție C.E.C. din localitate, 
unde a depus banii la casa nr. 

pe un libret provizoriu. Cine 
o fi păgubașul? Pînă Una, alta. 
C.E.C.-ul e în mîini bune.

i“ din 
găsit o mare
m-am șt spe- 
văzut — ne

Cu camionul 
în turmă7

La o cotitură a drumului din 
apropierea satului Cuciulata — 
Brașov, în fața camionului 
21—BV—4902, condus de Francisc 
Molnar, a apărut o turmă de oi. 
Brusc, șoferul a apăsat pe pedala 
frinei, dar frina nu l-a asculta” 
și camionul a izbit in plin tur
ma. Zeci de oi au fost schilo
dite, iar 26 omorîte pe loc. Coo
peratorii din Cuciulata au întoc
mit nota de plată, care va trebui 
achitată de'toți cei care au răs
puns de starea tehnică a camio
nului. Prea au făcut-o de... 
oaie 1

Revedere 
prelungită

Doi frați — Ștefan și Ion Mur- 
goci — nu se mai văzuseră de 
multă vreme. Primul lucra și 
trăia în București, al doilea în 
Vaslui. Cînd s-au întîlnit din 
nou, s-au dus să se „cinstească" 
la restaurantul „Parcul Tranda
firilor" din Vaslui. Și s-au tot 
„cinstit" ei, pînă la miezul nop
ții, cînd au ieșit din local, spri- 
jinindu-se unul de altul, cintînd 
și chiuind de parcă tot orașul 
era al lor. Doi paznici de noap
te i-au rugat să-și mai struneas
că vocile. Atît le-a trebuit. Cei 
doi frați i-au luat la bătaie și 
au trezit din somn tot cartierul 
cu țipetele și amenințările lor. 
Revederea a *
ție, apoi în 
instanța le-a 
țește, cîteva 
împreună.

continuat Ia mili- 
fața instanței, Jar 
împărțit, tot 

luni bune de

Găinarul

fră- 
stat

din vestiare
In timp ce studenții de la Fa

cultatea de matematici a Uni
versității din Craiova se aflau 
in sălile de curs, un anume Gri
gore Tănase din Turceni — Gor), 
strecurat la vestiare, făcea „i 
perația" de adunare de prin 
buzunare. Atit de mult era atras 
de exercițiul său, pentru a re
zolva toată „tema" propusă, că 
nici nu și-a dat seama cind a 
trecut ora, fiind surprins de stu- 
denți, înșfăcat și predat imediat 
miliției. G.T. abia „absolvise" un 
„curs" cu durata de un an și 
itrei luni, tot pentru un astfel 
de „exercițiu". $i, pentru că 
respectivul curs nu-i fusese 
de-ajuns spre a învăța o mese
rie cinstită, a fost trimis înapoi, 
să-l continue.

.O-

se-

— Chțar în zilele conferinței, co
mitetele de partid din cele 49 de 
comune ale .ludețului Constanța au 
asigurat, la căminele culturale, 
diile C.A.P., cluburile din I.A.S. și
S.M.A., audiții și vizionări colective, 
la radio și televizor, ale cuvîntări- 
lor rostite de secretarul general al 
partidului. în același timp, ele au 
fost înregistrate pe bandă de mag
netofon, spre a sluji la instruirea 
activului de partid, a propagandiști
lor și agitatorilor de la sate, iar 
ziarele au fost difuzate cu o deose
bită grijă și într-un număr sporit 
de exemplare.

S-a trecut apoi 
dlere* cuvintărilor 
grupe restrînse, Ia 
le și la cabinetele 
le, acțiunea fiind condusă de mem
brii comitetelor comunale de partid ; 
aceeași metodă este folosită și în 
toate formele învățămintulul de 
partid și politic U.T.C. Pe proble
mele dezbătute în conferință vor fi 
axate și lecțiile din cadrul invăță- 
mintului agrozootehnic care se mai 
țin in această perioadă. în același 
timp, in toate adunările generale ale 
membrilor cooperatori și ale salaria- 
ților din I.A.S. și S.M.A. — care au 
început zilele acestea — participan- 
ții la conferință prezintă informări și 
răspund la întrebări.

La cunoașterea documentelor con
ferinței de către masa lucrătorilor 
din agricultură, a locuitorilor sate
lor contribuie, de asemenea, prin e- 
diții și emisiuni speciale, gazetele de 
perete, foile volante, stațiile de ra
dioamplificare. precum și cele 16 u-

— Esențial este, desigur, ca 
munca politico-educativă pentru 
cunoașterea celor dezbătute și 
hotărite la conferința pe țară 
să se imbine cu aplicarea lor 
in practică. Pornind de la acest 
imperativ, cum orientează co
mitetul județean organizațiile 
de partid de la sate 7

ti

imediat la stu
pe capitole, în 
căminele cultura- 
de științe socia-

— Aceste sarcini sînt, firește, le
gate în primul rînd de campa
nia agricolă de primăvară, de a că
rei bună desfășurare depinde în mod 
hotăritor obținerea unor recolte su
perioare. Dar înainte de a vorbi des
pre aceasta vreau să relev încă o 
preocupare : pregătirea temeinică a 
adunărilor generale ale organizații
lor de bază care preced adunările 
generale din C.A.P. avînd la ordi
nea de zi prelucrarea Statutului a- 
sociatiilor intercooperatiste. Statutu
lui consiliilor intercooperatiste și a 
Statutului cooperării și asocierii din
tre unitățile de stat și cooperativele 
agricole de producție, dezbaterea u- 
nor aspecte curente ale aplicării pre
vederilor statutare cu privire la con
stituirea și funcționarea asociațiilor 
intercooperatiste. Discutind cu răs
pundere aceste probleme, comuniștii 
din cooperativele agricole sint tot
odată chemați să elaboreze progra
me pentru înfăptuirea, în flecare u- 
nitate, a sarcinilor ce decurg din con
ferință, programe ce se vor anali
za și aproba în plenul adunării coo
peratorilor. Este, de aceea, foarte im
portant ca birourile organizațiilor de 
bază, comitetele comunale de partid 
să facă, într-un timp foarte scurt, 
un efort de detaliere a acestor sar
cini. un rol hotăritor revenind ca
drelor de conducere, specialiștilor

SATU-MARE
Dînd expresie hotărîrii lor ferme 

de a răspunde prin fapte chemării 
conferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură, țăranii 
cooperatori, mecanizatorii, toți lucră
torii ogoarelor din județul Satu- 
Mare și-au intensificat eforturile 
pentru realizarea exemplară a lu
crărilor din actuala campanie de pri
măvară. Folosind din plin tractoare
le și celelalte utilaje de lucru, ei au 
reușit ca în cursul zilei de miercuri 
să termine semănatul culturilor din 
prima urgență. în cooperativele a- 
gricole a fost însămînțată o supra
față totală de peste 6 800 hectare, 
din care 2 700 ha plante furajere, 400 
ha mazăre și 650 ha legume. Acum 
se fac intense pregătiri în vederea 
însămînțăfii celorlalte culturi de pri
măvară. în acest scop s-au arat 
10 000 ha, iar' 13 450 ha ogoare de 
toamnă au fost discuite. Concomi
tent. s-au intensificat și lucrările de1 
fertilizare, cu îngrășăminte chimice, 
care au fost efectuate pe 60 520 ha, 
iar pe mari suprafețe s-au aplicat

peste 170 000 tone de îngrășăminte 
naturale.

în ultima perioadă, între coopera
tivele agricole din cadrul consiliilor 
intercooperatiste s-a declanșat o vie 
competiție a hărniciei, la care parti
cipă mii și mii de cooperatori și 
mecanizatori, in frunte aflîndu-se, 
deocamdată, cooperativele din ca
drul consiliilor intercooperatiste Sa- 
nislău. Beltiug, Santău etc., care au 
terminat primele însămințările. Iată 
ce ne-a declarat Ștefan Schmidt, pre
ședintele cooperativei agricole Bel
tiug : „De îndată ce m-am întors de 
la conferință, am avut o întîlnire cu 
țăranii cooperatori. în cadrul 'căreia 
am arătat necesitatea generalizării a- 
cordului global la toate culturile și 
cuprinderii în această formă de or
ganizare și retribuire a muncii a tu
turor cooperatorilor, aceasta fiind 
cheia creșterii producției agricole. E- 
fectul discuției ? Nu numai că nu
mărul membrilor cooperatori care 
vor lucra în acord global a crescut 
pe loc cu peste 20, dar însăși parti
ciparea la muncă a cîștigat in în
suflețire și hărnicie. Cu mai multe 
zile in urmă s-a terminat însămînțarea 
suprafețelor planificate (40 ha cea
pă și 30 ha ovăz). S-a încheiat, de

Timpul rezolvă totul...
dar „mîine“ poate fi prea tîrziu

Bieții pui...
700 de pui ai cooperativei 

gricole de producție Mizil
a- 

r_______.______ au
avut o soartă crudă. Din cauza 
viatului, fumul și gazele prove
nite din arderea motorinei la 
cele două sobe de încălzire n-au 
mai teșit pe horn. 700 de pui 
s-au prăpădit prin asfixiere. O 
simplă deschidere a unei uși sau 
a unei ferestre ar fi fost de- 
ajuns spre a-i salva. Dar cine 
să facă acest lucru ? îngrijitoa
rea Ioana Stan iși părăsise pos
tul fără să anunțe pe nimeni 
In
pe

caașteptarea răsplatei. stă 
frigare.
Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID

„Scînteii'

Dezvoltată și mo
dernizată, Fabrica de 
confecții din Rîmnicu- 
Sărat' reprezintă unul 
din pilonii de bază ai 
industriei orașului. Co
lectivul de muncă, 
bine închegat, a do
vedit cu prisosință în 
anii trecuți capacita
tea sa de a realiza și 
depăși sarcinile de 
plan, angajamentele 
asumate în întrecere, 
situîndu-se în eșalo
nul fruntaș al unită
ților economice ale 
județului Buzău. Dar, 
surprinzător, în fina
lul anului 1973, în
treprinderea s-a găsit 
în situația ca, față de 
sarcinile primilor trei 
ani și cincinalului, să 
înregistreze o restan
ță de aproape 70 mi
lioane lei la producție. 

, —Indicatorii de plan 
stabiliți depășeau pu
terea colectivului, ca
pacitățile tehnologice 7 
— l-am întrebat pe 
Constantin Fănică, șe
ful biroului plan-dez- 
voltare.

— Nicidecum ! Po
tențialul tehnic și 
uman nu a fost folo
sit din plin. Stagnă
rile, însumînd mii de 
ore, s-au datorat ne
acoperirii cu comenzi 
și întirzierilor în fur
nizarea materiei pri
me...

Sfirșitul lunii de
cembrie 1973. Unitatea 
din Rîmnicu-Sărat 'so
licită Centralei in
dustriale a confecțiilor 
din București nomina
lizarea producției nou
lui an. După îndelungi

insistențe, se „rezolvă" 
problema primului tri
mestru al anului 1974 
prin soluții de mo
ment. Cu chiu, cu vai 
întreprinderea se ur
nește... La mijlocul 
lunii ianuarie, cu pri
lejul conferinței jude
țene a sindicatelor, în 
prezența delegațiilor 
ministerelor economi
ce. secretarul comite
tului de partid al fa
bricii, Catița Teodo- 
reanu, face un apel 
insistent pentru ca 
unității să-i fie nomi
nalizat planul. dacă 
tiu pentru întregul an, 
cel puțin pentru tri
mestrul al II-lea.

Adunarea generală a 
oamenilor muncii tre
buia 
prima 
lunii februarie, 
aminată.

— Amînarea 
ril generale, ne 
secretarul comitetului 
de partid al fabricii, se 
datorează neacoperirii 
cu comenzi șl nenomi- 
nalizării producției 
pentru trimestrul al 
II-lea. Centrala ne in
dicase să ținem totuși 
adunarea, dar atît noi, 
cit și organele jude
țene de partid nu pu
team fi de acord cu o 
astfel de optică. Acest 
for suprem de condu
cere nu-și poate exer
cita competențele sale 
majore, dacă nu are ce 
analiza.

într-o discuție, ingi- 
nerul-șef al fabricii, 
Domnel Udrea, rele
va faptul că, în 
bună măsură, situația

să se țină în 
săptămînă a 

A fost
adună- 
spunea

actuală a întreprin
derii se datorează 
insuficientei profilări a 
unităților de confec
ții și, Îndeosebi, a 
celei din Rîmnicu- 
Sărat. Așa, spre exem
plu, în planul cincinal 
transmis de centrală, 
inițial, fabrica era 
prevăzută să produ
că un important vo
lum de confecții pen
tru instituții, care asi
gura încărcarea ca
pacităților disponibile. 
Pe parcursul primilor 
doi ani insă, peste 34 
ia sută din volumul a- 
cestor confecții a fost 
transferat altor fabrici, 
„golul" creat echili- 
brindu-se, dacă se poa
te spune așa, prin co
menzi de... moment.

Repetatelor inter
venții ale conducerii 
fabricii la centrala de 
resort li s-a răspuns 
cu promisiuni de re
zolvare a situației cri
tice. Fără îndoială, cu 
timpul, soluțiile se vor 
găsi, dar cu fiecare zi 
ce trece pagubele se 
amplifică. Deci, este 
imperios necesar ca 
strădaniile centralei în 
a asigura acoperirea 
capacităților, cit și o 
corelare judicioasă a 
indicatorilor de plan 
să se concretizeze ne
intirziat în rezultate 
de durată, care să 
ducă la îmbunătățirea 
situației economice a 
întreprinderii din Rîm
nicu-Sărat.

Mihai BÂZU 
corespondentul 
„Scînteii"

larg popularizate, 
înfăptuite

Ie 
și
ca 
să

din unități, pentru ca tuturor să 
fie foarte clar ce este de făcut 
cum.

Acum, în aceste zile, urmărim 
organizațiile de partid de la sate
ia toate măsurile necesare pentru 
a asigura reușita deplină a cam
paniei agricole de primăvară punînd 
un accent deosebit pe folosirea între
gului potențial de muncă al coope
rativei. Experiența de pînă acum ne 
îndeamnă să folosim și mai intens 
toate mijloacele muncii politice pen
tru formarea unei puternice opi
nii de masă împotriva indisciplinei, a 
lipsei de răspundere, a abaterilor de 
la ordine. Mă gîndesc între altele la 
dezbaterea unor asemenea cazuri in 
adunări generale de partid și U.T.C., 
Ia convorbiri ale agitatorilor cu gru
puri de' oameni, la gazetele satirice și 
fotogazete, la stațiile de radioampli
ficare și agitația vizuală concretă. A- 
fișarea graficelor cu sarcini defalca
te pe oameni și zile și a rezultatelor 
îndeplinirii lor, folosite în zootehnie, 
s-a dovedit un puternic instrument 
de întărire a disciplinei. Tocmai de 

• aceea organizațiile de partid au fost 
îndrumate să extindă această metodă 
și în alte sectoare ale cooperativelor. 
Pentru că, mai mult decît oricind, 
trebuie să facem să dispară acele 
mentalități potrivit cărora in agri
cultură fiecare este liber să lucreze 
cînd vrea și cit vrea.

în acest sens aș reține încă 
aspect : eforturile 
țirea organizării 
muncii trebuie să 
cu transmiterea și 
rativă a celei mai înaintate 
riențe. Cum se știe, au fost relevate 
și apreciate și în cadrul conferinței 
unele reușite ale oamenilor muncii 
din agricultura județului nostru. 
Dacă este insă demn de laudă că 
CA.P. Satu-Nou (Medgidia) a ob
ținut, în culturi irigate, 6 400—7 200 
kg porumb boabe la hectar, trebuie 

arătăm că, în aceleași con- 
cooperativele învecinate Sa
și Tortomanu au obținut 
4 000 kg ; dacă C.A.P. ,* Plo- 

pe

un 
pentru Imbunătă- 
producțlei și a 
se îmbine organic 
generalizarea ope- 

expe-

să 
diții, 
lîgny 
doar 
peni a obținut 2 500 litri lapte 
vacă furajată, C.A.P. Chirnogeni — 
unitate vecină mare — a obținut 
doar 1 780 litri. Sint doar cîteva e- 
xemple din multele care se pot da,

care ilustrează cit de important este 
ca organizațiile de partid, conducind 
munca în agricultură, să se ocupe 
îndeaproape de generalizarea expe
rienței fruntașilor. Un șir de iniția
tive „Să obținem un litru de lapte 
zilnic peste plan la fiecare vacă fu
rajată", alta referitoare la creșterea 
și îngrășarea tineretului taurin în 
gospodăriile personale ale coopera
torilor (ambele pornite de la comu
niștii din C.A.P. Topalu), ca și ac
țiunea inițiată la S.M.A. Chirnogeni 
pentru ca fiecare mecanizator să e- 
conomisească zilnic 1 litru de moto
rină prin buna îngrijire a tractoare
lor aduc argumente concludente în 
munca politică desfășurată în spriji
nul producției. Cu o eficiență deose
bită sînt și se cer folosite în conti
nuare datele oferite de consfătuirile 
cu caracter de schimb de experiență 
organizate în județ în domeniul cul
tivării griului, porumbului, creșterii 
oilor, al irigațiilor și mecanizării. 
Tocmai de aceea, în aceste zile. în 
comunele Cogealac, Mihail Kogălni- 
ceanu, Băneasa, Poarta Albă s-au 
organizat, pe consilii intercooperatis
te, intiîniri operative cu secretarii 
birourilor organizațiilor de bază și 
responsabilii cu propaganda din 
C.A.P., I.A.S. și S.M.A. pe tema : 
munca politică și cultural-educativă 
de masă pentru îndeplinirea 
lor de plan în agricultură.

în aceeași ordine de idei 
să menționez că analiza la 
cului a rezultatelor obținute 
tățile agricole se înscrie, la 
tuală, printre practicile folosite 
mod curent cu eficiență de comitetul 
județean de partid, iar discutarea re
centă, în secretariatul comitetului ju
dețean de partid, a activității celor 
trei stațiuni de cercetări agricole din 
județ — Palas (oi), Valul lui Traian 
(culturi irigate), și Murfatlar (pomi
cultură și viticultură) — a condus la 
măsuri ferme pentru axarea cerce
tării științifice pe nevoile concrete 
ale producției și materializarea mal 
rapidă, în producția agricolă mare, a 
rezultatelor cercetărilor.

sarcini-

a? vrea 
fața lo
in uni- 
ora ac- 

în

Convorbire consemnata de 
Maria BABOIAN

asemenea, semănatul 
cultură ascunsă. Am 
teren pentru cartofi 
tru sfecla de zahăr, 
torii noștri continuă 
micultură și în viticultură, aplică a- 
mendamente calcaroase, lucrare care, 
pînă in prezent, s-a efectuat pe 
mai bine de 130 ha“.

Și în celelalte cooperative agrico
le din județ se muncește intens la 
pregătirea terenului pentru culturi
le care se seamănă mai tirziu, se 
fertilizează terenul și se execută lu
crări de îmbunătățiri funciare.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

trifoiienelor în 
pregătit 50 ha 

și 100 ha pen- 
Acum coopera- 
munca in po-

I IALOMIȚA

șl în coo- 
cultivă le- 
Cooperato- 

au reali-

Hotărîți să țină pasul cu realiză
rile obținute la culturile de cîmp, 
legumicultorii ialomițeni muncesc in
tens pentru a pune bazele unor pro
ducții superioare în acest an. 
„Vom depune toate eforturile ca să 
obținem de pe fiecare din cele 8074 
hectare cultivate cu legume în unită
țile agricole din județul nostru pro
ducții sporite — ne-a spus ing. Lu
cian Silișteanu, directorul I.L.F. Ia- 

i lomița. Primul obiectiv: realizarea a 
cel puțin 100 tone de tomate tim
purii peste plan. în acest scop au fost 
semănate în întregime suprafețele 
planificate în sortimentele prevăzu
te — 61 500 metri pătrați în sere și 
276 000 metri pătrați în răsadnițe 
biologice. Vom putea astfel să înce
pem livrarea roșiilor extra timpurii 
din solarii la export și pe piața in
ternă cel tîrziu la 25 mai".

Stadiul lucrărilor la noua fermă 
legumicolă de la Slobozia convinge 
că producția de legume a demarat 
bine. în sere, roșiile, varza de vară, 
vinetele și ardeii grași formează

*

un hectar de covor verde compact. 
Sînt 225 000 fire de tomate repi- 
cate în ghjvece, alte 250 000 în pa
turi calde așteaptă să fie plantate. 
„Vom asigura răsadurile necesare 
pentru cele 5 hectare de solarii calde 
și pentru fermele de cîmp, ne-a 
spus șefa fermei, ing. Gabriela Do- 
broteanu. Pentru unitățile care nu 
dispun de sere și pentru unele si
tuații neprevăzute, am semănat încă 
1 000 de metri pătrați. Plantele au și 
răsărit". Alte forțe sint concentrate 
acum la acoperirea cu polietilenă a 
solariului cald, unde săptămînă vii
toare va începe plantatul.

Lucrările sînt avansate 
perativele agricole care 
gume timpurii în solarii, 
rii din comuna Ciochina
zat anul trecut 350 000 lei beneficii 
pe cele 10 hectare de solarii. „A- 
ceste rezultate, ne-a spus tov. Gheor- 
ghe Enache, vicepreședintele coope
rativei, ne-au mobilizat să pregătim 
și mai bine baza producției de le
gume din acest an, asigurînd un 
material săditor de bună calitate". 
Cei 120 de cooperatori care lucrea
ză la legume au repicat pînă acum 
600 000 fire de varză, 400 000 fire 
de roșii. 100 000 ardei iuți. N-a 
fost neglijată nici pregătirea terenu
lui. Aceeași mobilizare de forțe am 
întîlnit și la Sărățenl. Pînă acum, 
560 000 răsaduri de tomate tim
purii și 100 000 răsaduri de varză 
au fost repicate în ghivece nutriti
ve. Ca și în anii trecuți, acțiunea de 
întrajutorare intre fermele de le
gume continuă. După cum ne infor
mează tehniciană Ioana Grigore de 
la ferma Sărățeni, au fost pregătite 
și urmează să fie expediate coope
ratorilor din Miloșești toata răsadu
rile de care au nevoie.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

Noul spital din Tîrgoviște, dat recent în folosință
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(Urmare din pag. I)

plamilui și a angajamentelor s-au 
obținut și in numeroase întreprin
deri din sectorul economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
din industria minieră ș. a.

Dar aceleași date mai de sinteză 
lasă să se întrevadă și unele con
cluzii mai puțin îmbucurătoare, pe 
care le supunem atenției organiza
țiilor de partid din unitățile indus
triale. Unele întreprinderi au 
pierdut timp la startul întrecerii, 
inregistrind anumite restanțe față 
de plan. întreprinderi și combina
te cu tradiție, care ani și ani ne 
obișnuiseră cu rezultate remarca
bile în producție, în tehnică și or
ganizare, și-au calculat greșit rit
mul, rămînînd datoare cu anumite 
cantități de produse. Ele nu și-au 
realizat integral obligațiile, fie la 
producția fizică, fie la producția 
destinată exportului. E drept, mul
te dintre aceste întreprinderi și-au 
reglat ulterior pasul sau o fac 
acum, dar restanțele încă rămîn, 
fiind nevoie de eforturi mai susți
nute pentru redresarea deplină a si
tuației. Cu o asemenea inexplica
bilă stare de lucruri se prezintă, la 
capătul primelor două luni din 
acest an, Combinatul petrochimic 
Borzești, întreprinderea de strun
guri Ârad, întreprinderea de utilaj 
petrolier Tîrgoviște, Combinatul 
pentru lianți și materiale refracta
re din Turda — întreprinderi care 
nu și-au onorat pe de-a-ntregul 
obligațiile, mai ales în situa
ția lor de semnatare ale chemări
lor la întrecere.

Bunăoară, întreprinderea de 
strunguri din Arad are restanțe la 
producția pentru export față de 

„sarcinile, ce-i. reveneau. P.e primele a 
două luni. Neasigurarea in între- ” 
gime a fondului de marfă destina
tă exportului este urmarea nede- 
finitivării din vreme a soluțiilor 
constructive la tipurile de strun
guri solicitate. Cu alte cuvinte, 
producția acestui an nu a fost te
meinic pregătită și la timpul cu
venit. Este dp neînțeles cum ș-a 
putut ajunge la o asemenea situa
ție cu totul inadmisibilă. Organi
zația de partid a întreprinderii va 
trebui să intervină energic și ime
diat, determinînd respectarea cu 
strictețe a tuturor prevederilor 
planului de producție. De aseme
nea, îi va fi greu, dacă nu chiar 
imposibil, întreprinderii de utilaj 
greu din Brăila să motiveze în 
vreun fel faptul că planul produc
ției globale pe primele două luni 
a fost realizat doar in proporție 
de 95,7 la sută. Spunem că îi va fi 
greu, deoarece oricine știe că „Pro
gresul" Brăila are un colectiv cu 
înaltă calificare și prestigios, dis
pune de o tehnică avansată, si
tuîndu-se mai tot 
unitățile fruntașe, 
supra acestui caz 
monstra, dacă mai 
nouă demonstrație, 
pal intr-o activitate 
eficientă il are organizarea 
blemă căreia la „Progresul" Brăila 
nu i s-a acordat întreaga atenție, 
considerîndu-se că baza de materii 
prime, tehnica din dotare și, mai 
ales, bunele sale cadre de munci
tori și ingineri vor rezolva lucru
rile de la sine.

De altfel, un sondaj întreprins 
In aceste 
prinderi 
confirmă 
nerea în 
dustriale 
pal. deficiențelor care s-au 
simțite în organizarea producției și 
a întrecerii socialiste. In multe în
treprinderi s-au luat măsuri ferme

timpul printre 
Ne-am oprit a- 
pentru a de- 

era nevoie de o 
că rolul princi- 

industrială 
pro-

zile in cîteva mari intre- 
din Capitală și din țară 
această concluzie : rămi- 
urmă a unor unități in
se datorează, în princi- 

făcut

pentru folosirea deplină a capaci
tăților de producție — dar rolul 
omului in întrecere, al angajamen
tului personal au cam fost uitate. 
La întreprinderile „23 August" și 
„Automatica" din Capitală am întîl
nit muncitori care nici nu cunoș
teau angajamentele în întrecere ale 
secției lor sau ale uzinei. Și cine 
altul, dacă nu omul determină re
zultatele fructuoase în îndeplinirea 
planului și a angajamentelor 7 Ni 
s-a afirmat, nu o dată, că între
cerea între colectivele de între
prinderi ar fi..., „o treaptă superi
oară a întrecerii". Tot ce se poate. 
Să nu uităm însă că adevărata în
trecere dintre colectivele între
prinderilor are sau trebuie să aibă 
Ia bază, ca element esențial și di
namizator, întrecerea dintre oa
menii de pe același loc de muncă, 
participarea fiecăruia, cu tot ce 
are mai bun ca putere de muncă, 
pricepere și inițiativă, lapricepere și inițiativă. Ia această 
competiție de masă. Adevărul este 
că întrecerea în cadrul formațiuni
lor mici, în echipe, brigăzi, în sec
ții și ateliere determină acel spor 
de producție și de eficiență pe care 
îl așteptăm, cu îndreptățire, de la 
întrecerea socialistă.

Ar mai fi de adăugat . încă un 
aspect al problemei. Se știe că în
trecerea socialistă trebuie să de
clanșeze mereu noi inițiative, să 
ofere terenul fertil pentru , extin
derea inițiativelor valoroase și a 
experienței înaintate in producție. 
Dar cum stau lucrurile în prezent? 
în Capitală, bunăoară, comitetele 
sindicatelor au selecționat, încă de 
anul trecut, aproximativ 10 iniția
tive cu mare eficiență economică, 
verificate în practică printr-o Irr- 
dehjngată „aplicare,,îiț, scopul de 
a Je. extinde. în. toata. unitățile . in- 
du.^tptaje. Ș-ay. .. .țip&fț...: pjiânțe, 
afișe etc. Dar o activitate 'concretă, 
de transmitere de la orh la o'm, de 
la colectiv la colectiv a experien
ței, a conținutului de metode însu
mate în inițiativele selecționate 
nu se face încă sistematic, or
ganizat și temeinic. De. unde se 
vede că nu de inițiative de pro
ducție valoroase ducem lipsă — a- 
cestea sint azi. în țară, cu zecile — 
ci de stăruință și perseverență 
pentru aplicarea și extinderea lor. 
de o activitate concretă privind 
transmiterea experienței înaintate, 
în mod direct, între oamenii din 
producție.

Este de datoria organizațiilor de 
partid din întreprinderile indus
triale de a analiza sistematic, cu 
maximă răspundere, cum se înde
plinesc sarcinile de plan și anga
jamentele asumate de fiecare co
lectiv, determinînd luarea de mă
suri concrete, operative, care să 
ducă la înlăturarea neajunsurilor 
care apar, să imprime întrecerii un 
caracter permanent, să concentreze 
eforturile și capacitatea creatoare 
ale oamenilor muncii asupra înde
plinirii și depășirii sarcinilor can
titative și calitative ale planului pe 
acest an.

DESI’AȘURÎND ÎNTRECEREA 
LA NIVELUL POTENȚIALULUI 
MAXIM DE CARE DISPUN ÎN
TREPRINDERILE. FIECARE CO
LECTIV SA-ȘI FACA UN TITLU 
DE CINSTE DIN A RAPORTA, 
LA SFÎRȘITUL ACESTEI ------
REALIZAREA 
PLANULUI 1 
MESTRU ȘI
LOR CE ÎI 
PERIOADA, 
FERMA CA 
DIN PLIN 
ÎNFĂPTUIREA 
NAȚIONAL 
ÎNAINTE DE TERMEN J

LUNI, 
INTEGRALA A 

PE PRIMUL TRI- 
A ANGAJAMENTE- 

REVIN PE ACEASTA 
CU CONVINGEREA 

ASTFEL IȘI ADUCE 
CONTRIBUȚIA LA 

OBIECTIVULUI 
CINCINALUL

ÎNTREPRINDEREA de geamuri buzău

Produse de înaltă calitate pentru autovehicule și construcții

* 
î 
î 
î 
î 
î 
î

î ă-

întreprinderea de geamuri din 
Buzău este un mare furnizor de 
produse din sticlă șlefuită pentru 
o serie de ramuri industriale și, 
in mod deosebit, pentru construc
țiile de autovehicule. Astăzi, echi
parea autoturismelor cu parbrize, 
lunete și laterale fabricate la în
treprinderea buzoiană a devenit un 
fapt obișnuit. Marca fabricii. în
scrisă pe aceste produse, poartă ga
ranția unor înalți indici de funcțio
nalitate și calitate. Geamul secu
rizat realizat încă de la început în

întreprinderea buzoiană parcurge 
în prezent un flux tehnologic com
plex, fiind destinat pentru confec
ționarea de vitrine, uși din sticlă, 
cabine telefonice, chioșcuri de ziare 
și răcoritoare, piese de mobilier 
comercial. în prima lună și jumă
tate din acest an, valoarea produc
ției marfă realizate aici este mai 
mare cu 47 la sută decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. Conclu
dentă pentru eforturile stăruitoare 
depuse de colectivul întreprinderii

este productivitatea muncii, care a 
cunoscut o creștere cu peste 20 la 
sută față de cea înregistrată în 
cursul anului precedent.

O realizare prestigioasă a între
prinderii de geamuri din Buzău 
este și noua secție de piese pre
sate, intrată cu două luni în urmă 
în funcțiune și care produce la ni
velul capacității proiectate, cu un 
an și jumătate mai devreme decît 
se prevăzuse inițial. în această 
secție se realizează, pentru con-

strucțiile civile și Industriale, cără
mizi din sticlă cu goluri. După 
cum am aflat de la tovarășul ingi
ner Onofir Podar, directorul între
prinderii, cărămizile din sticlă cu 
goluri sînt foarte economicoase și 
deosebit de utile:'ele au dimensiuni 
mult mai mari decît celelalte, re
duc volumul de manoperă în lu
crările de zidărie, înlătură cheltu
ielile legate de tencuieli, zugrăveli 
și vopsit, în plus, au o izolație fo
nică și termică superioară.

*

* 
ț 
î 
î

* 
A
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„Binemeritați recunoștința poporului, 

pentru slujirea devotată a intereselor României, 

ale păcii, colaborării și legalității internaționale"
Comuniștii, oamenii muncii, toți 

locuitorii Capitalei, se spune în te
legrama adresată de COMITETUL 
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL 
P.C.R., v-au urmat, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu inima și gîn- 
dul fierbinte, cu satisfacție și pro
fundă mîndrie in vizita pe care ați 
întreprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Liberia, Ar
gentina și Guineea, ca sol al nă
zuințelor nobile ale poporului nos
tru de pace, progres, colaborare și 
Înțelegere între națiuni. Laolaltă 
cu întregul nostru popor, dăm o 
înaltă apreciere activității creatoa
re, neobosite, desfășurate de dum
neavoastră în slujba celor mai 
înalte idealuri ale poporului nos
tru, al cărui iubit fiu sinteți, ridi- 
cind pe trepte tot mai înalte pres
tigiul internațional al României so
cialiste.

Acum, cînd ați revenit în patrie, 
se spune in încheiere, îngăduiți-ne, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să dăm glas sentimentelor noastre 
de satisfacție și deplină aprobars 
față de rezultatele rodnice ale vi
zitelor întreprinse in țări ale Afri
cii și Americii Latine. Totodată, 
dorim să vă informăm că oamenii 
muncii din Capitală, în frunte cu 
comuniștii, muncind neabătut pen
tru a da viață indicațiilor dumnea
voastră, și-au îndeplinit și depă
șit sarcinile de plan pe primele 
două luni ale acestui an și sint 
ferm hotăriți să întimpine cele 
două evenimente care Însuflețesc 
întregul nostru popor — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și Con
gresul al XI-lea al partidului — 
cu noi șl importante realizări in 
toate domeniile de activitate.

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se 
arată, între altele : Comuniștii, 
toți oamenii muncii — români, ma
ghiari și de alte naționalități — ce 
trăiesc și muncesc pe aceste pla
iuri au urmărit, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu profundă sa
tisfacție și deoSebit interes vizita 
dumneavoastră în Liberia, Argen
tina și Guineea, act politic de larg 
ecou și semnificativă rezonanță, ce 
constituie încă o strălucită afir
mare a contribuției pe care o a- 
duce Partidul Comunist Român, 
România socialistă, dumneavoastră 
personal, la statuarea noilor prin
cipii de relații interstatale, la sta
bilirea unui climat de prietenie, 
cooperare și pace în lume.

Profund atașați politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Cluj aprobă din 
toată inima și cu deosebită satis
facție rezultatele vizitei și vă asi
gură că, strîns uniți în jurul parti
dului, al conducerii sale, vor depu
ne întreaga lor pricepere și ener
gie creatoare pentru Îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor eco
nomice din actualul plan cincinal.

Noi, comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe meleagurile Bucovi
nei — se arată in telegrama adre
sată de BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. 
— trăim, asemenea întregului po
por, o puternică emoție și mindrie 
patriotică, pentru rezultatele deo
sebit de fructuoase ale strălucitei 
misiuni pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați întreprins-o 
in Liberia, Argentina și Guineea. 
Fiu al unei țări pe care o slujiți 
cu neprecupețită dăruire, ati reușit 
să ridicați numele patriei noastre 
la rangul pe. care-1 merită in rîn- 
dul popoarelor. Vă asigurăm, mult 
iubite. conducător, că exemplul 
dumneavoastră de patriot și inter
naționalist constituie pentru noi 
toți căi mai puternic imbold în 
munca pentru înfăptuirea holăriri- 
lor Congresului al X-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, 
pentru realizarea înainte de termen 
a actualului cincinal.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
P.C.R. se sbune, printre altele : La 
reîntoarcerea din vizita de priete
nie întreprinsă în Liberia, Argen
tina șt Republica Guineea, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Timiș vă adresează, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

j un fierbinte salut, precum și cele 
mai calde mulțumiri pentru modul 
Strălucit în care — și de această 
dată — ați slujit interesele poporu
lui român, ale cauzei păcii, înțele
gerii și cooperării între popoare. 
Dăm o înaltă apreciere tratatelor și 
înțelegerilor încheiate, declarațiilor 
pe care le-ați făcut în cursul vizi
tei — documente care exprimă cu 
claritate hotărîrea fermă a Româ
niei socialiste de a consolida și ex
tinde cooperarea reciproc ' avanta
joasă cu celelalte țări ale lumii. 
Vă asigurăm că oamenii muncii din 
județul Timiș — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționa
lități — vor acționa și de acum îna
inte cu spirit de răspundere pentru 
înfăptuirea exemplară a politicii 
partidului, pentru a întîmpina cu 
succese deosebite cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist și Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro- 
nîâii.

Pe parcursul întregii vizite, pe 
care dumneavoastră, iubite tovară
șe secretar general, ați făcut-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Liberia, Argentina și Guineea, 
am urmărit cu inima și gîndul a- 
ceastă nouă solie de pace și prie
tenie pe care ați purtat-o in nu
mele poporului român, retrăind, 
împreună cu dumneavoastră, mo
mentele înălțătoare ale stimei și 
simpatiei cu care ați fost primit — 
se arată in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN ILFOV 
AL P.C.R.

Ne exprimăm înalta apreciere 
față de documentele semnate de 
dumneavoastră. împreună cu șefii 
statelor vizitate, convinși fiind că 

k____________  

tratatele încheiate constituie un 
aport de cea mai mare însemnăta
te la dezvoltarea prieteniei și co
operării dintre România și aceste 
state.

Hotăriți să susținem prin fapte 
întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului nostru, vă 
raportăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
județul Ilfov desfășoară o activi
tate rodnică, plină de abnegație, 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din planul pe 1974, depunînd 
eforturi susținute pentru depășirea 
acestora, în vederea realizării ac
tualului cincinal înainte de termen.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din orașele și satele județului nos
tru — români, maghiari, germani — 
se scrie în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R., 
v-au urmărit cir gindul, cu dragos
tea lor fierbinte, cu profund atașa
ment și încredere nețărmurită, in 
vizita deosebit de importantă și 
fructuoasă pe care ați făcut-o în 
Liberia, Argentina și Guineea. Stră
lucitul și pilduitorul dumneavoas
tră exemplu de muncă neobosită, 
de neprecupețire a forțelor, de în
chinare a întregii vieți mărețului 
țel de ridicare a României pe înal
te culmi de civilizație și bunăsta
re, animă pe fiecare dintre noi, ne 
îndeamnă să facem totul pentru a 
ne autodepăși, pentru a onora e- 
xemplar — așa cum județul Alba 
s-a angajat — sarcinile ce ne re
vin, aducîndu-ne o contribuție me
reu sporită la realizarea angaja
mentului național pe care poporul 
nostru și l-a luat de a îndeplini 
actualul cincinal înainte de termen, 
de a cinsti, cu noi realizări, eveni
mentele de seamă din acest an.

Mesaje adresate Comitetului Central al P. C R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Alături de întregul nostru popor, 
angajat cu toate forțele sale pen
tru îndeplinirea înainte de termen 
a prevederilor actualului cincinal, 
oamenii muncii din județul Tulcca 
au urmărit cu deosebită atenție vi
zita întreprinsă de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Liberia. Argen
tina și Guineea, cu sentimentul de 
puternică, mîndrie patriotică și a- 
dîncă satisfacție, izvorîte din con
vingerea că și cu acest prilej Ro
mânia socialistă și-a adus. o con
tribuție valoroasă Ia slujirea cau
zei păcii, a înaltelor idealuri uma
nitare, de progres și prosperitate — 
se spune în telegrama BIROULUI 
COMITETULUI JUDEȚEAN TUL- 
CEA AL P.C.R.

Acum, cînd ați venit în patrie, 
afirmîndu-ne încă o dată totala 
noastră adeziune față de politica 
partidului și statului nostru pe plan 
intern și internațional, vă rapor
tăm, tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din județul Tulcea, 
in frunte cu comuniștii, sint hotă
riți să depună toate eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din planul na
țional unic de dezvoltare economi- 
co-socială a României pe 1974, în- 
țelegind să întîmpinăm cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XI-lea al 
P.C.R. cu rodnice succese în toate 
domeniile de activitate, sporindu-ne 
astfel aportul nostru la edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

Aceleași ginduri, aceleași senti
mente le regăsim și în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VAS
LUI AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN, în care se 
spune: Urmărind, cu emoție, fie
care etapă a vizitei și rezultatele 
ei, asemenea întregului popor ro
mân, am încercat sentimente de 
profundă satisfacție și mîndrie pa
triotică.

Convinși fiind că și această vi
zită oficială va contribui la întă
rirea prieteniei poporului român 
cu popoarele țărilor vizitate, ne ex
primăm din nou totala adeziune 
față de politica externă a Româ
niei, promovată cu deosebită clar
viziune științifică și principialitate 
marxist-leninistă de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general. Strins uniți în jurul con
ducerii partidului și statului, vă a- 
sigurăm că toți comuniștii și cei
lalți oameni ai muncii din județul 
Vaslui vor depune și în continuare 
întreaga lor capacitate și putere 
de muncă, energia și talentul crea
tor in slujba făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul patriei.

Această vizită, se scrie în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R., ca 
de altfel întreaga politică externă 
a României socialiste, atît de dina
mică și fructuoasă, ilustrează în 
modul cel mai elocvent consecven
ța revoluționară a partidului nos
tru, strălucita și neobosita dum
neavoastră activitate, izvorită din 
dorința înalt patriotică de a asi
gura poporului nostru un viitor fe
ricit, de a ne crea condiții optime 
de muncă și de viață in pace, prie
tenie și colaborare cu toate popoa
rele lumii.

Puternic mobilizați de dinamis
mul pe care l-ați insuflat întregii 
noastre vieți și activități, comuniș
tii, toți oamenii muncii din Jude
țul Dîmbovița au transformat sen
timentele de mîndrie patriotică în 
fapte dintre cele mai semnificative. 

în timp ce dumneavoastră, la mii 
de kilometri depărtare, făceați cu
noscute eforturile partidului și 
poporului nostru, la Doicești era 
dată in folosință fabrica de produse 
ceramice, iar în municipiul Tîrgo- 
viște — un modern spital cu o ca
pacitate de peste 700 locuri.

Organizația noastră județeană, 
toț.i dîmbovițenii vă roagă să pri
miți aceste gînduri ca o expresie a 
sentimentelor de stimă și prețuire 
pe care vi le purtăm în permanen
ță, a mîndriei de a vă ști în frun
tea partidului și poporului nostru, 
un înalt exemplu de comunist, de 
neobosit mesager al aspirațiilor 
poporului român, dîrz și înflăcărat 
militanti pentru o lume a păcii, a 
colaborării, a egalității și dreptății.

Oamenii muncii din județul nos
tru, alături de întregul popor —■ se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.
— au urmărit cu sentimente de 
profundă mîndrie patriotică vizita 
întreprinsă de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Liberia, Argentina și Guineea,
— o nouă și elocventă dovadă a 
preocupărilor statornice ale parti
dului și statului nostru pentru lăr
girea colaborării între state. Ne ex
primăm și cu acest prilej hotărîrea 
de a munci cu și mai multă dăruire 
și abnegație pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, a 
angajamentelor ce ni le-am asu
mat in înfăptuirea actualului cin
cinal înainte de termen, pentru a 
întîmpina cea de-a 30-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al P.C.R. cu noi și semni
ficative succese.

Adresîndu-vS un călduros bun 
venit pe pămîntul patriei noastre 
dragi — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BISTRI- 
ȚA-NASAUD AL P.C.R. — folo
sim acest prilej pentru a ne ex- 
prima deplinul acord, via satisfac
ție și recunoștință față de rezulta
tele vizitei, față de neobosita dum
neavoastră activitate, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu — repre
zentant fidel al năzuințelor și 
idealurilor națiunii noastre, cuteză
tor mesager al păcii și prieteniei 
dintre popoare, personalitate poli
tică marcantă a vieții internațio
nale, stimat pe toate meridianele 
lumii.

Aprobînd din adîncul ființei 
noastre activitatea desfășurată cu 
ocazia acestei vizite, strînși unițt 
în jurul partidului, ne angajăm să 
muncim fără prăget pentru a trans
forma în realități marile sarcini 

« politice, economice șl social-cultu- 
rale ce le avem de îndeplinit, în- 
tîmpinînd cu succese cit mai boga
te marile evenimente din viața ță
rii — a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se 
arată : Comuniștii, toți argeșenii au 
văzut în activitatea prodigioasă pe 
care ați desfășurat-o, în manifes
tările de simpatie, stimă și profund 
respect cu care ați fost intîmpinat 
pretutindeni, în călduroasele apre
cieri făcute la adresa dumnea
voastră și a poporului român, în 
documentele încheiate în aceste zi
le încă o confirmare a justeței di
rectivelor stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, a politicii externe a 
României socialiste de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate cu toate statele care 
luptă pentru independență, progres 
economic și social.

Animați de minunatul exemplu pe 
care dumneavoastră ni-1 oferiți, de 
înalta pildă de dăruire comunistă 
și patriotică pe care o dați zi de zi, 
toți argeșenii se consideră angajați 
pentru a transpune exemplar în 
practică sarcinile trasate de dum
neavoastră, înțelegînd că îndeplini
rea planului de dezvoltare econo- 
mico-socială în unitățile noastre de 
muncă, în județul nostru constituie 
cea mai înaltă adeziune la politica 
internă și externă a partidului,

Acordînd o înaltă apreciere acti
vității deosebit de rodnice, desfă
șurată cu ocazia vizitei întreprinse 
de dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Li
beria, Argentina și Guineea, se a- 
rată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN, permiteți-ne, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Ca, odată cu 
urarea de „bun venit", să vă încre
dințăm că locuitorii de pe plaiu
rile Mureșului și Tîrnavelor, însu
flețiți de înaltul exemplu pe care 
dumneavoastră ni-1 oferiți în per
manență, nu vor precupeți nici un 
efort pentru Îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin în actuala 
etapă de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Oamenii muncii din județul nos
tru, alături de întregul popor — 
se scrie în telegrama adresată de 
BIROUL COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. ȘI CO
MITETUL EXECUTIV AL CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN — 
v-au însoțit pe tot parcursul vizitei 
cu sentimentele lor de cea mai 
sinceră bucurie, de adîncă satisfac
ție și mîndrie patriotică. în 
cuvîntările rostite de dumnea
voastră, în comunicatele comu
ne date publicității, în tratatele, 
acordurile și înțelegerile încheiate 
cu fiecare țară pe care ați vizi
tat-o găsim întruchipate gîndurile 
și aspirațiile noastre, ale tuturor, 
spre pace, progres și civilizație.

Prin întreaga ei desfășurare, 
prin bogatele rezultate cu care s-a 
încheiat, și această vizită consti
tuie o strălucită confirmare a 
realismului și înțelepciunii politicii 
externe promovate de Partidul 
Comunist Român și România so
cialistă, la baza căreia stau directi
vele stabilite de Congresul al 
X-Iea și Conferința Națională ale 
partidului. Eâ reafirmă plenar juste
țea analizei și aprecierilor privind 
situația internațională făcute de 
dumneavoastră.

Aprobtnd din adîncul inimii re
zultatele acestei vizite, vă încredin
țăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că organizația județeană 
de partid, toți oamenii muncii din 
acest județ nu-și vor precupeți 
eforturile și priceperea pentru 
a contribui din plin la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti- 

duluî și statuluj, pentru ridicarea 
continuă a prestigiului României 
tn lume.

Dtnd' glas gîndurilor și sentimen
telor comuniștilor și ale celorlalți 
locuitori ai meleagurilor arădene 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ARAD 
AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN exprimă deplina 
satisfacție pentru rezultatele rodni
ce ale vizitei întreprinse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, In 
Liberia, Argentina și Guineea.

Această nouă solie de pace, prie
tenie și colaborare, rezultatele ei 
deosebit de fructuoase reprezintă o 
nouă contribuție de maximă impor
tanță la dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor țării noastre cu 
țările vizitate. Ne angajăm, iubite 
tovarășe secretar general, să ne 
amplificăm forțele de care dispu
nem pentru a întîmpina cu reali
zări dintre cele mai frumoase a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Aprobăm din toată inima rezul
tatele remarcabile ale vizitei și 
prețuim în mod deosebit vasta și 
laborioasa activitate desfășurată de 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, pentru întărirea 
relațiilor de colaborare dintre 
România și țările vizitate, în in
teresul poporului român și al a- 
cestor popoare, al cauzei păcii în 
lume — se arată în telegrama 
transmisă de COMITETUL JUDE
ȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.

Prestigiul internațional de care 
se bucură astăzi România socia
listă este determinat în măsură 
hotăritoare de contribuția dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a mișcării comuniste 
și â vieții politice contemporane.

Exprimindu-ne încă o dată ade
ziunea unanimă la activitatea in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, recunoștința fierbin
te față de neobosita dumneavoastră 
activitate pentru binele și ferici
rea țării și a poporului, asigurăm 
Comitetul Central al partidului nos
tru, pe dumneavoastră personal, că 
noi, comuniștii, toți cei care trăim 
și muncim pe aceste străvechi me
leaguri ale patriei, aflate in conti
nuă înflorire și dezvoltare econo- 
mico-socială, vom depune toate e- 
forturile în vederea transpunerii 
în viață a sarcinilor ce ne revin 
din acordurile încheiate în recenta 
vizită. Ne vom consacra forțele, 
întreaga noastră capacitate și e- 
nergie pentru înfăptuirea exem
plară a hotăririlor Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului și a angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se 
arată, între altele : Ne exprimăm 
sentimentele noastre de dragoste și 
recunoștință față de dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exponentul năzuințelor 
celor mai fierbinți ale. partidului 
și țării, ale întregului nostru popor, 
dornic să-și făurească o viață nouă, 
socialistă și să aibă un aport 
cit mai însemnat la edificarea unei 
lumi mai bune, bazată pe dreptate 
și egalitate, pe conviețuire pașnică 
și colaborare între state.

Numeroasele întîlniri și convor- 

bîri pe care dumneavoastră șt to
varășa Elena Ceaușescu le-ați avut 
cu conducătorii statelor respective, 
cu reprezentanții clasei muncitoare, 
ai partidelor progresiste, cu cele 
mai largi cercuri ale opiniei publi
ce, ca și rezultatele remarcabile cu 
care s-a încheiat această vizită de 
lucru constituie o nouă și însem
nată filă în cronica bogatei activi
tăți internaționale desfășurate cu 
consecvență de partidul și statul 
nostru, aprobate și susținute cu 
fermitate de întregul popor român.

Sîntem mîndri că partidul nostru 
comunist, care are în dumneavoas
tră un eminent conducător, patriot 
înflăcărat și internaționalist, se a- 
firmă ca purtător fidel al idealuri
lor păcii și socialismului, al luptei 
împotriva imperialismului și neoco- 
lonialismului, pentru progres, liber
tate și independență națională, pen
tru statornicirea unor noi relații 
între state.

Comuniștii, toți cetățenii județu
lui Brașov — români, maghiari, 
germani — iși manifestă satisfac
ția și adeziunea lor totală față de 
această importantă acțiune de po
litică externă a României socia
liste.

Apreciind vizita drept o străluci
tă manifestare a politicii externe, 
dinamice și profund principiale a 
României socialiste, o remarcabilă 
contribuție la făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, la întă
rirea Încrederii și prieteniei tutu
ror națiunilor de pe planeta noas
tră, în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. 
ȘI A CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN se spune t Alături de 
întregul nostru popor, muncitorii, 

țăranii, Intelectualii șl toți ceilalți 
oameni ai muncii prahoveni dau 
o înaltă apreciere modului strălu
cit in care ați condus această nouă 
misiune de pace și colaborare în
credințată de popor, spiritului de 
dăruire și pasiune revoluționară cu 
care luptați pentru creșterea presti
giului internațional al partidului și 
al statului nostru, pentru afir
marea în relațiile dintre state a 
principiilor legalității.

însuflețiți de înalta pildă pe 
care ne-o oferiți în activitatea 
dumneavoastră neobosită pentru 
binele poporului român, noi, co
muniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile Prahovei vă încre
dințăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort în munca pentru 
realizarea înainte de termen a ac
tualului plan cincinal, făcînd din 
anul 1974 — anul împlinirii a trei 
decenii de la eliberare și al Con
gresului al XI-lea al partidului — 
o etapă de prodigioase înfăptuiri, 
de noi victorii pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii.

Telegrama BIROULUI COMITE
TULUI JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R. subliniază, Ia rîndul ei : Fiind 
tot timpul cu gindul și inima alături 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general, comuniștii, toți oa
menii muncii — români și ma
ghiari — din județul Covasna au 
urmărit zi de zi cu deplină satis
facție vizita oficială pe care ați în
treprins-o în Liberia, Argentina și 
Guineea.

Cu inimile pline de bucurie și 
mindrie patriotică, acum, cind ați 
revenit în patrie, exprimăm, odată 
cu tradiționalul bun venit pe pă
mîntul strămoșesc, profundul ata
șament și adeziunea deplină a celor 
ce trăiesc și muncesc înfrățiți pe 
meleagurile covăsnene față de po
litica marxist-leninistă a partidului 
nostru, satisfacția unanimă că des
tinele națiunii române sînt încre
dințate unui dîrz și încercat partid, 
în fruntea căruia vă aflați dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Dind glas re
cunoștinței noastre pentru laborioa
sa dumneavoastră activitate pusă în 
slujba înfloririi națiunii române, 
creșterii prestigiului ei internațio
nal, vă încredințăm că vom face 
totul pentru a cinsti a XXX-a ani
versare a eliberării țării de sub 
jugul fascist și Congresul al XI-lea 
al P.C.R. — evenimente cu profunde 
semnificații în viața poporului și a 
partidului — cu noi succese și fapte 
de muncă, aducîndu-ne astfel con
tribuția Ia edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie — România 
socialistă.

Cu alese și sincere sentimente de 
stimă și prețuire, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Brăila, 
atașâți cu toată ființa lor politicii 
Înțelepte a partidului, au urmărit cu 
viu interes vizita pe care ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Liberia, Argentina și 
Guineea, se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BRĂILA 
AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Documen
tele semnate și acordurile în
cheiate, convorbirile purtate cu 
conducătorii statelor vizitate, cu 
reprezentanții unor partide și or
ganizații politice confirmă în 
mod strălucit consecvența cu care 
partidul și statul nostru acțio
nează pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării cu statele care se află 
pe calea unei dezvoltări indepen

dente, pentru statornicirea unor re
lații noi, de egalitate între toate 
statele lumii.

Cu prilejul întoarcerii dumnea
voastră în patrie, vă adresăm, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai sincere mulțumiri pentru 
rodnica și neobosita activitate pe 
care ați desfășurat-o în timpul vizi
tei, deplini încrezători că destinele 
patriei noastre se află în miinile 
unui partid clarvăzător ca al nostru, 
ale unei conduceri înțelepte, care 
slujește cu devotament comunist 
poporul. Vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a în
tîmpina cu noi fapte de muncă cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist 
și cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Subliniind că vizita făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
In Liberia, Argentina și Guineea 
constituie o nouă și pilduitoare do
vadă a spiritului activ și constructiv 
al politicii externe românești, în te
legrama adresată de BIROUL CO
MITETULUI JUDEȚEAN VRAN- 
CEA AL P.C.R. se arată, Intre al
tele :

Din cuvintele șefilor statelor vizi
tate am desprins aprecierile elo
gioase adresate dumneavoastră, to
varășe secretar general, pentru 
activitatea neobosită pe care o des- 
fășurați spre binele țării noastre, 
pentru promovarea unei politici în
temeiate pe respectul celorlalte po
poare, pe egalitate și dreptate in
ternațională.

Sîntem mîndri că dumneavoastră 
vă aflați în fruntea partidului și 
•tatului, prețuim în cel mai înalt 

grad activitatea dumneavoastră, ab
negația și devotamentul cu ’ care 
slujiți interesele fundamentale ale 
poporului român, cauza socialismu
lui, păcii și colaborării în lume.

Acum, la revenirea pe pămîntul 
acump al patriei, vă asigurăm, 
scumpe tovarășe secretar general, 
că oamenii muncii din județul 
Vrancea vor acționa cu și mai multă 
hotărire, neprecupețind nici un e- 
fort, pentru a intîmpina cu noi suc
cese, in toate domeniile de activi
tate, cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării și Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
se spune : Avem ferma convin
gere că vizita pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, ați făcut-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Liberia, Argentina și Guineea, 
ca mesageri ai politicii de pace și 
prietenie a României socialiste, a 
contribuit la întărirea și adîncirea 
relațiilor de prietenie dintre Româ
nia și aceste țări, la dezvoltarea și 
consolidarea relațiilor de coopera
re în domeniile economic, tehnico- 
științific și cultural, slujind cauza 
generală a colaborării și păcii în 
lume.

Cu ocazia reîntoarcerii dumnea
voastră pe pămîntul scumpei noas
tre patrii, permiteți-ne să vă ex
primăm întreaga noastră recunoș
tință pentru neobosita muncă pe 
care o închinați înfăptuirii idealu
rilor națiunii noastre, construcției 
socialismului și comunismului în 
România. Urmînd în mod nea
bătut minunatul exemplu pe care 
ni-1 oferiți zi de zi, prin întreaga 
activitate ce o închinați partidu
lui, poporului, scumpei noastre 
Românii, cauzei păcii și înțelegerii 
în lume, vă încredințăm că noi, toți 
comuniștii, toți oamenii muncii hu- 
nedoreni, ne vom consacra întrea
ga putere de muncă înfăptuirii an
gajamentelor asumate în întrece
rea pe care o desfășurăm in cin
stea aniversării eliberării țării și a 
celui de-al XI-lea Congres al par
tidului, înfloririi necontenite a pa
triei noastre.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe meleagurile noastre, se men
ționează în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R., au urmărit cu 
viu Interes și deplină satisfacție 
vizita pe care dumneavoastră, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
ați efectuat-o în Liberia, Argenti
na și Guineea, vizită care a mar
cat un moment de importanță isto
rică în dezvoltarea relațiilor de co
laborare și prietenie dintre Româ
nia și aceste state.

Și cu acest prilej au ieșit puternic 
în evidență rolul esențial, marea 
contribuție pe care dumneavoastră 
o aduceți la elaborarea șl realiza
rea întregii politici externe a țării 
noastre, activitatea dinamică, neo
bosită, plină de pasiune revoluțio
nară cu care slujiți interesele ma
jore ale poporului român, cauza 
socialismului, ideile de pace și pro
gres social, de colaborare și înțe
legere intre națiuni.

Ne exprimăm deplina adeziune 
față de rezultatele convorbirilor, 
dăm o înaltă apreciere documen
telor semnate, acordurilor și înțe
legerilor încheiate și vă asigurăm, 
iubite tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a sarci
nilor ce ne revin, în actualul plan 
cincinal, din aceste documente, 
fiind convinși că astfel ne adu- 

eem contribuția la aplicarea în 
viață a politicii științifice a parti
dului și statului nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se 
arată :

Rezultatele pozitive ale acestei 
vizite, prin care România și-a sub
liniat încă o dată dorința ei de 
pace și colaborare cu statele care 
luptă pentru dezvoltarea lor eco- 
nomico-soclală independentă, mar
chează un moment de excepțională 
însemnătate pentru lărgirea rela
țiilor dintre țara noastră și aceste 
state, pentru promovarea cooperă
rii și înțelegerii între popoare.

Comuniștii, oamenii muncii din 
Județul Galați, se spune în înche
iere, vă asigură, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vor pre
cupeți nici un efort, urmîndu-vă 
exemplul, spre a implini înflăcă
rată dumneavoastră chemare de a 
realiza actualul cincinal Înainte de 
termen.

Oamenii muncii sătmăreni — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN SATU-MARE AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN, au urmărit cu viu in
teres și adîncă satisfacție "houa 
solie de pace, prietenie și colabo
rare — expresie a înaltei înțelep
ciuni și a devotamentului pilduitor 
cu care serviți interesele națiunii 
noastre socialiste, a activității 
neobosite pe care o consacrați în
făptuirii exemplare a hotăririlor 
Congresului al X-lea al partidului.

Dind glas recunoștinței noastre 
pentru neobosita dumneavoastră 
activitate în slujba celor mai no
bile aspirații ale poporului român, 
dorim să vă asigurăm încă o 
dată de totala adeziune a oa
menilor muncii sătmăreni, fără 
deosebire de naționalitate, la poli
tica internă și externă a partidului, 
de hotărîrea noastră nestrămutată 
de a munci neprecupețit pentru a 
ne spori zi de zi contribuția la 
înfăptuirea înainte de termen a 
sarcinilor actualului cincinal, la 
realizarea grandiosului program de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie.

Străluclt mesager al națiunii noas
tre socialiste — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
DOLJ AL P.C.R. — ați dat expresie 
și cu această ocazie voinței poporu
lui român de a dezvolta prietenia 
și colaborarea cu toate popoarele 
lumii. înalta considerație cu care 
ați fost întimpinat peste tot, mani
festările de profundă stimă și prie
tenie cu care ați fost înconjurat ne 
umplu inima de bucurie. Ele dove
desc încă o dată prestigiul de care 
se bucură realizările poporului ro
mân, politica externă a României 
socialiste.

în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din județ, ne 
angajăm in fața conducerii parti
dului, a dumneavoastră perso
nal, mult iubite tovarășe Tjicolae 
Ceaușescu, să facem tot ce ne stă 
în putință, să folosim întreaga 
noastră capacitate și putere de 
muncă pentru a intîmpina mărețele 
evenimente din viața patriei și par
tidului cu noi succese în toate do
meniile de activitate.

întreaga desfășurare a vizitei în 
cele trei țări, numeroasele manifes
tări care au avut loc cu acest pri
lej — se relevă In telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN IALO
MIȚA AL P.C.R. ȘI A CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN — au 
demonstrat incă o dată înaltul 
prestigiu al politicii externe a par
tidului și statului nostru, stima și 
prețuirea deosebită de care se bucu
ră România socialistă, dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar gene
ral, ca cel mai de seamă fiu al po
porului nostru, militant înflăcărat 
pentru libertate, pace și justiție so
cială.

Exprimînd sentimentele ialomițe- 
nilor, organizația județeană de par
tid dă o înaltă apreciere activității 
neobosite pe care ați desfășurat-o 
ca purtător strălucit al mesajului 
națiunii noastre socialiste de prie
tenie, pace și colaborare intre po
poare. Urmînd exemplul dumnea
voastră luminos, ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru în
făptuirea exemplară a tuturor sar
cinilor ce ne revin, pentru a în
tîmpina cu noi șl valoroase fapte 
de muncă glorioasa aniversare a 
eliberării patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Locuitorii străvechiului nostru 
ținut — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN MA
RAMUREȘ AL P.C.R. — au urmărit 
cu vibrantă emoție și nețărmurită 
mîndrie patriotică noua vizită pe 
care dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați in- 
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in țări de pe con
tinentele african și latino-american.

Tratatele de prietenie și coope
rare semnate, acordurile de coope
rare economică și tehnică și cele
lalte documente încheiate cu prile
jul vizitei reprezintă o contribuție 
deosebită la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre poporul român 
și popoarele țărilor vizitate, la în
tărirea păcii și securității interna
ționale.

La sosirea in patrie, noi, mara
mureșenii, împreună cu întregul 
nostru popor, vă adresăm dumnea
voastră, Iubite tovarășe secretar ge
neral, și tovarășei Elena Ceaușescu 
un călduros „bun venit". Folosim 
acest prilej pentru a ne exprima, 
totodată, adeziunea noastră totală 
la politica internă și externă pro
fund științifică a partidului și sta
tului nostru, la a cărei elaborare 
și transpunere în viață vă aduceți 
cea mai înaltă și hotăritoare con
tribuție.
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VACANȚELE NOASTRE

peste 
din 

noastră 
maximă 
organi-

unde, în zilele de 
au discutat in mare

> ar trebui 
tot vacanțele să

Chiar dacă primăvara nu s-a ară
tat in întregime și mai stă ascunsă 
in... umbra iernii, vremea concediilor, 
a ieșirii in natură cu mic cu mare, 
bate la ușă. Iar, odată cu bătaia ei, 
își fac apariția — pentru unii con
turate clar, pentru alții abia schi
țate — și proiectele de vacanță. Ce 
ne vor oferi anul acesta organizato
rii turismului ? Ce programe, ce for
mule de petrecere a vacanței ne pro
pun ?

înainte de a răspunde concret la 
aceste întrebări, să reamintim că pen
tru pregătirea cit mai reușită a va
canțelor lucrători din domeniul tu
rismului s-au reunit într-o consfă
tuire pe țară, 
8 și 9 martie, ___
și în amănunt tot ce 
făcut ca 
primească 
partea 
nota 
pentru 
zare, pentru va
rietate și pentru 
calitatea servi
ciilor. Reprezen
tanții celor peste 
100 000 de lucră
tori din întreaga 
rețea a turismu
lui (M.T., M.C.I., 
Centrocoop) ho- 
tărîseră in con
sfătuiri județene 
— iar hotărirea 
lor a fost apoi 
„validată" în con
sfătuirea pe țară — ca anul 1974 să 
fie declarat „an al îmbunătățirii ra
dicale a calității serviciilor".

Cum va fi ? Să 
creț ! Citeva cifre 
ne sugereze, prin 
siunile vacanțelor, 
mului își propune să antreneze la 
programele sale (concedii de odihnă, 
scurte vacanțe de 4—6 zile, tururi 
prin țară, excursii tematice și de 
schimb de experiență, excursii de 
sfîrșit de săptămină, excursii și 
scurte sejururi in țările socialiste 
etc.) peste 8 milioane de oameni ai 
muncii. Uniunea Generală a Sindi
catelor și-a propus să trimită la 
odihnă și tratament — cu bilete di
fuzate prin sindicate — peste 500 000 
de salariați, iar în acțiunile destinate 
turismului de masă peste 1 milion ; 
Biroul de turism pentru tineret are 
și el în program acțiuni proprii, 
specifice generației ținere (concedii 
de odihnă, tabere de odihnă și spe
cializate,, itinerare tematice, con
cursuri de orientare turistică etc.) 
care să atragă peste 2,5 milioane de 
elevi, muncitori, țărani, studenți etc.

Așadar, trăgind 
nînd, jumătate din 
este invitată să ia 
formă sau alta, la 
vacanță ale anului 1974. Cineva s-ar 
putea să întrebe : bine, bine, dar 
cum vor putea fi trimiși în vacanță, 
în citeva luni, peste 10 milioane de 
oameni ? Nici o grijă ! 1974 este
anul unor vacante-lanț din iarnă 
pînă în iarnă. Ministerul Turismului, 
care dispune de o bază materială de

vedem — la con- 
sînt în măsură să 
ele însele, dimen- 
Ministerul Turis-

linie si adu- 
populația tării 
parte, într-o 

programele de

Ion CONSTANTINESCU:

„Din însemnările 
unui fost reporter 

parlamentar44

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: J> R J Ț JJ JJ R QR((

Recent a apărut în 
Editura politică lucra
rea „Din Însemnările 
unui fost reporter par
lamentar" (Camera De- 
putaților 1919-1939) de 
Ion Constantinescu. 
Reporterul, observator 
atent al vieții parla
mentare în anii dintre 
cele două războaie 
mondiale, ne convinge 
din nou că inventarul 
mijloacelor de exami
nare socială nu trebuie 
socotit doar la nivelul 
unor practici consacra
te. în mina unui mer- 
tor ocular al eveni
mentelor trecute, docu
mentele, memoriile, 
toate izvoarele istoriei 
contemporane pot prin
de un contur și o via
ță nouă sub infuzia 
propriilor însemnări și 
amintiri. Astfel, s-a 
născut o nouă carte, 
care nu poate fi înca
drată strict in vreuna 
din categoriile știute, 
dar care, în mod cert, 
devine indispensabilă 
nu numai specialistu
lui, ci și oricărui citi
tor dornic să afle ade
vărul în forma cea mai 
apropiată de concret.

Cele 21 de capitole 
ale lucrării, reprezen- 
tînd 21 de ani de la 
terminarea primului 
război mondial pină la 
declanșarea celui de-al 
doilea, surprind crono
logic principalele eve
nimente interne, așa 
cum s-ap reflectat ele 
în dezbaterea, adesea 
sterilă și totdeauna po
liticianista, a partide
lor burgheze în parla
ment. Viciile vieții 
parlamentare din țara 
noastră au rezultat atit 
din componența și ca
racterul acestei institu
ții, cit și din particula
ritatea sistemului de 
în,vestire și alegere a 
principalelor organe 
legislative ale statu
lui, care făcea posibilă 
o anume componență a 
acestora. Guvernul nu 
era format de un parla
ment ales ca expresie 
a voinței electorale, ci 
era numit pur și sim
plu de rege ; proaspeții 
miniștri, de regulă con
ducători ai unui partid 
considerat „guverna
mental", își organizau 

apoi „alegerea" parla
mentului lor, în ale 
cărui rînduri se Îngri
jeau să apară mai ales 
propriii partizani. A- 
devărata alegere a 
unui partid sari altul la 
guvernare se decidea 
ia palatul regal.

Meritul lucrării con
stă in aceea că faptele 
și ideile cuprinse in 
miile de discursuri ți
nute de deputați și 
însemnările reporteru
lui privitoare la ele au 
fost ordonate, clasate 
și corelate în așa fel 
incit să apară în relief 
momentele principale.

NOTE DE

LECTURĂ

resorturile intime ale 
mișcărilor politice, 
tendințele reale camu
flate sub fraze dema
gogice ale „aleșilor 
poporului", de fapt re
prezentanți ai marelui 
Capital, ai moșierimii.

Lucrarea acordă o 
atenție deosebită pre
zenței în parlament a 
deputaților comuniști 
și socialiști. Prezența, 
în cîteva rînduri. a 
reprezentanților cla
sei muncitoare in 
parlament a impri
mat în acele mo
mente lucrărilor , aces
tuia pecetea confrun
tării publice între tri
mișii celor exploatați 
și asupriți și politicie
nii claselor dominan
te. Argumentele folo
site de socialiști în 
sesiunea din 1919, cu- 
vîntările pline de nerv 
ținute de Gh. Cristes- 
cu, Toma Dragu, Al. 
Oprescu, interpelările
adresate guvernului în 
legătură cu represiu
nile autorităților de 
stat contra muncitori
lor greviști, a tuturor 
acelora care într-un 
fel sau altul ripostau 
politicii antipopulare

circa 200 000 de locuri de cazare In 
stațiunile de odihnă și tratament, in 
cabane și moteluri, este pregătit la 
ora actuală să primească oameni ai 
muncii la odihnă pe tot parcursul 
anului, astfel incit tot mai mulți ce
tățeni să poată beneficia de posibili
tăți de cură balneară și tratament (in 
primele două luni din acest an și-au 
petrecut concediul in stațiuni de 
odihnă și tratament circa 100 000 de 
oameni ai muncii).

Aceasta ar fi, pe scurt, „platfor
ma" vacanțelor noastre in acest an. 
Pentru asigurarea unei reușite de
pline a lor s-au luat și se vor lua, 
în continuare, o serie de măsuri or
ganizatorice. Nu ne propunem să in
sistăm acum asupra tuturor (o vom 
face, firește, la timpul potrivit), dar 
asupra citorva ne vom opri totuși.

Un program-invitație
și pregătirile organizatorilor 
turismului pentru acest an

Sovata, Lacul

In primul rind, pe baza unui pro
gram judicios întocmit, eșalonat pe 
o perioadă mai îndelungată, a în
ceput o acțiune complexă de redo- 
tare, de îmbunătățire a ' confortului 
și a condițiilor de agrement în prin
cipalele stațiuni. Acțiunea vizează, 
pentru prima etapă, litoralul, pre
cum și o serie de stațiuni balneo
climaterice cum ar fi Călimănești- 
Căciulata, Tușnad, " * ‘
Roșu, Vatra Dornei. Stîna de Vale, 
Moneasa și altele. De asemenea, in 
cadrul investițiilor din acest an, sta
țiunile Băile Herculane, Felix, So
vata. Mangalia ș.a. iși vor primi , oas
peții cu alte hoteluri și complexe 
sanatoriale noi, care vor fi date în 
funcțiune chiar in prima parte a se
zonului estival.

Paralel cu programul de moderni
zări și investiții se află în plină des
fășurare obișnuita „campanie gos
podărească" începută astă-toamnă 
și la finele căreia fiecare stațiune și 
punct turistic urmează să-și înno
iască „toaleta" pentru a spune oas
peților „Bine ați venit" intr-o am
bianță cit mai plăcută. Aducem 
lauda cuvenită, încă de pe acum, 
unor gospodari, ca aceia de pe lito
ral, Valea Prahovei și Valea Timișu
lui, Brașov, unde „campania gospo
dărească" se apropie de intrarea în 
„linie dreaptă". Dar nu putem să nu-i 
avertizăm pe alții (în special pe cei 
care au baza materială de-a lungul 
traseelor turistice) care, tot aștep
tând zilele călduroase, s-ar putea să 
fie luați prin surprindere de sosirea 
primăverii și să se trezească, în plin 
sezon, nepregătiți. Deci, atenție !

a guvernelor de a- 
tunci, au produs in 
parlament scene de 
puternică semnificație. 
Caracterul ipocrit al 
democrației parlamen
tarei burgheze a ieșit 
cu putere în evidentă 
cu prilejui alegerilor 
parlamentare din 1931, 
cînd cinci deputați ai 
Blocului Muncitoresc- 
Țărănesc, organizație 
de masă condusă de 
P.C.R., au fost invali
dați sub pretextul stră
veziu al unui „mani
fest subversiv" atribuit 
comuniștilor, în reali
tate o înscenare bazată 
pe o provocare regizată 
de Siguranță. Lucrețiu 
Pătrășcanu avea să nă
ruie, în cursul inter
venției sale la tribună, 
motivele invocate de 
autorități pentru a a- 
nula votul zecilor de 
mii de oameni dat can- 
didaților comuniști.

Intercalind fragmen
te de discursuri și con
statări personale pe 
marginea evenimente
lor importante, auto
rul conferă fiecărui caz 
aspectul pe care l-a 
avut în realitate. In
formațiile „de culise" 
adăugate poartă am
prenta participării ne
mijlocite la faptele ex
puse, dînd astfel lucră
rii un plus de savoa
re și un plus de date 
interesind nu numai 
istoria politică. Nu
meroase pasaje, ilus- 
trînd politicianismul, 
afacerismul, lipsa de 
scrupule, goana după 
profit, preocupări ale 
parlamentarilor din a- 
cel timp. în pofida ori
căror interese de stat, 
nemalvorbind de inte
resele celor mulți, sa 
constituie în structura 
lucrării cu o remarca
bilă forță de convinge
re. Stilul limpede, rea
lizat pe țesătura unor 
texte de factură dife
rită, integrate contex
tului unic, servește 
bine conținutul de idei 
al lucrării. Toate aces
tea îndreptățesc afir
mația că lucrarea Iui 
Ion Constantinescu în
trunește condițiile u- 
nei reușite editoriale.

Ion COMAN

avem permanent, indi- 
de oscilațiile vremii, și 

CAI,DA. Adică vom lua mă- 
incălzim cu apă de mare — 
va fi nevoie — cea mai 
parte a celor 40 de piscine,

ta- 
va- 
re- 

la 
ora 

avem 
toate

„In ce ne privește — ne spunea 
tovarășul Vasile Trandafir, director 
general al O.N.T. „Litoral" — sîn- 
tem pregătiți pentru ca anul acesta 

• să deschidem sezonul estival nu la o 
dată fixă, ci in raport de evoluția 
timpului. întrucit experiența ne-a 
arătat că începutul lunii mal ‘este 
adeseori de-a . dreptul «exploziv» 
în căldură și soare, am luat mă
suri să putem primi turiști încă din 
această perioadă. Sîntem pregătiți 
chiar să 
ferent 
MARE

' suri să 
dacă 
mare 
cite avem la ora actuală pe litoral. 
Și o ultimă noutate : am și reparti
zat oficiilor județene de turism — 

cu mult mai de
vreme decît în 
aîți ani — bilete
le pentru prima 
parte a sezonului 
(mai și iunie) și, 
în curînd, o vom 
face pentru tot 
sezonul. Adău
găm că. In aces
te două luni, 
rifele pentru 
captă vor fi 
diîse cu 50 
sută, că la 
actuală 
constituite 
stocurile de ali
mente necesare 

desfășurării în bune condiții a1 se
zonului. că avem în bazele de tra
tament peste 3 500 de locuri gata să 
primească și acum oaspeți, că... dar 
nu mai continui. Celelalte surprize 
— Ia ora intîlnirii cu litoralul".

Declarații asemănătoare ne-au 
făcut și alți organizatori ai vacan
țelor. Ne oprim, deocamdată, aici — 
fiindcă asupra unor aspecte sau 
altele, legate de oferta turistică, vom 
mai reveni. Pe baza celor relatate, 
sintem îndemnați să credem că anul 
acesta concediile noastre vor fi pre
gătite cît mai bine. Argumente ? Mă
surile stabilite în comun la recenta 
consfătuire pe țară de către toți fac
torii cu responsabilitate directă sau 
indirectă în organizarea turismului, 
de către consiliile populare, hotă- 
rîrea adnotată, In consens una
nim. ca anul 1974 să fie declarat 
anul îmbunătățirii radicale a calită
ții tuturor serviciilor, ceea ce în
seamnă — la urma-Urmei 
bune și certe pentru o 
reușită peste tot și pentru 
ceea ce-și dorește fiecare 
—. și, deci, potențial beneficiar — și 
asigurăm, pe viitoarele noastre gazde 
că vom ști să le prețuim eforturile, 
dar, în același timp, vom fi 
mai exigenți ca orieînd. Apelul con
sfătuirii pe țară ea și noi, beneficia
rii. să contribuim la îmbunătățirea 
calității serviciilor printr-o atitudine 
fermă și exigenta față de lucrătorii 
din turism l-am recepționat ca atare 
și-i vom da curs.

— semne 
vacanță 

toți. Este 
cetățean

Constantin PRIESCU

Producție a studiourilor maghiare. Regia : Mârton Keleti. Cu : Gâbor Nagy. Eva Szerencsi, Zsuzsa Bânki.

(Urmare din pag. I)
inte de termen. Ce animă această 
întrecere la care participă milioane 
și milioane de oameni, practic în
treaga noastră clasă muncitoare, toți 
cei ce muncesc in fabrici și uzine, pe 
șantiere ? Ce a determinat angaja
mentele lor insuflețitoare, spiritul 
de inițiativă, energia, pasiunea, 
abnegația cu care muncesc zi de zi 
pentru a le îndeplini și depăși ? Re
sortul intim al elanului în muncă 
este creșterea continuă a nivelului 
conștiinței socialiste a maselor mun
citoare, înțelegerea mereu mai 
profundă și mai responsabilă a ne
cesității de a asigura dezvoltarea ac
celerată a țării pe calea socialis
mului.

Realitatea satului românesc de 
azi, în care înfloresc cooperativele 
agricole de producție, rezultatei» 
obținute in creșterea producției agri
cole, nivelul de pregătire și orizon
tul larg de cunoaștere al țărănimii 
cooperatiste — atit de pregnant 
ilustrate de recenta conferință pe 
țară — pun în evidentă cît de adîno 
au pătruns și ce rodnic se dezvoltă 
ideile socialismului in conștiința ță
rănimii. Atașamentul intelectualită
ții față de idealurile socialismului 
este dovedit cum nu se poate mai 
pregnant de rolul deosebit de im
portant pe care îl îndeplinește în 
dezvoltarea economiei noastre națio
nale. în valorificarea superioară a 
resurselor țării, de contribuția hotă- 
rîtoare la îmbogățirea patrimoniului 
științei, artei și culturii românești. 
De altfel, este caracteristic pentru 
societatea noastră faptul că în anii 
socialismului s-au realizat o tot mai 
strînsă apropiere intre intelectuali
tatea veche și cea nouă, formată în 
acești ani, contopirea lor intr-un 
unic detașament, profund devotat 
noii orinduiri, s-au statornicit rela
ții de deplină încredere între inte
lectualitate și partid — o deosebită 
importanță avînd în sceastă privin
ță înalta prețuire acordată de 
partid intelectualității, stimularea 
răspunderii ei sociale, folosirea unor 
metode , adecvate de activitate, 
orientarea ideologică cu tact și pri
cepere a creației cultural-științifice 
și artistice.

Activitatea entuziastă și aportul 
substanțial al tinerilor in industrie, 
in agricultură, pe marile șantiere 
sau în acțiunile de muncă patrioti
că, strădaniile lor de a învăța te
meinic, de a-ș1 însuși o cît mai înal
tă calificare relevă deopotrivă ata
șamentul tinerei generații față de 
orînduirea care i-a creat un cimp 
nelimitat de afirmare creatoare. Nu 
se poate contura un asemenea 
tablou fără tvocarea aportului fe

Nu e niciodată prea mult 
să reflectăm asupra rolu
lui dramaturgiei noastre, 
asupra necesității ei de 
a se ancora în- clocotul rea
lităților actuale și în înțe
legerea direcțiilor către 
care omul acestor realități 
șe îndreaptă. Martor al lu
mii contemporane, drama
turgul este în același timp 
părtaș al aspectelor, al fap
telor de viață și al proce
selor prin care această lu
me trăiește. El nu poate 
de aceea să le ignore fără 
a-și ignora propria lui che
mare. Cu atit mai mult cu 
cit datele vieții din jur 
care-1 solicită se dovedesc 
în același timp tot atitea 
surse de satisfacții creatoa
re, artistice. In această 
perspectivă nu putem de
cît întimpina cu bucurie și 
cu interes ciclul „Oameni 
ai zilelor noastre", inaugu
rat de televiziune în sta
giunea aceasta, iar din a- 
cest ciclu, scenariul pre
zentat marți seara. Este 
vorba de noua lucrare dra
matică a lui Paul Everac, 
„CÎND TRĂIEȘTI MAI 
ADEVĂRAT" î noua lucra
re, deși fabula ei păstrea
ză aproape intacte datele 
de atmosferă, tipologice și 
conflictuale care au struc
turat și mișcat acțiunea u- 
nei scrieri mai vechi, de 
memorabil răsunet — „FE
RESTRE DESCHISE". Mie
zul dramatic al acestei 
vechi lucrări era generat 
de bătălia pentru fabrica
rea cocsului românesc în 
Hunedoara primelor avîn- 
turi de producție și de con
strucție revoluționară, so
cialistă, de locul și roadele 
acestei bătălii în limpezi
rea, formarea și călirea 
conștiințelor, în realizarea 
umană a muncitorilor par- 
ticipanți la procesul și sa
tisfacțiile muncii. Autorul 
„Ferestrelor deschise" cau
tă, după 15 ani, lumea atit 
de divers învolburată de 
focurile Hunedoarei de a- 
tunci. O regăsește răspin- 
dită pe toată întinderea 
țării — tot diversă, dar de
plin închegată, conștientă 
de sine și de rosturile ei, 
stăpînă pe sine însăși, rea
lizată într-un climat de 
gîndire și de convingeri Co
mune, unită în înțelegerea 
sensului uman și istoric pe 
care l-a parcurs, pe care 
continuă să-1 parcurgă.

Ancheta întreprinsă de 
Paul Everac printre eroii 
care iși tatonau abia des
tinul la începuturile con
strucției socialiste e nu 
numai bogată în revelații 
biografice, individuale, dar 
măi ales în semnificații 
care acoperă și definesc 
înseși resorturile ți sub
stanța filozofică, morală, 
de caracter și de atitudine 
ce definesc omul zilelor și 
realităților noastre de as
tăzi. Acest om, crescut in 
spiritul unei înalte misiuni 

meilor la întreaga operă de edificare 
socialistă — aport masiv, care va 
spori și mai mult prin recentele mă
suri stabilite de partid privind pro
movarea femeilor in toate domeniile 
de activitate. Și, desigur, se cuvine 
a fi subliniat că — fie că este vorba 
de muncitori, țărani, intelectuali, ti
neri sau vîrstnici, bărbați sau femei 
— referirile vizează pe toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate.

Nenumăratele fapte ale vieții de zi 
cu zi, fie din domeniul activității pro
ductive sau al participării maselor 
largi la conducerea treburilor obștești, 
Ia elaborarea și adoptarea deciziilor 
în fiecare unitate, ca ji ia dezbaterea 
și definitivarea celor mai importante 
legi ale statului, toate constituie o 

IDEOLOGIA SOCIALISTĂ
vie reflectare a faptului că în țara 
noastră ideologia socialistă a trium
fat trainic, definitiv, manifestîndu-se 
ca o puternică forță motrice a progre
sului multilateral al societății româ
nești.

Desigur, aceasta nu poate constitui 
o sursă de automulțumire sau un 
motiv de diminuare a atenției acor
date activității educative. Transfor
marea conștiinței oamenilor repre
zintă un amplu proces istoric, deose
bit de complex, in multe privințe mâi 
complicat decit schimbările în viața 
materială a societății. Este vorba nu 
numai de formarea unor noi convin
geri și a unor noi însușiri morale, 
dar și de înlăturarea unor mentalități 
și atitudini formate și transmise de-a 
lungul secolelor de existență in con
dițiile proprietății private. Nu se 
poate omite, iotodată, faptul că nece
sitatea obiectivă a relațiilor de co
existență pașnică, de diversificare a 
relațiilor, schimburilor contactelor pe 
multiple planuri cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire, creează, ine
vitabil, unele posibilități pentru pă
trunderea din afară a unor idei stră
ine, influențe ale unor concepții re
trograde

Abordînd cu o înaltă responsabili
tate această problemă, partidul nostru 
subliniază necesitatea tratării sale în 
lumina realităților vii, a 'aptelor 
exacte, a aprecierii lor corecte. Ast
fel, ar fi total nejustificat să se su- 
praaprecieze în mod alarmist perico
lul acestor Influențe. Dacă dezvoltarea

și demnități — aceea de 
făuritor al istoriei — vede, 
în lumina timpului scurs, 
că devenirea lui proprie nu 
poate fi desprinsă de deve
nirea istorică a construc
ției la care a fost chemat 
să participe, că frumusețea 
feții lui spirituale nu 
poate fi înțeleasă în afara 
frumuseții și măreției țării 
și așezării ei noi, că viața 
lui poartă in înseși temeiu
rile ei, pentru a fi adevă
rată și cu adevărat trăită, 
însemnele unei legături or
ganice, creatoare cu viața, 
cu problemele de viață și 
de creștere ale cetății.

Perdeaua bogat revela

și mereu stimulatoare in
vitații la această „viață a- 
devărată" pentru care ple
dează piesa și care se 
realizează din unirea vieții 
personale cu viața și cli
matul locului și rostului 
de muncă, în producție, în 
construcție. Flecare perso
naj se relevă, de altfel, ca 
„purtătorul" unui mesaj 
etic, invită prin destinul și 
devenirea sa la o medita
ție responsabilă, matură. 
Trecutul nu chiar îndepăr
tat se imbină cu prezentul 
imediat într-o țesătură ca- 
leidoscopică de situații, de 
conflicte, de deznodăminte, 
de semnificații, toate nu

LA TELEVIZIUNE 

„Cînd trăiești 
mai adevărat" 

de Paul EVERAC

toarelor evocări, cărora — 
prin mijlocirea unui repor
ter rezoner — Everac le dă 
viață, slujește drept izvor, 
drept argument șl lecție 
vieții și cerințelor de viață 
ale prezentului. Bătrinul 
Sudrigean, care, petreeîn- 
du-și concediul pe litoralul 
mării, explică astăzi ce a 
fost și cum a fost ieri, și 
mai ales ce și cum au fost 
tovarășii lui din Hunedoara 
fabricării primului cocs ro
mânesc, se măsoară oare
cum cu timpul, dar dă 
mai ales generației de as
tăzi pildă și măsură felu
lui de viață pe care se 
cuvine s-o ducă. Teodor 
Frențiu, aflat astăzi în uzi
nele din Arad și răspun- 
zînd, de pe înălțimea unei 
cariere strălucit statornici
te, pe care și-a deschis-o 
înfruntînd sfatul și exem
plul comodităților, e mai 
mult decit un tip reprezen
tativ al muncitorului con
știent, e un simbol, un în
demn. Muncitorul < de rînd 
Urlea — cu structura lui 
spontan cinstită, convinsă 
în puterea de invenție și de 
creație a omului — a ajuns 
activist de partid și trimi
te, în pofida măruntelor 
erori de care nu a fost 
scutit, boarea unei stenice

numai oglindind, ci izbu
tind, dincolo de actul emo
ției artistice ca atare, să 
dea mai ales freamăt 
exemplar, forța agitatorică 
realităților și umanității 
noastre înconjurătoare. Iată 
calitatea de frunte a sce
nariului „Cînd trăiești mai 
adevărat". Este in esență 
ceea ce-i conferă — deasu
pra valorilor lui propriu- 
zis literare : forță de ca
racterizare, de închegare a 
atmosferei, culoare, dina
mism, poezia contrastelor 
și a varietății — forța unei 
autenticități documentare, 
de reală și puternică re
zonanță politică, educativă.

Sub acest raport a fost 
de altfel de luat în seamă 
și construit spectacolul re
prezentat la televiziune, 
sub indicația regizorală 
bine inspirată, de cert 
profesionalism a lui Ion 
Cojar și pe ingenioasa for
mulă scenografică, teatral- 
cinematografică, a lui Vir
gil Luscov. Spectacolul a 
fost animat de actori cu 
mari resurse. Prezența lui 
Radu Beligan, jovială și ti- 
nără, naturală, filtrată în
tr-o subtilă baie de umor, 
de înțelegere, de căldură 
umană, a legat feluritele 
secvențe ale reportajului-

socialistă n-a putut fi oprită la înce
puturile ei, cînd mai existau clase 
exploatatoare, care dețineau poziții 
dominante în diferite sectoare ale 
vieții sociale, cu atît mai puțin ar 
putea fi de conceput că asemenea 
influențe ar putea abate, sau întoarce 
poporul din drumul ales — astăzi 
cînd socialismul a învins și s-a con
solidat puternic pe toate planurile, 
inclusiv pe plan ideologic, cînd oame
nii muncii cunosc prețul cuceririlor 
revoluționare, știu ce cucerire imensă 
este aceea de a fi stăpini pe propriile 
destine, de a-și făuri in mod liber 
propria bunăstare, mereu mai înaltă.

în același timp, partidul nostru 
înarmează pe comuniști mpotriva 
oricărei tendințe de subapreciere a 

caracterului nociv al ideologiei bur
gheze, de pasivitate în fața oricărei 
forme de manifestare a acesteia. 
Partidul subliniază ca o îndatorire 
fundamentală a comuniștilor, a tutu
ror celor ce lucrează în sferele acti
vității ideologice, să asigure ofensiva 
în continuare, fermă și intransigentă, 
Împotriva oricăror influențe ideologice 
străine, a oricăror forme de mani
festare a vechiului în modul de gin- 
dire și comportare al oamenilor. în 
concepția partidului nostru, activita
tea educativă — concepută nu ca o 
chestiune de campanie, cl ca o per
manență — trebuie să se caracterizeze 
prin combativitate, prin spirit mili
tant, ofensiv, străin de orice compro
misuri, prin dirzenie și pasiune revo
luționară.

Principalul cimp de afirmare a 
conștiinței socialiste îl constituie, de
sigur, munca fără preget pentru în
făptuirea politicii Partidului Comunist 
Român. De aci îndatorirea organiza
țiilor de partid de a face cît mai clar 
înțelese rațiunile fundamentale ale 
politicii partidului, cerințele de pro
gres cărora ea le dă expresie, nece
sitatea ca fiecare, la locul său de 
muncă, să facă tot ce-i stă în puteri 
pentru a o aduce la îndeplinire. Nu 
există criteriu mai înalt de apreciere 
a nivelului de conștiință al fiecărui 
membru de partid, al fiecărui cetă
țean, decît contribuția sa la realizarea 
sarcinilor trasate de partid.

în condițiile societății noastre so
cialiste, în care oamenii sint deopo

anchetă, in care el a fost 
protagonist, cu firele unei 
autenticități fără fisură, 
Toma Dimitriu a comuni
cat o răspicată intransigen
tă și severitate muncito
rească, udată de o ascunsă 
undă de tandrețe ; Silviu 
Stănculescu s-a arătat un 
„magician" al uzinei, stri
vind în preocuparea nea
bătută pentru rosturile lui 
în producție problemele 
vieții lui personale, iar Co- 
rado Negrcanu a știut să 
transmită, cu un amestec 
de suris și seriozitate, lu
necarea de la regimul 
spontaneității la acela al 

' deciziilor și meditației bine 
cumpănite. Din bogata dis
tribuție-mai reținem pe Vic
tor Moldovan, construind 
din umor și pitoresc o față 
a răspunderilor senine și a 
satisfacției împlinirii lor ; 
pe alte trepte ale umoru
lui, subtil vecine cu satira 
Constantin Diplan, con
struind jovial și tinăr por
tretul unei „aparențe" zgo
motos înșelătoare (o subti
lă cenzurare a limbajului 
acestui personaj ar fi fost 
de dorit) ; Valeria Gagia- 
Iov, trecind din „plictisul" 
conjugal, cu discretă auto- 
persiflare, la mulțumirea 
realizării în ambianța unei 
căsnicii alimentate și îm
bogățite spiritual de „viața 
de-afară“ a muncii pro
ductive ; Mircea Anghe- 
lescu, configurind, poate cu 
emfază caricaturală nepo
trivită, dar nu fără eficien
ță, fața unui intelectual 
greu aderent la climatul 
noilor zări și așezări ; Mar
gareta Pogonat — cu, încă 
o dată, verificatele ei re
surse de emotivitate, mar- 
cînd în gravitate, dar nu în 
încrîncenare, rolul greu al 
unei soții conștiente de des
tinul propriei ei căsnicii, ca 
și de rosturile vieții ei so
ciale ; Adina Popescu — 
construind din rîs și temeri 
ingenue chipul inocenței și 
purității deschise vieții ; 
Raluca Zamfirescu, creio- 
nînd, in fundal, „tăcerea" 
cuminte a unei case cu co
pii... Galeria de personaje 
e mult mai întinsă și, pînă 
la tipurile de aparentă fi
gurație, demonstrînd carac
tere și poziții deosebite în 
fața întrebării : „cum se 
trăiește cu adevărat". In a- 
ceastă galerie, notăm de 
asemenea contribuțiile, nu 
doar cromatice, ale lui Cor
nel Gârbea, Liviu Crăciun, 
Costel Constantin, Angela 
Costache, Marcel Enescu, 
Andrei Codarcea, Ovidiu 
Moldovan, Aurel Giurumia, 
Nicolae Albani.

Antologie de drame posi
bile, scenariul „Cînd tră
iești mai adevărat" adaugă 
in creația lui Paul Everac 
o valoare de necontestat, 
iar în producția teatrală a 
televiziunii, o realizare 
vrednică de toată prețuirea.

Florin TORNEA

t V
PROGRAMUL I

16.00 — 17,00 Teleșcoală,
10,00 științe sociale. Repartizarea 

rațională a forțelor de pro
ducție In întreg teritoriul 
țării.

18,1'5 Album. Cu Tudor Arghezi 
prin București.

16,35 Fizică (ciclu de consultații In 
sprijinul eandidațllor In Invă- 
țămintul superior). Electro
tehnică. Probleme.

17 30 Telex.
17,'35 Curs de limba germană. Lec

ția 05.
18,05 Teleglob. Pe magistralele 

Varșoviei.
18.25 întrebări și răspunsuri.
18,55 Film serial pentru copil. 

George. Episodul „Prima ză
padă".

10.20 1001 de seri. Poveștile buni
cuței Oaie.

19,30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret. • Tur

neu! emblemelor. Participă 
echipele reprezentative ale 
județelor Alba, Bihor, Bra
șov șl Sibiu. Transmisiune 
directă de la Tlrgu-Mureș.

11,05 De Joi plnă joi — rubrică de 
știri din .viața șl activitatea 
tineretului.

81.10 „Cînd fugi de muncă" — 
telefolleton.

81.20 Viitorul profesor este pregă
tit pentru școala viitorului ? 
— anchetă de Marin Stănescu.

81,40 Cîntece șl dansuri din Repu
blica Guineea.

22.10 Finalul meciului de baschet 
feminin Politehnica Bucu
rești — Clermont Ferrand în 
semifinala „Cupei campioni
lor europeni". Transmisiune 
din sala Floreasoa.

22.25 24 de ore.

PROGRAMUL H

80,00 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radlotelevlziunil ro
mâne. Dirijor : Radu Zvorlș- 
teanu. Solistă : Elena Gan- 
țolea. In program : Antonin 
Dvorak — Simfonia a ix-a ; 
Paul Constantinescu — Con
certul pentru harpă și or
chestră ; Ottorino Respighi — 
Pini! din Roma. In pauză s 
• Telex • Prin muzee și 
expoziții,

22,05 Cărți și Idei,

trivă producători șî proprietari ai 
mijloacelor de producție, o compo
nentă intrinsecă a conștiinței socia
liste este atitudinea înaintată față de 
muncă și față de avutul obștesc. 
Este ușor de imaginat cît de mult 
s-ar accelera ritmul progresului ge
neral dacă atitudinea înaintată față 
de muncă și față de avutul obștesc 
ar deveni un atribut al tuturor mem
brilor societății noastre, dacă pretu
tindeni, în toate fabricile și uzinele, 
în toate unitățile socialiste din agri
cultură, s-ar asigura folosirea din 
plin a capacităților de producție, a 
materiilor prime și materialelor, a 
timpului de lucru, dacă problemele 
sporirii productivității muncii, redu
cerii cheltuielilor materiale de pro
ducție. îmbunătățirii calității produ
selor, creșterii eficienței ar polariza 
statornic eforturile fiecărui colectiv 
și fiecărui om în parte.

Conștiința socialistă se exprimă 
pregnant in sentimentul înaltei res
ponsabilități sociale. A cultiva stă
ruitor acest sentiment, a deprinde pe 
toți cetățenii, indiferent de locul și 
munca ce o prestează, să judece fie
care act social prin prisma interese
lor generale ale întregului popor, a 
înrădăcina înțelegerea largă, unani
mă, a faptului că primatul interesu
lui general este premisa progresului 
societății și condiția satisfacerii opti
me a înseși intereselor individuale 
ale fiecăruia — iată obiective de 
bază, esențiale, ale muncii educa
tive.

Omului nou, constructor al noii 
orinduiri. trebuie să-i fie caracteris
tică însușirea organică a moralei re
voluționare, a principiilor eticii și 
echității socialiste. Este cerința care 
a inspirat proiectul de „Norme ale 
vieții și muncii comuniștilor", — 
care se și află in proces de traducere 
în viată și care urmează să devină, 
după aprobarea sa de către Congre
sul al Xl-lea, parte integrantă a sta
tutului și programului partidului. în 
spiritul acestor norme, activitatea e- 
ducativă este chemată să-și lărgeas
că aria de influențare, să cuprindă 
în atenția sa, atît comportarea oame
nilor la locul de muncă, în produc
ție. cit și comportarea în societate, 
în familie — spre a forma oameni 
care să-și organizeze întreaga viață 
în concordanță cu aceste norme, să 
militeze pentru generalizarea lor pe 
planul întregii societăți.

Devenind atributul caracteristic al 
fiecărui membru al societății noas
tre, conștiința socialistă se va afir
ma tot mai mult ca un uriaș factor 
de accelerare a progresului multila
teral al României, al înaintării ei pe 
calea socialismului multilateral dez
voltat, spre comunism.

cinema
• Păcală : PATRIA — 0,30; 12,30: 
16,30; 20, FAVORIT — »,3O; 12,30: 
16; 19.
• Fantastica aventură a lui Nep-
tun : BUCUREȘTI — 8,45; 11;
13,15; 16; 18,30; 21.
• AI șaptelea cartuș > LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Prințul Bob : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,43; 16; 18,15; 20,30.
o Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 0,45;
11.15.
• Șase viteji colindă lumea : 
DOINA — 12,30; 14,30; 16.30; 18,30.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 20,18, I
• Cldul I SCALA — 8; 12,45; 16,30:
30.15.
• Aurul negru din Oklahoma t 
SALA PALATULUI — 17,13 (seria 
de bilete — 5001); 20,16 (seria de 
bilete — 5002), EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 1»,15; 20 30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Proprietarii s MELODIA —■ 9; 
HJ5: 13,30; 10; 18,15; 20,30, FLA
CĂRA — »; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Ctntecul Norvegiei 1 CAPITOL 
— 9,15; 12,30; 16,15; 19,30.
§ întoarcerea iul Magellan 1

UCEGI — 15,30; 18; 80,15,
• Călărețul fără cap : FESTIVAL 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, BU- 
ZEȘTT — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15,
• Trecătoarele iubiri 1 COSMOS 
— 15.30; I®; 20,15, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Un colțișor de rai — 14.30, Ro
meo și Julieta — 16,30, Băieții ve
seli din Siracuza — 18,45, O femeie 
care știe ce vrea — 20,45 1 CINE
MATECA (sala Union),
• Misterioasa prăbușire t VICTO
RIA — 8,45; 11,16; 13,45; 16,15; 18,30; 
21k COTROCENI — 14; 16; 18; 20, 
ARTA — 15,30; 1»; 20,15.
• Nu trișa, dragă s VITAN — 
15,30; 18; 20,
• Joe Kidd : LUMINA — 8,30 î
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 20,45, 
POPULAR — 15,30; 10; 20,13.
• Chemarea străbunilor 1 GRIVI- 
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 18; 16,15; 20.30, 
MODERN — 8,45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20.45.
• Oamenii de pe „Flamingo" t 
RAHOVA — IS; 18; 20.
• Omul cu creierul transplantat : 
FLAMURA — 8; 11,15; 13,30; 16; 
10,15; 20,30.
• Trenul spre stația „Cerul" : 
PACEA — 15,30,
• Intimplări cu Cosa Nostra t 
PACEA — 17,45; 20.
• Insula misterioasă : DACIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Marele vals (ambele serii) 
UNIREA — 11; 15,30; 19, VOLGA 
— 10, 13; 16; 19,15.
• Semurg, pasărea fericirii 1
MUNCA — 10.
• Jandarmul sa Însoară : MUNCA 
— 16; 18; 20.
• Judo t DRUMUL SĂRII — 15,30: 
18; 20,15.
• Veronica se întoarce 1 FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
S Ultimele șase minute 1 CR1N- 

AȘI — 16; 18,15.
e Misiunea secretă a maiorului 
Cook : PROGRESUL — 13,30; 18; 
20,15.

teatre
• Radiotelevlzlunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Radu Zvoris- 
teanu. Solistă ; Elena Ganțolea 
— 20.
• Opera Română 1 Lacul lebede
lor — 19.
S Teatrul de operetă t My fair ,cly — 3Q
• Teatrul Național (sala mare) t 
Un fluture pe lampă — i®,3o,
(sala Comedia) : Cui i-e frică de 
Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul de comedie I Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Iandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20,
(sala Studio) ; A douăsprezecea 
noapte — 20.
• Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 19.30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Ciulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Tigrul purpuriu 
căruia 11 plăceau clătitele — 17, 
(sala din str. Academiei) : Pun
guța cu doi bani — 17.
a Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vino să ne vezi deseară — 
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana —19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; La hanul cu cintece 
— 19,30.



SC1NTEIA — joi 14 martie 1974 PAGINA 5

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

O HOTĂRÎRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Sînt recunoscător Excelenței Voastre, guvernului și poporului României pentru amabilul mesaj de salut adresat cu prilejul celei dera 24-a aniversări a Zilei republicii.împărtășim încrederea Excelenței Voastre că prietenia și cooperarea dintre cele două țări ale noastre ss vor dezvolta pe mai departe și se vor consolida în anii care vin.Am. amintiri plăcute din recenta mea vizită în țara dumneavoastră și folosesc acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre multă sănătate, precum și succes și prosperitate poporului român.
V. V. GIRI

Președintele Republicii India

pentru organizarea 
și dezvoltarea producției de plante

textile și mătase naturală

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaSurvolînd din nou teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre Franța, folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi, domnule președinte, asigurările înaltei și foarte cordialei mele considerațiuni, împreună cu expresia sentimentelor mele foarte sincere pentru dumneavoastră personal și pentru viitorul fericit al patriei dumneavoastră.
GEORGES POMPIDOU

Printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, au fost luate unele măsuri 
pentru organizarea și dezvoltarea 
producției de plante textile și mă
tase naturală. Astfel, a fost înfiin
țat Trustul inului, cînepii și bumba
cului, unitate care se va ocupa de 
contractarea, organizarea și îndru
marea producției de semințe și tul
pini de in și cînepă, a producției de 
bumbac. Trustul va asigura, de ase
menea, baza tehnico-materială nece
sară acestei producții, prelucrarea 
primară a fibrelor de in, cînepă și 
bumbac și a produselor secundare, 
în subordinea trustului vor funcționa 
21 întreprinderi, repartizate 
rite zone ale țării, In care 
tivă aceste plante textile.

Trustul inului, cînepii și 
cului și întreprinderile din

In di fe
se cul-

bumba- 
subordi-

nea sa au obligația de a se asigura 
semințe de calitate, Îngrășăminte 
chimice, erbicide, utilaje specifice 
și asistență tehnică unităților agri
cole cultivatoare de plante textile.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
ca, treptat, in diverse zone ale țării, 
să fie organizate pe principiul fer
melor pomicole mai multe centre 
sericicole, pentru producerea de ma
terial săditor, organizarea de planta
ții de dud și producerea de gogoși 
de mătase.

Hotărîrea
se înscrie în contextul programului 
de măsuri
partidului privind dezvoltarea pro
ducției de in, cînepă, bumbac șl 
gogoși de mătase.

Consiliului de Miniștri

stabilite de conducerea

(Agerpres)

Tovarășului GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului executiv federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Numirea ambasadorului Cronica zilei
României in RepublicaAflînd cu adîncă întristare despre catastrofa minieră din localitatea Sokobania, care a provocat pierderi de vieți omenești în rîndul minerilor și al echipelor de salvare, vă exprim profunda noastră compasiune și vă rog să transmiteți condoleanțele noastre cele mai sincere familiilor îndoliate.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Prin decretbal Consiliului de Stat, 
tovarășul Petrache Dănilă a fost nu
mit în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica Gu
yana, cu reședința la Caracas.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Harry G. Barnes, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Statelor Unite ale Americll 
In Republica Socialistă România, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

hochei : Juniorii noștri în finala 
campionatului european (grupa B)

La patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August" din Capitală au 
continuat întrecerile campionatului 
european de hochei pe gheață pentru 
juniori (grupa B). în derbiul seriei 
a 2-a, selecționata României a 
vins cu scorul de 6—1 (2—0, 
3—1) reprezentativa Bulgariei.

în-

urma acestei victorii, tinerii hocheiști 
români s-au calificat pentru 
campionatului.

Iată și rezultatele celorlalte 
ciuri : Norvegia — Franța 8—1 
3—0, 1—1) ; Austria — Italia 
(3—1, 1—2, 3—1) ; R. F. Germania — 
Iugoslavia 10—2 (1—2, 4—0, 5—0).

finala

ȘAH

„CUPA TINERETULUI"
• LA PLOIEȘTI, FINALA PE ȚARA LA TENIS
• ÎNTRECERILE EDIȚIEI DE VARĂ ÎNCEP IN

SĂPTĂM1NĂ

DE MASA 
ACEASTĂ

Cîmpiile fertile 
din munții Jen

TELEGRAME EXTERNE

Ieri, la sediul C.N.E.F.S., s-au în
trunit comisiile centrale pentru 
„Cupa tineretului" și complexul po
lisportiv „Sport și sănătate". în ve
derea încheierii ediției de iarnă a 
„Cupei tineretului" s-a stabilit ca 
finala • pe tară la tenis de masă să 
aibă loc la Ploiești, în zilele de 6 
și 7 aprilie. S-a ho-tărît, de aseme
nea. ca întrecerile etapelor de masă

ale ediției de vară a 
retului", precum și ale .. __ ...
neretului", să înceapă încă din săp- 
tămîna aceasta.

Comisia centrală pentru complexul 
polisportiv „Sport și sănătate" s-a 
preocupat de desfășurarea pregătiri
lor în vederea activității practice 
care va începe, așa după cum s-a 
mai anunțat, din luna aprilie.

„Cupei tine- 
„Crosului ti-

Turneul internațional de șah de- la 
Casablanca s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru internațional Florin 
Gheorghiu, care a totalizat 6,5 puncte 
din 9 posibile. Pe locurile următoa
re, cu același număr de puncte, dar 
cu un coeficient Sonneborn inferior, 
s-au situat șahiștii iugoslavi Kara- 
klaici și Ostoici. Locurile 4—5 au 
fost ocupate de Cardoso (Filipine) și 
Kotov (U.R.S.S.) — ambii cu cite 6 
puncte. Dintre cei 10 participanți, 
Florin Gheorghiu a fost singurul care 
a terminat neînvins turneul.

FOTBAL - Aseară Ia Viena

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare lui Efrain Schacht Aris- 
tigueta, cu prilejul numirii sale In 
funcția de ministru al relațiilor 
terne al Republicii Venezuela.

★

Lucrările Conferinței europene 
planificare sanitară națională 
continuat in ziua de 13 martie, sub 
președinția prof. dr. E. Aujaleu, di
rectorul general onorific al Institu
tului național de sănătate și cerce
tări medicale din Franța.

în prima parte a lucrărilor, sir 
John Brotherston, șeful Serviciului 
de sănătate socială din Scoția, a pre
zentat lucrarea „Conceptul și rolul 
planificării sanitare", în cadrul căreia 
a subliniat necesitatea stabilirii unui 
echilibru îritre diferitele tendințe 
care se manifestă în domeniul pla
nificării.

Lucrările au continuat apoi pe 
grupe de lucru, în cadrul cărora au 
fost dezbătute o serie de probleme 
fundamentale ale planificării sani
tare și importanța acesteia pentru e- 
valuarea stării de sănătate.

ex-

de 
au

(Agerpres)

ÎNTRE 15—21 MARTIE

Lotul divizionar
Admira Wacker 0-0

Acțiune de vaccinare 
a copiilor

î CÎTEVA RÎNDURI
După 5 runde, în turneul interna

țional de șah de la București, con
duce maestrul sovietic Vitali Țeș- 
kovski cu 4 puncte, urmat de Ves- 
terinen (Finlanda) 3.5 puncte și o 
partidă întreruptă, Vogt (R.D.G.) 3 
(1). Rezultate din runda a 5-a : Po
pov ;— Țeșkovski remiză; Plahetka— 
Farago O—1 ; Maciejewski — Kuraji- 
ța remiză. Restul partidelor s-au în
trerupt.

gheropoulos (Grecia) — Christ 
Burr (Canada) 6—7, 6—2, 6—4 ; Ba
lazs Taroczy (Ungaria) — Ion Sântei 
(România) 6—2, 6—4 : Jairo Velasco 
(Columbia) — Jose Moreno 
6—2, 6—2.

(Spania)

TENIS. — La Sao Paulo continuă 
turneul internațional de tenis, con- 
tind pentru grupa a III-a a circuitu
lui W.C.T. Ion Țiriac l-a intîlnit pe 
americanul Eddie Dibbs, pe care l-a 
învinr în două seturi : 6—3, 6—1. Ar- 
gentirieanul Guilermo Vilas a obți
nut o surprinzătoare victprie cu 1—6, 
7—5, 6—4 în partida susținută cu 
cehoslovacul Jan Kodes, unul dintre 
favoriții concursului. • în primul 
tur al probei de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional de la 
Calgary (Alberta) s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Nicky Kalo-

VOLEI. „Cupa cupelor" 
masculin a revenit echipei 
Radiotehnika Riga, clasată 
Intii în turneul 
Bruxelles. Pe locurile 
Zvezda Voroșilovgrad, 
(Polonia) și Libiam Bologna.

la volei 
sovietice 
pe locul 

final disputat la 
următoare : 

Rezsowya

Astăzi, In Sala sporturilor de 
la Floreasca va avea loc me
ciul internațional feminin de 
baschet dintre echipele Politeh
nica București și U.C. Clermont 
Ferrand (Franța) din cadrul 
semifinalelor „Cupei campioni
lor europeni". Întîlnirea începe 
la ora 19.

HANUL

Un punct turistic de atracție

*

b 
i

Lotul divizionar de fotbal al Ro
mâniei a susținut aseară, la Viena, 
un meci amical cu formația austria
că Admira Wacker. Partida s-a în
cheiat la egalitate (O—0). După cum 
transmite corespondentul agenției 
vieneze A.P.A., a fost un meci spe
cific de antrenament. în minutul 25, 
Dobrin a ratat, șutind în bară, iar în 
minutul 80, Kapounek a irosit și_ el 
o mare ocazie. S-au 
brin, Troi și Hajnal 
portarul Stachowitz 
Nowak de la gazde.

în lotul divizionar al României au 
fost utilizați următorii jucători : Ră- 
ducanu, Anghelini, Sameș, Dinu, 
Hajnal, Iordănescu, Beldeanu, Kun, 
Troi (Sandu Mircea), Dobrin (Bro- 
șovschi), Marcu.

21 martie 1974 se va

remarcat : Do- 
de la oaspeți, 
și apărătorul

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 13 MARTIE 1974

Fond general de cîștiguri : 1 240 339 
lei din care 95 288 lei report.

Extragerea I : 35 34 19 27 25 23. 
Extragerea a Il-a : 10 32 13 24 4.

între 15 și
desfășura in întreaga tară, în cadrul 
acțiunii de primo vaccinare antipo- 
liomielitică a copiilor născuți intre 1 
decembrie 1972 și 1 
aplicarea celei de-a 
vaccin trivalent.

Vaccinarea constă 
rea sub formă de picături pe 
bucală a vaccinului antipoliomielitie 
trivalent compensat, produs de In
stitutul „Dr. I. Cantacuzino".

în același interval vor fi primo 
vaccinați, primind o singură doză 
de vaccin trivalent și copiii născuțî 
în cursul lunii decembrie 1973 și lu
nii ianuarie 1974, ca și copiii omiși 
în etapa anterioară (ianuarie).

La această acțiune sînt invitați 
a-și prezenta copiii la dispensarele 
medicale teritoriale atit localnicii, 
cit și familiile cu domiciliu flotant 
sau care in etapa de vaccinare se 
află ocazional în localitate.

(Agerpres)

decembrie 1973, 
doua doze da
în administra- 

eale

Vorbind despre 
țărănimii chineze, 
Cijon, director general în Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii, 
ne-a relatat atîtea, grupului de zia
riști români, incit cele spuse de el 
n-ar încăpea într-un simplu repor
taj. Vom reda, din cele aflate, doar 
cîteva fapte mai

Deși agricultura 
istorie milenară, 
lungul vremurilor 
a putut satisface 
și este un fapt notoriu că 
de eliberare foametea cerea anual 
un tribut de milioane de vieți. In 
anii socialismului, această plagă a 
fost definitiv eradicată din viața 
poporului chinez.

Date statistice arată că în 1971 
s-a obținut cea mai mare recoltă 
din Istoria Chinei — 250 milioane 
tone de cereale. Suprafața cultiva
tă a țării este de 110 milioane de 
hectare și ea ar putea fi dublată, 
fără a se lua In calcul partea de 
deșert. In 1973, in ciuda unor con
diții climaterice nefavorabile, pro
ducția a fost și mai mare. Firește, 
asemenea rezul
tate au devenit 
posibile numai 
datorită lichidării 
regimului de ex
ploatare feudală, 
colectivizării a- 
griculturii și, bi
neînțeles, muncii 
pline de abnega
ție a oamenilor. Interlocutorul nos
tru ne-a povestit multe despre fai
moasa brigadă Tachai, a cărei ex
periență în obținerea de producții 
mari (in medie 7-8 tone la hectar) 
de pe pămînturi aride este dată ca 
exemplu în toată China.

Am cutreierat timp de o zi me
leagurile comunei Hua Tun, din 
provincia Canton, și am văzut cum 
muncesc și trăiesc cei aproape 
60 000 de locuitori, cîți are comuna. 
Sâo In Piao, secretar adjunct al 
comitetului de partid al comunei 
populare, vicepreședinte al comi
tetului revoluționar al comu
nei, ne-a furnizat numeroase date 
privind evoluția producției vegeta
le și ariimale, aspecte social-cul- 
turale și gospodărești, ca și nive
lul de trai al oamenilor. Ne-a ară
tat culturi bogate de orez și trestie 
de zahăr, de legume și plante in
dustriale, baraje, construcții social- 
culturale, ateliere mecanice ale 
gospodăriei în care se fabricau — 
da, se fabricau, și încă in serie — 
concasoare, mașini de decorticat 
orez, de furajat ; ne-a arătat uzina 
electrică cu cele două turbine de 
mică capacitate. în comuna popu
lară am văzut o amenajare spe
cială unde se produceau pînă și 
perle naturale de cultură.

;..Carnetul de reporter ne evocă 
una din „minunile" săvirșite de oa
menii brigăzii de producție agri
colă din Sosini, un sat aflat la poa
lele unui versant al munților Jen, 
cunoscut și sub numele de Depre
siunea de gresie. Grea a fost viața 
acestor săteni din provincia Hopei 
pînă la eliberare. De fapt, ne spu
nea Cean Cur-sun, brigadierul și 
secretarul de partid al unității res
pective, locuitorii de aici aveau 
„de toate" : bolovani și stinci de 
toate mărimile, de pe care cule
geau... o sărăcie lucie. Tot satul, 
in care trăiau aproape 500 de su
flete, avea cam 80 de pogoane de 
pămînt arabil ; adîncimea pămîn- 
t.ului era doar de cițiva centimetri ; 
în rest totul era stincă. Iar apa... 
apa lipsea.

în anii de după eliberare a început 
lupta cu natura. în 1956 s-a con
stituit cooperativa agricolă Ia care 
sătenii, de fapt, nici nu prea au 
avut ce să aducă. Un amănunt, 
tragi-comic : trei familii au intrat 
in cooperativă declarind că aduc 
doar... trei sferturi de catîr; unicul 
animal se afla în stăpînirea a pa
tru familii, iar pentru început fă
cuseră cerere de intrare doar trei. 
Așa îneît...x,

viața și munca 
tovarășul Țin

semnificative, 
are, in China, o 
niciodată, de-a 
din trecut, ea nu 
nevoile interne ; 

înainte

Doi ani mai tîrziu a luat ființă 
comuna populară. De atunci a în
ceput o luptă titanică, bine organi
zată, pentru transformarea naturii, 
pentru a face că aceste ripe pie
troase să devină ogoare roditoare. 
Organizația de partid a mobilizat și 
antrenat oamenii la înfăptuirea a 
patru mari obiective: transforma
rea terenurilor de pantă în terase; 
Împădurirea munților din jur și 
combaterea eroziunii solului; cău
tarea și captarea resurselor de apă; 
cultivarea de pomi fructiferi.

Pentru amenajarea de terase erau 
necesare dislocarea și îndepărtarea 
unor stipci uriașe, împresurate de 
mii de bolovani. Au fost Înlăturate. 
Dar pămintul fertil nu a apărut in 
locul acestora. „Nu există pămînt? 
Atunci să-1 aducem". Sătenii au 
calculat că trebuiau, nici mai mult 
nici mai puțin, decît 2 000 coșuri de 
pămînt pentru fiecare mu (1 mu - 
1/15 ha); coșurile cu pămînt au fost 
aduse, în spinare, de la 5 km dis
tanță, cale parcursă peste munți. 
Pentru patru sute de mu astfel a- 
menajate s-au cărat aproape 
milion de coșuri

NOTE DE CĂLĂTORIE
DIN R. P. CHINEZA

un 
de pămînt. Deviza 
a fost să se 
lupte pentru fie
care centimetru 
de teren. Și s-a 
reușit. Colinele 
au luat o nouă 
înfățișare, datori
tă cimpiilor-tera- 
să, de pe versan- 
ții muntelui. După 

un timp, oamenilor le-a venit ideea 
de a scurta drumul pînă la locul de 
unde aduceau pămînt. Pentru aceas
ta. tinerii din sat au muncit timp de 
8 luni — cu ciocane, sfredele și tîr- 
năcoape, săpînd un tunel de 254 m 
și scurtind astfel drumul cu 4 km. 
în cinstea lor s-a ridicat o lespede 
mare de piatră pe care s-au scris, 
cu litere de aur, cuvinte despre 
spiritul de abnegație și munca lor 
tenace.

Cam la fel s-au petrecut lucru
rile și cu apa. Soluția a fost aceea 
de a construi rezervoare și lacuri 
artificiale printre stinci. Cinci pri
măveri și șase ierni le-au trebuit 
oamenilor (13 000 de zile-muncă) 
pentru a amenaja o vastă „cister
nă". Apa se adună aici dintr-un iz
vor de munte și poate alimenta în
tregul sat timp de o jumătate de 
an. într-un deceniu, oamenii din 
Depresiunea de gresie au amenajat 
încă 23 rezervoare...

Munca eroică, de aproape două 
decenii, a oamenilor a schimbat ra
dical înfățișarea satului, Ca și pro
pria lor viață. Ei dispun acum 
800 mu teren cultivat cu cereale 
terase — de pe care anul trecut 
obținut cite 1 600 ținl (1 țin «■ 
kg) — și de 400 mu de livadă 
care au plantat 60 000 de pomi fruc
tiferi. De asemenea, au împădurit 
mai bine de 900 mu, acoperind mun
ții arizi din jurul satului cu co
paci de un verde viu.

Dacă ne referim la viața oame
nilor, este suficient să spuiiem că 
fiecare familie și-a construit o casă 
nouă, că 80 la sută din familii au 
surplusuri de cereale și ceva bani 
puși deoparte. în Depresiunea de 
gresie toți copiii învață carte și 
toată lumea se bucură de asistență 
sanitară.
‘ ...Și acolo, departe, la atîtea mii 
de kilometri, unde se află acel sat, 
țara noastră este bine cunoscută. 
Cean Cui-sun, brigadierul, a fost 
cu un an în urmă intr-o vizită în 
România și ne-a spus că l-a inte
resat realizările noastre în cultiva
rea griului, a porumbului și mai 
ales în aplicarea metodei de iriga
re prin canale (din care au și con
struit aproape 2 000 de metri).

Dar nu numai atit; el a povestit 
pe larg tuturor despre sentimentele 
de adîncă prietenie cu care a fost 
primit — sentimente ce ne-au fost 
din plin exprimate și nouă de a- 
cești oameni dîrzi, tenaci, din co
muna Sosini, ca și din toate locu
rile vizitate în China populară.

Neculal ROȘCA

ROMANIA IA IIRGURI 
INTERNAȚIONALE

CAIRO 13 (Corespondentă de la 
Nicolae N. Lupu). — La Tîrgul in
ternațional de la Cairo a fost orga
nizată miercuri „Ziua României". Cu 
acest prilej, pavilionul țării noastre 
a fost vizitat de specialiști, oameni 
de afaceri, precum și de un numeros 
public, care au urmărit cu un viu 
interes noile realizări ale industriei 
și tehnicii românești. De o deose
bită atenție s-au bucurat tipurile de 
tractoare „U-650" și „U-550", auto
camionul „Roman", autoturismul 
„ARO-240", excavatorul hidraulic, 
diverse mașini pentru industria tex- 

' tilă, precum și alte exponate, ale 
căror calități au fost evidențiate și 
de cotidianul „Al Ahram". Cîteva 
din aceste produse, de altfel, slnt 
bine cunoscute de către publicul 
egiptean — printre care tractoarele, 
autoturismele de teren — deoarece 
sînt asamblate șl în Republica A- 
rabă Egipt, pe baza unor acorduri de 
cooperare încheiate cu țara noastră.

Cu ocazia „Zilei României", amba
sadorul țării noastre la Cairo, Petru 
Burlacu, și directorul pavilionului 
românesc, Florin Patranoiu, au oferit 
un cocteil, la care au participat nu
meroși reprezentanți ai vieții eco
nomice și comerciale din capitala 
egipteană.

*
TRIPOLI 13 (Agerpres). — La 

Tîrgul internațional de la Tripoli a 
fost organizată „Ziua României". Cu 
această ocazie, șeful agenției econo
mice române la Tripoli, Vasile Bi- 
rișan, și directorul pavilionului, Ni
colai Vrabie, au oferit o recepție la 
care au participat înalte oficialități 
ale țării gazdă, numeroși oameni de 
afaceri, ziariști.

în aceeași zi, presa libiană a rela
tat despre participarea României la 
tîrg și despre succesele obținute In 
dezvoltarea comerțului dintre 
nia și Libia.

Pavilionul românesc din 
Tirgului Internațional de la 
se bucură de un mare succes 
blic și comercial.

Româ-
cadrul 
Tripol! 
de pu-

irak: Legea privind
acordarea autonomiei

Kurdistanului

de 
in 
au 
*/■> 
pe

BAGDAD 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile T.A.S.S. și 
France Presse, președintele Irakului, 
Ahmed Hassan Al Bakr, a făcut cu
noscute în mod detaliat prevederile 
legii cu privire la acordarea auto
nomiei Kurdistanului, regiune unde, 
potrivit datelor recens&mîntului din 
1957, majoritatea populației esto 
kurdă.

Legea, adoptată de Consiliul Co
mandamentului Revoluției din Irak, 
stipulează că regiunea autonomă 
Kurdistan este considerată o unitate 
administrativă și parte integrantă a 
Republicii Irak. Limbile oficiale ale 
regiunii autonome sint kurda și ara- 

• ba. iar în instituțiile de învățămint 
studierea celor două limbi este obli
gatorie. Șeful executiv al puterii ad
ministrative autonome va fi ales de 
populația din nordul Irakului, iar mi
noritățile care trăiesc In regiune vor 
fi reprezentate In toate organismele 
puterii autonome. In Kurdistan va 
fi instituit un consiliu legislativ. în 
atribuțiile căruia va intra soluționa
rea problemelor legate de dezvoltarea 
economică, socială și culturală a re
giunii. Paralel cu consiliul legislativ, 
va funcționa și un consiliu executiv.

Legea stipulează totodată că pre
ședintele Consiliului executiv, vice
președintele și cei 10 membri ai a- 
cestui organism pot fi revocați de 
șeful statului.

Cu excepția atribuțiilor conferite 
administrației autohtone, exercitarea 
autorității în toate celelalte cazuri 
este de competența Republicii Irak.

Un ministru de stat, desemnat de 
autoritatea centrală, este însărcinat 
cu coordonarea activității puterii cen
trale și a organismelor din regiunea 
autonomă Kurdistan.

THE GUARDIAN

Imponderabilitatea determină împuținarea globulelor roșii?

dr. Joseph Kerwin.

roșii ar fi fost distruse, așa 
putea fi vorba de radiații. S-a 
la concluzia că scăderea can- 
de globule roșii a fost deter-

„URSUL NEGRU

De la un an la altul, o dată cu 
unitățile turistice construite, a- 
menajate sau modernizate pe 
trasee de largă circulație, in zo
ne de o rară frumusețe sau In 
apropierea unor renumite monu
mente istorice și de artă, coo
perația de consum a ridicat noi 
complexe și hanuri turistice, mo
teluri și campinguri în incinta

sau în imediata apropiere a unor 
stațiuni balneoclimaterice. O 
astfel de unitate a cooperației 
de consum, care vine în spriji
nul celor aflați la odihnă și 
tratament în stațiunea Sovata, 
este hanul turistic „Ursul ne
gru". Amplasat chiar la intra
rea In cunoscuta, stațiune, hanul 
„Ursul negru" constituie un a- 
greabil loc de popas în orice a-

notimp al anului. Condițiile de 
odihnă, în camere confortabile, 
preparatele culinare specifice 
bucătăriei tradiționale locale, 
ambianța plăcută, priveliștile 
pline de farmec din Împrejurimi 
fac din hanul „Ursul negru" u- 
nul din cele mai frumoase punc
te de atracție turistică ale coo
perației de consum.

* ~ PRESAI

cu mistere"
cosmice

Acomodarea organismului uman la condițiile de imponderabilitate din 
spațiul cosmic se află, de mai multi ani, în centrul atenției savanților. Dar 
fiecare zbor extraterestru se soldează cu noi enigme. Una din problemele 
care-și așteaptă rezolvarea o constituie posibilitatea adaptării omului la con
dițiile din Cosmos în cazul zborurilor de lungă durată. Acesta este subiec
tul unui articol publicat de cotidianul britanic „Guardian", în urma convor
birii unui redactor cu medicul astronaut dr. Joseph Kerwin.

După întoarcerea astronauților de 
pe „Gemini-4“ — James Mc Divitt 
și Edward White — din zborul lor 
spațial de patru zile din 1964. me
dicii și-au dat seama că cei doi cos- 
monauți au pierdut singe in timp ce 
se aflau pe orbită. Alarmați de a- 
ceastă descoperire, doctorii au pus 
la punct un procedeu pentru a mă
sura pierderile de singe pe care le 
vor suferi astronauții de pe „Ge- 
mini-5“. S-a constatat că membrii a- 
cestui echipaj, în decursul celor 8 
zile petrecute pe orbită, au pierdut 
opt la sută din globulele lor roșii, 
echivalentul a 0,28 1 singe. Pe de 
altă parte, cosmonaut!! de pe „Ge- 
mini-7“ au pierdut echivalentul a 
circa 0,56 1 singe. Ce a determinat 
pierderea de globule roșii ? Ce con
secințe poate avea această descope
rire pentru viitorul zborului omului 
în spațiul cosmic 7

în primul răspuns dat de către 
specialiști se arăta că nu radiațiile 
sau imponderabilitatea ar fi cauzele 
reducerii numărului de globule ro
șii, ci... oxigenul pur pe care cos
monauts ii inspirau In interiorul 
navelor spațiale. Compoziția atmos
ferei din interiorul cabinei spațiale 
..Apollo" a fost mult mai apropiată 
de cea a Pămintului (60 la sută oxi
gen, 40 la sută azot). Pierderea de 
globule roșii a echipajelor misiuni
lor „Apollo", care nu au făcut ie
șiri in spațiul cosmic sau deplasări 
pe suprafață Lunii, a fost mai mică 
decît cea a echipajelor care au res
pirat oxigenul pur din rezervoarele 
atașate costumelor spațiale presuri
zate, fapt ce părea să confirme „teo
ria oxigenului".

A venit apo! rîndul misiuni! 
„Skylab". Cu toate că atmosfera din

interiorul acestei stații orbitale este 
asemănătoare cu cea de pe Pămînt, 
primul echipaj a suferit o pierdere 
de globule roșii de 15 la sută și de 
plasmă din singe de 10 la sută, iar 
cel de-al doilea echipai o pierdere 
de 12 la sută din globulele roșii și 
13 la sută din plasmă.. Acest lucru 
a arătat că de fapt nu oxigenul pur 
constituie cauza pierderii de singe. 
Nu a existat nici un indiciu că .glo
bulele 
că nu 
ajuns 
tității_ ______  ___  __________
minată de starea de imponderabili
tate. De fapt, afirmă specialiștii, a- 
ceastă stare a oprit principala func
ție a măduvii osului — producerea 
de globule roșii. Dar de ce ? „Rit
mul bătăilor inimii scade — spu
nea' medicul astronaut dr. Joseph 
Kerwin, care a făcut parte din pri
mul echipaj al misiunii „Skylab" — 
capacitatea de asimilare a hranei se 
reduce, ritmul de desfășurare a me
tabolismului scade și el. Prin urma
re, nemaiexisțind o cerere de globu
le roșii, organismul nu le mai pro
duce".

Organismul omenesc ascunde mul
te alte mistere care se datoresc stă
rii de imponderabilitate. Medicii sint 
de părere că rinichii ar putea fi și 
ei implicați. Ei au constatat că im
ponderabilitatea stimulează . rinichii 
să producă un hormon denumit „al- 
dosteron". Ca urmare a producției 
sporite de „aldosteron" se reduce 
cantitatea de „erythropoiten". sub
stanță care stimulează activitatea 
măduvii osului.

Cel de-al doilea echipaj al misiu
nii „Skylab" a adăugat un nou mis
ter la cele din „cutia misterelor". în 
timp ce membrilor primului echipaj

al acestei misiuni le-a trebuit cel 
puțin patru săptămini oină a înce
pe să-și refacă globulele roșii pier
dute, membrilor celui de-al doilea 
echipaj le-a trebuit doar... o săptă- 
mină după întoarcerea pe Pămînt.

Oricare ar fi motivele care deter
mină pierderea de globule roșii, de 
plasmă a sîngelui și de lichid celu
lar din corp, ele constituie un se
rios mister al medicinii spațiale. De 
aici s-ar putea ajunge la presupu-

nerea că viitorul zborului omului In 
spațiul cosmic depinde de dezvălui
rea și soluționarea acestei taine. însă 
faptul că primele două echipaje ale 
misiunii „Skylab", cu toate pierde
rile de singe suferite, au reușit să 
se acomodeze peste așteptări Ia con
dițiile din spațiul cosmic, constituie. 
In opinia membrilor agenției spația
le americane, o serioasă încurajare 
pentru dezvoltarea în viitor a zbo
rurilor cosmice.

„NHAN DAN"

Referindu-se la situația critică a regimului de la Saigon eare a 
dus la recenta reorganizare a .................................. “
R. D. Vietnam, scrie :

cabinetului, ziarul „NHAN DAN", din

„Pe plan politic, Thieu nu și-a cîș- 
tigat nici un fel de prestigiu și nici 
un fel de sprijin din partea maselor. 
Din punct de vedere militar, el a în
registrat pierderi numeroase in cursul 
operațiunilor de acaparare a terenu
rilor și de „pacificare", deși a folosit 
din plin forțele și mijloacele mili
tare.

Pe plan social-economic, adminis
trația Thieu, renumită pentru corup
ția sa, nu a reușit să oprească fali
mentul care a dus țara pe marginea 
dezastrului, rezervele de devize 
străine redueîndu-se sub limita de 
125 milioane dolari, inflația înregis- 
trind o creștere de 65 la sută in 
1973, iar piastrul devalorizindu-se cu 
19 la sută in cursul anului trecut".

In continuare, ziarul arată : „Jocul 
lui Thieu de „remaniere guvernamen
tală" și de „reorganizare a armatei" 
este menit să, îmbunătățească această 
situație deplorabilă. Acordind un por
tofoliu nepotului său Hoan Duc Nha, 
Thieu și-a întărit de fapt controlul 
asupra cabinetului, condus de primul 
ministru Tran Thien Khiem.

După cum remarca o sursă occi
dentală, scopul acestor schimbări in 
aparatul administrativ și militar 
constă in întărirea controlului politic 
al lui Thieu. Ele urmăresc, de ase
menea, să înșele opinia publică in
ternă, care și-a exprimat nemulțu
mirea față de regimul lui Thieu. El

•și fortifică aparatul de conducere și 
încearcă să-i Înfrumusețeze aspectul, 
dar această remaniere, ca și multe 
altele, este numai praf aruncat In 
ochi".

„Cu cit clica lui Thieu te opune 
mai mult păcii și înțelegerii națio
nale și cu cit sabotează mai mult 
acordul de la Paris, cu atit ea va in- 
timpina eșecuri mai serioase în fa
ța opoziției viguroase a poporului. 
Dacă va continua acțiunile de „pa
cificare", va avea de înfruntat noi 
riposte. Economia și finanțele Sai- 
gonului se prăbușesc din cauza fo
losirii lor de către Thieu în interesul 
războiului, alimentat in proporție de 
80 la sută din bugetul național. Dacă 
va continua să urmeze aceeași 
politică, Thieu nu va putea 
eșecul".

In încheiere, ziarul scrie :
„In decurs de un an, Thieu a în

scenat o serie întreagă de farse : 
„revoluția administrativă", alegerile 
pentru „consiliile sătești", alegerile 
parțiale pentru Senat, înființarea 
partidului său de guvernămînt, iar 
acum această „remaniere guverna
mentali" și „reorganizarea militară". 
El a desființat, de asemenea, 26 de 
partide, a demis sau a schimbat nu
meroși miniștri ai cabinetului, pe un 
sfert din generali șs o treime din 
guvernatorii de provincie. Nu înca
pe îndoială că Thieu a atins culme» 
izolării și a slăbiciunii".

veche 
evita



v i ațai inter n ați onală
O. N. U.
Evoluția demografică si progresul 
economic si social al popoarelor 

PREGĂTIRI PENTRU CONFERINȚA MONDIALĂ
A POPULAȚIEI DE LA BUCUREȘTI

ORIENTUL APROPIAT
• Declarațiile lui Yasser Arafat • Vizita delegației Inter
naționalei socialiste la Damasc • Noi incidente israe- 

liano-siriene

CU PRILEJUL INSTALĂRII NOULUI 
PREȘEDINTE AL VENEZUELEI 
SALUTUL TRANSMIS DE DELEGAȚIA ROMANA

Ol PREIUIINDEN1

NAȚIUNILE UNITE 13 (De la corespondentul nostru). Comisia 
populației, aflatâ la cea de-a treia sesiune extraordinară, continuă 
dezbaterile asupra paragrafelor și capitolelor principalelor proiecte 
de documente care vor fi supuse examinării șl aprobării Conferinței 
mondiale a populației, care va avea loc la București, între 19 și 
30 august a.c.

Dezbaterile au evidențiat necesi
tatea ca documentele oficiale finale 
ale conferinței să trateze într-o ma
nieră clară și sintetică problemele 
populației, finind seama de interde
pendența Intre evoluția demografică 
și progresul economic și social al 
popoarelor, precum și de imperati
vul ca organizarea cooperării inter
naționale în chestiunile referitoare 
la populație să aibă în vedere res
pectarea strictă a principiului suve
ranității statelor.

Reprezentantul R.P. Chineze, Li 
Cin-Siu, evidențiind faptul că situa
ția populației din fiecare tară este 
determinată de sistemele sociale și 
ea atare trebuie examinată în rela
ție cu condițiile politice și economice 
date și nu independent de acestea, 
a subliniat că, în timp ce se vorbeș
te de o așa-zisă explozie a populației 
în statele Asiei, Africii și Americii 
Latine, se uită că numai datorită ex
ploatării coloniale și neocoloniale, a 
jefuirii bogățiilor lor naturale de că
tre puterile străine aceste state nu 
pot asigura hrana necesară popu
lațiilor lor, nu pot eradica sărăcia, 
analfabetismul și malnutriția.

Vorbitorul a insistat ca la Con
ferința mondială a populației de

Toate statele

la București să se dea expresie de
plină cererilor juste ale statelor în 
curs de dezvoltare în care trăiesc 
două treimi din populația lumii.

Reprezentantul Braziliei, Miguel 
Ozario de Almeida, a salutat fap
tul că în documentele conferinței se 
evidențiază importanța factorului po
litic și asigurării securității națio
nale în elaborarea de către fiecare 
stat a politicii sale a populației, în 
conformitate cu necesitățile dezvol
tării și asigurării independenței sale 
politice și economice și interesele 
sale.

Reprezentantul Ucrainei, V. F. 
Burlin, a arătat că proiectele docu
mentelor Conferinței de la Bucu
rești sint rezultatul pozitiv al ana
lizei concluziilor simpozioanelor, stu
diilor, reuniunilor, întrunirilor și 
consultărilor care au avut loc pînă 
în prezent pe cele mai diverse teme 
ale complexei problematici a popu
lației.

Reprezentanții Mauritaniel, Indiei, 
Indoneziei, Panama, Turciei și ai al
tor țări au subliniat raporturile in- 
terconexe existente intre probleme
le populației și cele ale dezvoltării, 
schimburilor comerciale, așezării re
lațiilor economice dintre state pe 
baze de deplină egalitate in drepturi 
și avantaj reciproc.

Mie să aibă

CAIRO 13 (Agerpres). — „Crearea 
unui guvern palestinean în exil, cu 
participarea unor reprezentanți din 
Cisiordania și Gaza, va fi examinată 
după încheierea unui acord de dezan
gajare pe frontul sirian" — a decla
rat Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, intr-un 
interviu acordat publicației egiptene 
„Al Moussawar".

Referindu-se la Conferința de 
pace de la Geneva asupra Orientu
lui Apropiat, Arafat a arătat că re
zistența palestineană nu a primit, 
pînă în prezent, nici o invitație ofi
cială de a participa la aceste nego
cieri.

DAMASC 13 (Agerpres). — Dele
gația Internaționalei socialiste, con
dusă de cancelarul Austriei, Brtino 
Kreisky, care efectuează un turneu 
de informare în Orientul Mijlociu, 
a fost primită, miercuri, de pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad. 
Această întrevedere a avut loc după 
convorbirile purtate, marți, de dele
gația condusă de Bruno Kreisky cu 
o delegație a Partidului Socialist 
Arab Baas, condusă de Abdallah Al 
Ahmar, secretar general adjunct ăl

CIPRU.

0 etapă importantă

acces neîngrădit la cuceririle 
stiintei si tehnicii

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI
Comitetul O.N.U. pentru aplicarea științei și tehnologiei la dez

voltare, care se află in prezent Ia cea de-a doua sesiune ordinară, 
a hotărit ca, dată fiind Însemnătatea deosebită a punctului românesc 
„Rolul științei și tehnologiei moderne in dezvoltarea națiunilor și 
necesitatea Int&riHi cooperării economice și tehnico-științifice între 
state", acesta să fie dezbătut separat de un grup de lucru, special 
constituit In prima ședință a Comitetului, in scopul abordării sale 

* multilaterale și elaborării unor propuneri concrete de natură să fa
ciliteze găsirea celor mal directe căi și mijloace pentru realizarea 
obiectivelor urmărite.

Frezentînd această inițiativă româ
nească în prima ședință a grupului 
de lucru, reprezentantul țării noas
tre, după ce a subliniat rolul deose
bit de important ce revine științei 
și tehnologiei moderne în dezvolta
rea tuturor națiunilor, a insistat a- 
supra necesității ca O.N.U. și insti
tuțiile din sistemul său să-și spo
rească contribuția la lărgirea și di
versificarea cooperării internaționale 
In acest domeniu vital al progresului 
economic, la identificarea mijloace
lor de natură să permită statelor 
un acces neîngrădit Ia cuceririle ști
inței și tehnicii modeme.

Elaborarea unei politici a O.N.U. 
în domeniul științei și tehnicii, de
finirea precisă a căilor de acțiune 
pentru utilizarea cu maximă efici
ență a științei și tehnologiei pentru 
accelerarea dezvoltării economice și 
sociale, în special a statelor în curs

de dezvoltare — a arătat vorbitorul 
— este o problemă de interes gene
ral, o sarcină complexă care impu
ne participarea plenară a tuturor 
statelor pe bază de deplină egalita
te in drepturi, indiferent de poten
țialul lor tehnologic sau de siste
mele lor social politice.

Arătînd că acestea au fost cîteva 
dintre considerentele esențiale care 
au determinat ca, la ultima sesiune 
a Adunării Generale, România și 
alte state să lanseze ideea convocă
rii unei conferințe a Națiunilor U- 
nite pentru știință și tehnologie, re
prezentantul român a subliniat că 
o asemenea reuniune interguverna- 
mentală ar reprezenta cadrul cel 
mai potrivit pentru elaborarea unui 
program de măsuri concrete vizind 
intensificarea activității O.N.U. in 
domeniul științei și tehnologiei șt 
lărgirea cooperării științifice și teh
nice internaționale.

a dialogului 
intercomunitar

NICOSIA 13. — De la cores
pondentul nostru, Ion Badea : Pen
tru prima dată după incidentele iz
bucnite în decembrie 1963, peste 200 
de reprezentanți ai comunităților 
greacă și turcă din Cipru s-au în- 
tilnit în sectorul turc al Nicosiei pen
tru a discuta împreună aspecte ale 
soluționării problemei cipriote. Ini
țiativa a fost luată de Fundația tur- 
co-cipriotă „Evkaf", care a orga
nizat o reuniune la hotelul Saray, 
unde au fost invitați președintele 
Camerei Reprezentanților, Glafcos 
Cleridis, primarul Nicosiei, deputați, 
oameni de afaceri, funcționari supe
riori ai celor două comunități, zia
riști.

într-o alocuțiune rostită cu acest 
prilej, Glafcos Cleridis a insistat a- 
supra necesității ca problema ciprio
tă să fie rezolvată cit mai rapid po
sibil. „Am ajuns la punctul in care 
— a relevaț vorbitorul — în ambele 
comunități apar generații noi, care 
nu vin în contact și ișl formează o 
imagine, de multe ori greșită, asu-^ 
pra celeilalte părți, din diferite cu- 
vintări și publicații. Se impune să fie 
create punți la toate nivelurile pen
tru stabilirea unui dialog direct și 
eficient, care să permită cea mai 
bună aplicare a unui acord ce poate 
interveni intre grecii și turcii ci- 
prioți". După ce a respins ca ira
țională orice tendință de impunere a 
unei rezolvări prin violență, Glafcos 
Cleridis a arătat că „Singura soluție 
posibilă este cea care are ea bază 
independența Ciprului" și care „res
pectă moștenirea națională, senti
mentele, limba și religia celor două 
comunități".

Aspru rechizitoriu la adresa colonialismului 
DEZBATERILE DIN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE 

DECOLONIZĂRII

„Comitetul celor 24" al Națiunilor Unite pentru problemele decoloni
zării a trecut la dezbaterea situației din ■ teritoriile coloniale aflate 
sub dominația Portugaliei, prin audierea observatorilor Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), Frontului de Eliberare Na
țională a Angolei (F.L.N.A.) și Frontului de Eliberare din Mozambic.

Reprezentantul M.P.L.A., Manuel 
Jorge, a evidențiat succesele obținute 
de forțele patriotice de eliberare pe 
fronturile din estul și nordul Angolei, 
unde 250 de militari inamici au fost 
scoși din luptă in ultimele patru luni. 
Acum, după 13 ani de la constitui
rea primelor unități patriotice, a 
arătat vorbitorul, s-a trecut la etapa 
mobilizării maselor în lupta armată 
contra jugului străin și la unifica
rea mișcărilor patriotice din țară 
pentru asigurarea realizării obiecti
vului lor comun — eliberarea între
gii țări și dobindirea independenței 
naționale. Reprezentantul M.P.L.A. a 
făcut apel la statele membre ale 
O.N.U. să-și sporească ajutorul po
litic, moral și material ce îl acordă 
mișcărilor de eliberare națională ale 
popoarelor din Africa australă.

Reprezentantul F.L.N.A., Mangal! 
Tula, a declarat că numai datorită 
ajutorului militar, economic și fi
nanciar primit din partea unor stata 
membre ale N.A.T.O., Portugalia —

stat subdezvoltat — poate să-și per
mită să ducă un război pe atitea 
fronturi în Africa australă. Dar, în 
ciuda acestui ajutor, situația forțelor 
armate colonialiste s-a deteriorat 
mult față de acum citiva ani.

Reprezentantul FRELIMO, Sharfu- 
dine Khan, a declarat că forțele 
de eliberare națională din Mozambic 
au repurtat noi succese în bătăliile 
cu armatele colonialiștilor. Autori
tățile militare portugheze au răspuns 
prin arestări in masă și prin tortu
rarea celor întemnițați. Mulți pri
zonieri capturați de forțele colonia
liste au fost uciși prin torturi. Alții 
și-au pierdut viața, fiind folosiți 
drept „detectoare vii de mine", 
aceștia fiind siliți să meargă înain
tea trupelor colonialiste prin zonele 
minate de patrioți. Reprezentantul 
FRELIMO a subliniat că unele 
puteri ale N.A.T.O. au transformat 
coloniile portugheze în zone de 
război, în care au trecut la experi
mentarea unor noi tipuri de arme.

Tensiune politică
LISABONA 13 (Agerpres). — 

Portugalia este confruntată în pre
zent cu una dintre cele mai mari 
crize din ultimii 15 ani, relevă agen
ția France Presse. Această situație 
a fost declanșată de apariția, la 
22 februarie a. c„ a unei cărți a ge
neralului Antonio de Spinola, fost 
„guvernator" și comandant militar 
în Guineea-Bissau, intitulată „Por
tugalia și viitorul". în această carte, 
el a arătat că un război ca acela dus 
de Portugalia pentru menținerea te
ritoriilor din Africa aflate sub .do
minație colonială nu poate fi eiști- 
gat, relevind. în același timp, că 50 
la sută din bugetul țării este afectat 
cheltuielilor militare, „ceea ce pro
voacă a ștrangulare a posibilităților

în Portugalia
de dezvoltare economică a Portuga
liei".

Apariția cărții a provocat sciziuni 
în grupurile militare și in rlndul oa
menilor politici portughezi. Tensiu
nea a evoluat prin angajarea in 
dispută a unor personalități militare, 
ceea ce a determinat declararea, in 
noaptea de 8 spre 9 martie, a stării 
de urgentă, ce a fost menținută pînă 
marți. „Odată cu ridicarea stării de 
urgență, criza nu a pierdut din 
acuitatea sa", nota agenția France 
Presse.

în urma unei reuniuni a cabinetu
lui portughez, ținută marți, s-a 
anunțat totodată o restructurare în 
cadrul unor ministere.

partidului. La convorbirea respectivă 
au participat, de asemenea, Mah
moud Al Ayoubi, primul ministru 
sirian, și Abdel Halim Khaddam, 
ministrul afacerilor externe.

DAMASC 13 (Agerpres). — Pentru 
a doua zi consecutiv, forțele siriene 
au schimbat, miercuri, tiruri de ar
tilerie cu forțele israeliene, în sec
toarele de nord și central ale fron
tului de pe înălțimile Golan — a 
anunțat un purtător de cuvînt mili
tar de la Damasc, reluat de agențiile 
Reuter și Associated Press. „Artile
ria noastră — a declarat purtătorul 
de cuvînt — a bombardat pozițiile 
inamice și a redus la tăcere sursele 
de foc de la Masrat Be’it Jan, Tel 
Ahmar, Deir Maker, Tel Shams, Tel 
Shahwef și Dourin". La ora 09,00 
(ora locală), luptele s-au extins in 
sectorul central al frontului, forțele 
siriene bombardînd pozițiile inamice 
de la Tel Jizrin și Tel Antar.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar de la Tel 
Aviv, reluat de agențiile Reuter șl 
United Press International, a decla
rat că forțele siriene au deschis, 
miercuri, foc de artilerie asupra unor 
poziții din zonele de nord și centrală 
ale teritoriului ocupat de trupele 
israeliene in octombrie 1973. El a 
menționat că forțele israeliene au 
ripostat, incidentele prelungindu-se, 
cu intermitențe, peste trei ore.

CARACAS 13 (Agerpres). — După 
ceremonia oficială de instalare a 
noului președinte venezuelean, Car
los Andres Perez, la Caracas a avut 
Ioc la 13 martie a. c. prezentarea de 
felicitări de către misiunile speciale 
care au luat parte la festivități.

Ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Sfat, a transmis pre
ședintelui Carlos Andres Perez din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
României, urări de fericire, sănătate 
și succese în îndeplinirea obiective
lor înaltei funcții de șef al statului, 
precum și dorința de a se pune în 
aplicare acordurile existente între

România și Venezuela, In folosul 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări.

Președintele Carlos Andres Perez 
a mulțumit pentru urări și a trans
mis, la rindul său, călduroase salu
tări șefului statului român. El a afir
mat că vizita in Venezuela a tova
rășului Nicolae Ceaușescu i-a lăsat 
puternice impresii și a constituit o 
acțiune de mare importanță pentru 
relațiile româno-venezuelene.

La primire au participat Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului ro
mân al afacerilor externe, și amba
sadorul țării noastre in Venezuela, 
Petrache Dănilă.

Poporul venezuelean va deveni 
stăpînul bogățiilor sale petroliere 

Declarațiile președintelui Carlos Andres Perez
CARACAS 13 (Agerpres). — Luind 

cuvîntul in fața Congresului, imediat 
după ceremonia instalării sale în 
funcția de președinte al Venezuelei, 
Carlos Andres Perez a declarat că va 
realiza „vechea aspirație a poporului 
— ca petrolul nostru să devină vene
zuelean". El a relevat că naționali
zarea petrolului va fi realizată prin 
reducerea duratei concesiunilor acor
date marilor companii străine. Potri
vit legislației actuale, concesiunile a- 
cestor companii expiră în 1983.

■ ■■■■■

Pe de altă parte, președintele Perez 
a subliniat că Venezuela își propune 
să vîndă mai puțin țiței și mai multe 
produse fabricate, anunțind că guver
nul va acționa in vederea achizițio
nării tehnologiei necesare prelucrării 
materiilor prime, pentru a asigura 
astfel dezvoltarea economiei țării. El 
a adăugat că bogățiile țării, in spe
cial cele provenind din exploatarea 
petrolului, trebuie să fie folosite în 
beneficiul tuturor păturilor sociale.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri L. Brejnev —

G. Pompidou. La invita’ia lui 
L. Brejnev, in zilele de 12 și 13 
martie, președintele Franței, G. Pom
pidou, s-a aflat în vizită in U.R.S.S. 
Ei au avut convorbiri, în stațiunea 
Pițunda, pe litoralul caucazian.

Ambasadorul României 
Ia Helsinki, Constantin Vlad, a 
fost primit de Rafael Paasio, pre
ședintele Partidului Social-Democrat 
din Finlanda. Au fost abordate unele 
probleme privind evoluția raporturi
lor dintre P.C.R. și P.S.D.F.

In comunicatul iugosla- 
vo-kuweitian se
cursul vizitei sale In Kuweit, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Bie- 
dici, a fost primit de emirul Kuwei
tului, Sabah Al Salem Al Sabah, și 
a avut convorbiri cu prințul moșteni
tor și primul ministru kuweitian, 
Jaber Al Ahmed Al Jaber. Cele două 
părți și-au exprimat satisfacția față 
de evoluția ascendentă a relațiilor 
iugoslavo-kuweitiene și dorința de a 
dezvolta și pe viitor colaborarea în 
toate domeniile. Gemal Biedici a so
sit apoi în capitala Libiei, unde a 
avut cpnvorbiri cu primul ministru 
Abdel Salam Jalloud.

In localitatea Romilly-sur- 
Seine se desfășoară o săptămâ
nă românească, organizată de 
Asociația de prietenie Franța- 
România in colaborare cu am
basada țării noastre la Paris. 
Cu acest prilej au fost inaugu
rate expozițiile „Vestigii daco
române pe teritoriul României", 
„Arta populară românească" și 
„România azi". De asemenea, 
sint prezentate conferințe pri
vind realizările României con
temporane, istoria, arta, cultu
ra poporului român, filme artis
tice și documentare, au loc 
spectacole ale ansamblului fol
cloric „Maramureșul".

★
La Klagenfurt, orașul de re

ședință al landului austriac Ca- 
rintia, au fost inaugurate „Săp
tămânile baletului românesc".

Parlamentul guatemalez 
l-a proclamat în mod oficial pe ge
neralul Kjell Eugenio Laugerud, can
didatul guvernamental Ia alegerile 
din 3 martie, în funcția de președinte 
ales al Guatemalei. La dezbaterile 
din Congres 13 deputați ai opoziției 
au părăsit sala în semn de protest, 
deoarece, așa cum au afirmat ei în- 
tr-un mesaj, în cursul alegerilor ar

fi fost comise fraude. Generalul 
Kjell Laugerud va fi instalat in 
funcție la 1 iulie a.c.

Atentate Ia Milano. La Mi* 
lano au avut loc, în noaptea de 
marți spre miercuri, două atentate 
cu bombe asupra sediilor Centrului 
de studii sociale „Antonio Gramsci" 
al P.C. Italian și agenției de publi
citate a cotidianului „II Cofriere 
della Sera". Bombele au provocat 
pagube materiale, dar nu s-au înre
gistrat victime. Poliția a descoperit 
la locul atentatelor manifeste din 
care reiese că autorii aparțin unei 
organizații de extremă dreaptă, care 
se autointitulează „Ordine nero".

Miniștrii petrolului din 
nouă țări membre ale 
A.O.P.E.C. (Organizația țărilor arabe 
producătoare de petrol) — s-au în
trunit miercuri la Tripoli, în cadrul 
unei conferințe care și-a propus 
examinarea unor probleme legate, 
îndeosebi, de actuala criză energeti
că mondială. Potrivit ziarului egip
tean „Al Ahram", pe ordinea de zt 
a dezbaterilor figurează, între altele, 
problema embargoului petrolier in
stituit de țările arabe împotriva 
S.U.A.

Kuweitul șl Banglade
shul au hotărit s® stabilească rela
ții diplomatice la nivel de ambasadă.

p ^.IDE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

«2^ Acord privind reluarea 
coaliției de centru-stingă

După mai multe zile 
de consultări, cu re
prezentanții principa
lelor partide politice 
italiene, primul mi
nistru desemnat, Ma
riano Rumor, a ajuns 
la un acord cu parti
dele democrat-creștin, 
socialist și socialist- 
democratic, asupra 
principiului împărțirii 
portofoliilor în noul 
guvern. Observatorii 
politici apreciază că 
în felul acesta a fost 
depășită cea mai im
portantă dificultate în 
calea formării cabine
tului de coaliție pre
zidat de Rumor. Nu
mărul membrilor vii
torului cabinet se va 
reduce de la 28 la 24, 
exclusiv primul mi
nistru. Dintre aceștia, 
14 vor fi reprezentanți 
ai partidului democrat- 
creștin, șase portofolii 
vor reveni socialiști
lor, iar celelalte patru 
— socialiștilor demo
cratici.

După cum se știe, 
Partidul Republican, 
care a făcut parte, a- 
lături de celelalte trei 
formațiuni politice a- 
mintite, din guvernul 
anterior, prezidat, de 
asemenea, de Mariano 
Rumor, a refuzat să 
intre în noua coaliție, 
precizînd însă că va 
sprijini „din afară" 
guvernul tripartit.

Se așteaptă ca pri
mul ministru să pre
zinte, cel mai tîrziu 
joi seara, președinte
lui tării, Giovanni 
Leone, lista guvernu
lui.

Dincolo de obișnui
tele negocieri între 
partide, atenția cercu
rilor politice, a tu
turor forțelor de
mocratice se îndreaptă 

V

nu atit spre formula 
noului cabinet, cit în
deosebi spre conținu
tul activității sale vii
toare, spre programul 
pe care acesta va fi 
chemat să-l înfăptuias
că, spre modalitățile 
concrete și eficiente de 
înfruntare a actualelor 
dificultăți economice. 
„Important este — a- 
răta în această privință 
Giovanni Gallioni, li
nul dintre liderii de 
stingă ai Partidului 
Democrat-Creștin — 
nu atit faptul dacă se 
va face un nou centru- 
stinga, ci ce fel de 
centru-stinga va fi a- 
cesta". Și adaugă : 
„în actualele condiții 
prin care trece țara 
este necesar un cen
tru-stinga care să de
monstreze de a avea 
in sine, prin claritatea 
programului și prin 
structura componen
ței, forța și capacitatea 
de a reda încrederea 
opiniei publice dornice 
să vadă un guvern ac- 
ționind in cadrul unui 
spirit reînnoit de mo
ralitate publică".

Declarația de prin
cipiu făcută de Maria
no Rumor a punctat 
cîteva dintre liniile 
principale in jurul că
rora noul premier și-a 
propus să realizeze un 
acord. Este vorba de 
lupta contra inflației 
și creșterii prețurilor, 
de dezvoltarea activi
tății productive, de a- 
sigurarea locurilor de 
muncă. Socialiștii, 
după cum se știe, au 
arătat că primul și cel 
mai important pas în 
acțiunea de reconsti
tuire a guvernului tre
buie să-l reprezinte 
clarificarea orientări

lor de politică econo
mică. Ei au indicat, 
de asemenea, ca o- 
biective concrete ale 
viitorului cabinet : 
combaterea creșterii 
prețurilor și a specu
lei, apărarea valorii 
monedei, o politică de 
puternică dezvoltare a 
producției, realizarea 
de investiții în regiu
nile din Mezzogiorno, 
în domeniile agricul
turii, transporturilor, 
construcțiilor etc.

Cu mult interes a 
fost primită în cercu
rile politice soluția 
constructivă pe care 
Partidul Comunist 
Italian a indicat-o 
pentru depășirea ac
tualei crize. într-o 
declarație făcută re
prezentanților presei, 
la încheierea convor
birii avute cu pre
ședintele republicii, 
secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berlin- 
guef, a arătat că ie
șirea din criza prin 
care trece țara în pre
zent impune „o schim
bare radicală de orien
tări și de direcție po
litică", o cotitură de
mocratică, fondată pe 
înțelegerea dintre Par
tidul Comunist Ita
lian și alte forțe popu
lare, reluindu-se in 
forme noi o colaborare 
ce nu a mai fost ex
perimentată după 1947. 
Cine apreciază că ast
fel de ipoteze nu sint 
încă posibile sau ma
ture — a continuat 
Berlinguer — trebuie 
>ă înțeleagă cel puțin 
că in acest moment 
tara are nevoie de un 
guvern care, prin ini
țiative imediate in do
meniul economic și so
cial, precum și in po
litica externă. prin 
compoziția și stilul

său de lucru, să facă 
cel puțin inceputul in 
direcția unor realizări 
și să contribuie prin 
aceasta la încurajarea 
stării de spirit a opi
niei publice".

într-un articol de 
fond intitulat „Mo
mentul adevărului" 
cotidianul milanez „IL

BRUXELLES

GI6RNO" scria în 
urmă cu cîteva zile : 
„în prezent, țara are 
nevoie de un guvern 
căruia nu i se cer mi
racole, ci unitate de 
intenții, coerență în 
acțiune, fermitate în 
indicarea și în practi
carea unei politici 'e- 
conomice și sociale

eare, combătînd infla
ția, să promoveze in
teresele păturilor mai 
sărace, să apere locu
rile de muncă, să dea 
o nouă vigoare Italiei". 
Este o opinie larg 
împărtășită in diferite 
straturi ale opiniei pu
blice italiene.
Radu BOGDAN

• MINIAUTOMOBILE- 
LE IN AVANS. Luna ianua* 
rie a fost satisfăcătoare pentru 
industria franceză de automo
bile. Cifrele indică chiar o 
creștere cu 2,98 la sută a pro
ducției și cu 5,35 a vînzărilor, 
în comparație cu aceeași peri
oadă a anului precedent. Dat 
aceste cifre globale ascund 
adinei disparități. Producția 
modelelor cu capacități mai 
mici de 1 000 centimetri cubi a 
crescut cu 21 la sută, în timp 
ce automobilele mai mari, în
deosebi cele cu capacitatea de 
peste 1 500 cm cubi, au înregis
trat un regres de 4—7 Ia sută. 
Epoca automobilelor-gigant a 
trecut...

• BECURI DE DOUA 
ORI MAI LUMINOASE, 
în Olanda au fost lansate 
becuri fluorescente care prezin
tă o putere de luminozitate de 
două ori mai mare decît cele 
cunoscute pînă acum, deși con
sumul de energie este același. 
Acest efect a fost obținut prin 
aplicarea unor noi ■ materiale 
fluorescente produse de ioni al 
elementelor din pămînturi rare, 
ceea ce asigură un mare ran
dament luminos și o mai bună 
compoziție spectrală a razelor.

• HIRCIOGUL PUR
TĂTOR DE VIRUȘI. Spe
cialiștii avertizează împotriva 
pericolelor pe care Ie reprezin
tă hirciogul auriu — mică roză
toare ce trăiește în Europa cen
trală și Alsacia. Devenit unul 
din animalele preferate ale co
piilor, micul patruped este do
mesticit și comercializat pe 
scară largă. S-a constatat însă 
că anumiți hîrciogi, în special 
în primele trei luni de la naș
tere, sint purtători ai unui vi
rus care poate provoca menin
gita la oameni.

• „ROATA MAGICĂ". 
Tehnicienii americani, inspirați 
de roata olarului, au hotărit să 
echipeze mai multe vagoane ale 
metroului din New York cu un 
dispozitiv care contribuie la 
reducerea cu 30 la sută a con
sumului de energie electrică. 
„Roata magică", cum este nu
mit dispozitivul, permite recu
perarea a ceea ce se cheltuiește 
pentru frinarea vagoanelor la 
intrarea trenurilor în fiecare 
stație. Această energie antre
nează o roată (volant) cu patru 
discuri, In greutate de 300 kg, 
imprimîndu-i o viteză de 
9 800—14 000 ture pe minut. Cu 
ajutorul unui generator, energia 
înmagazinată în volant este 
transformată în electricitate, fo
losită apoi Ia tracțiunea trenu
lui. Se studiază acum aplicarea 
inovației la autobuze, ceea ce 
ar contribui, in caz de reușită, 
și la rezolvarea problemei po
luării urbane.

• SURPRIZĂ. Un- camion 
încărcat cu pinze purtînd sem
năturile unor pictori renumiți, 
ca Picasso, Matisse, Chagal,' 
Dali, este de citeva zile ținta 
cercetărilor poliției din Roma. 
Aceste pinze au fost expuse 
timp de patru zile intr-una din 
galeriile de artă din centrul 
capitalei italiene. în mai puțin 
de 48 de ore, din vinzarea a 
185 de pinze au fost realizate 
peste 100 de milioane de lire. 
Verdictul de falsuri dat de ex
pertul consultat de unul din 
cumpărători a determinat po
liția să intervină și să închidă 
„vadul" comercianților de ta
blouri. Dar camionul în care 
au fost adunate „operele de 
artă" rămase nevîndute a dis
părut și dă in prezent multă 
bătaie de cap poliției, dornică 
să recupereze „corpurile delic
te “•

Preocupări post-eleetorale
• EDIFICIUL CU UN 

SINGUR PERETE. Se ?tie 
că orice clădire are patru pe
reți. Arhitectul american Henry 
Blesing a hotărit să răstoarne 
această tradiție. El a construit

Privite prin prisma 
rezultatelor furnizate 
de urne, alegerile de 
duminică din Belgia nu 
au produs schimbări 
prea vizibile în rapor
tul de forțe pe arena 
politică a țării. în zia
rele de marți, la ora 
cînd distribuirea locu
rilor in Camera depu- 
taților era un fapt îm
plinit, se putea citi că 
Partidul social-creștin 
(cu cele două aripi ale 
sale, flamandă și va
lonă) deține un nu
măr de 72 locuri, cu 
un plus de cinci de- 
putați față de perioa
da anterioară, că 
Partidul socialist bel
gian, cu cei 60 de de
putat! ai săi. se află 
pe locul al doilea, că 
unele formații și-au 
menținut pozițiile, iar 
altele — partidele zise 
„lingvistice", cunoscu
te pentru fanatismul 
federalizant, ca și 
pentru spiritul de in
tolerantă în materie 
de limbă — au înre
gistrat un serios recul. 
Acesta este, de alt
fel, elementul cel mai 
semnificativ al recen
tului scrutin, fapt sub
liniat de mai toate 
comentariile post-elec- 
torale. Deplasări s-au 
produs și în aria 
de influență a Par
tidului socialist, care, 
prin importantul plus 

• de voturi obținu
te în Valonia, a deve-

nit principala forță 
politică francofonă. în 
regiunea flamandă 
însă, același partid a 
înregistrat un sensibil 
regres. Partidul so- 
cial-crestin a înregis
trat creșteri numerice 
de voturi în toate cele 
trei regiuni ale Bel
giei — Flandra, Valo
nia, Bruxelles.

întrebarea care se 
pune este de a ști ce 
formulă se va adopta 
pentru alcătuirea noii 
echipe guvernamenta
le. Observatorii sint 
de acord în a aprecia 
că pronosticurile sint 
încă premature. Se a- 
preciază însă că ve
chea formulă a unei 
coaliții tripartite nu 
mai are viitor in ac
tualele condiții și se 
emite, între altele, su
poziția privind o a- 
lianță între principa
lele două partide — 
social-creștin și socia
list, primul revendi- 
cîndu-și dreptul de a 
deține funcția-cheie de 
prim-ministru.

Deși nu au produs 
mari schimbări in 
peisajul politic bel
gian, rezultatele ale
gerilor sint comentate 
din multe unghiuri de 
vedere. Mai cu seamă 
ele sint analizate prin 
prisma alegătorului 
care, duminică, s-a 
îndreptat spre localu
rile de vot oarecum 
indecis, dar cu spe-

ranța că va contribui, 
prin opțiunea sa, la 
găsirea unei soluții la 
problemele care-1 fră- 
minta ca membru al 
societății — frinarea 
inflației și a creșterii 
prețurilor, o formulă 
viabilă în mult contro
versata temă a regio- 
nalizării țării, realiza
rea unui climat de în
credere și stimă reci
procă între cele două 
mari comunități ling
vistice ale tării, lichi
darea decalajului care 
există în dezvoltarea 
economică a Valoniei.

în fața rezultatelor 
umelbr, cetățeanul 
pare încă nedumerit 
Este demn de reținut, 
în legătură cu aceas
tă stare de spirit, 
diagnosticul formulat 
de ziarul „LE SOIR“ 
de marți : „Corpul e- 
lectoral în Belgia vo
tează, dar nu se pro
nunță. în virtutea 
principiului reprezen
tării proporționale, el 
repartizează preferin
țele sale asupra a nu
meroase liste, fără însă 
a transmite puterea 
vreuneia din ele".

De unde, probabil, 
necesitatea unui gu
vern de coaliție și a 
unui program care să 
țină seama de proble
mele ridicate în 
cursul campaniei elec
torale.

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

Ia Chicago un „zgirie-nori" ca
re, lipsit de muchiile rigide ale 
edificiilor moderne, e ca și cum 
ar fi alcătuit dintr-un singur 
perete.
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