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Secvență interioară din secția de 
tuburi fluorescente de la Întreprin

derea „Romlux" din Tîrgoviște Foto : S. Cristian
Comunicatul cu privire la dezvoltarea economico-socială a Republicii Socialiste România în anul 1974, publicat zilele trecute, înfățișează un tablou elocvent al realizărilor pe tărîmul ridicării nivelu- poporului, dedată, faptic, că a avuției societă- național — prin

lui de trai al •monstrînd încă o sporirea continuă ții, a venitului eforturile și hărnicia tuturor oamenilor muncii — formează' temelia trainică a creșterii neîncetate a propriei lor bunăstări.Tocmai ca rezultat al sporirii în ritm înalt a venitului național, în 1974 s-au creat condiții pentru ridicarea veniturilor bănești ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii de la orașe și sate — cu 8,8 la sută pentru cei din unitățile socialiste și cu 7,3 la sută pentru membrii cooperativelor agricole de producție ; totodată, s-a extins construcția de locuințe, fiind date în folosință 63 500 apartamente din fondurile statului și 42 500 apartamente din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție ; s-a îmbunătățit aprovizionarea populației — vînzările de mărfuri prin comerțul socialist fiind cu 10 la sută mai mari, ca în 1973 ; s-au alocat fonduri sporite pentru invătămînt, cultură, ocrotirea sănătății si prevederi sociale — cheltuielile social-culturale finanțate de la bugetul statului fiind cu 3,4 miliarde Iei mai mari decît în 1973.Toate aceste rezultate constituie încă o expresie a faptului că telul suprem al politicii partidului nostru comunist, scopul întregii tre este Iului ... ____ __________ _.tual al poporului. Oamenii muncii s-au convins faptelor că întreaga structivă organizată și condusă de partid, tot ceea ce se făurește cu mintea și cu brațele, tot ceea ce se proiectează și se realizează urmăresc un unic și fundamental obiectiv — creșterea neîncetată a bunăstării întregului popor, astfel ca toți cei ce muncesc în tara noastră să se bucure într-o măsură mereu crescindă de binefacerile civilizației socialiste.Consecvent preocupat de satisfacerea la un nivel tot mai ridicat a cerințelor materiale și spirituale ale tuturor oamenilor partidul nostru urmărește nent ca ridicarea nivelului sporirea veniturilor să se strînsă concordanță atit cu economică — în continuă a țării — cit și cu principiile eticii și echității socialiste. Tocmai aceste principii esențiale le consacră Legea retribuției după cantitatea

și calitatea muncii, intrată în vigoare la 1 februarie a. c. Din primele articole, legea proclamă ferm că în țara noastră singura sursă de venit este munca utilă și necesară societății socialiste, că fiecare cetățean este retribuit în raport cu cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii sale, cu contribuția directă adusă la dezvoltarea și înflorirea țării, conform principiului |,retribuție egală pentru muncă egală". în esență, legea asigură, concomitent, cointeresarea materială a oamenilor muncii în obținerea de rezultate cit mai bune în activitatea ce o desfășoară losul societății și echitatea listă în retribuirea muncii, subliniat — ca un principiu bit de important al echității liste afirmat de lege — că litica de
in fo- 
socia- 'Merită deose- socia-. ___ ..... ._ în po-retribuire a muncii se

că înfăptuirea obiectivelor vaste si însuflețitoare înfățișate de Manifest se va resimți din plin în viata fiecărei familii, a fiecărui cetățean al patriei noastre. Retribuția medie reală, de exemplu, va spori în cincinalul viitor cu 18—20 la sută față de 1975, iar veniturile munca în cooperativele agricole de producție, precum și din gospodăriile personale vor crește, pe o persoană activă, cu 20—25 la sută; cu peste 50 la sută vor spori fondurile alocate de stat pentru finanțarea acțiunilor social-culturale î vor fi construite 815 000, apartamente din fondurile statului și din fondurile populației cu sprijinul statului în credite si execuție: va spori considerabil volumul de mărfuri puse la dispoziția populației, cît și gama de prestări de servicii ; se va

reale provenite din

ne

___ noas- actîvități cconomico-sociale ridicarea continuă a nive- de trai material si spiri-prin puterea- activitate co)i-

muncii, perma- de trai, afle în puterea creștere

© Prin munca și hărnicia fiecăruia, 
spre viața îmbelșugată a tuturor

© Principiile eticii și echității socia
liste la baza retribuției muncii

© Fiecare cetățean — un bun goS' 
podar al avuției obștești

urmărește asigurarea unui raport just, corespunzător etapei pe care o parcurgem in .dezvoltarea,, societății, între veniturile individuale maxime și cele minime. Se-pOate afirma că, reglemeiîtitfd pentru prima dată, în mod unitar, sistemul de retribuire a tuturor oamenilor muncii din' țara noastră, ÎN- TEMEINDU-SE FERM PE PRINCIPIILE ETICII SI ECHITĂȚII socialiste; actuala lege PUNE ORDINE DEPLINA IN U- NUL DIN’CELE MAI COMPLEXE DOMENII ALE RELAȚIILOR SOCIALE, AVÎND MENIREA DE A PREVENI ȘI ÎNLĂTURĂ ORICE .. INCORECTITUDINI ȘI ABUZURI IN REMUNERAREA MUNCII.Sintetizînd realizările obținute de oamenii muncii în cei mai rodnici ani ai istoriei patriei noastre, Manifestul Frontului Unității Socialiste configurează clar perspectivele strălucite ce se deschid continuare poporului român, linia făuririi unei vieți prospere, înfloritoare. în lumina Programului Partidului Comunist Român.Se poate spune cu deplin temei
in pe

CIFRE - ARGUMENT 
despre potențialul productiv 

al agriculturii noastre
Producțiile fruntașilor constituie. Intr-adevăr, • un etalon al marilor rezerve ale agriculturii noastre. La recenta consfătuire a activului <le partid și de stat din agricultură, tovarășul Nicolae Ccaușescu a subliniat că exemplul unităților de stat și cooperatiste care au oblinut recolte bune in ultimii ani, inclusiv in 1974, demonstrează cu prisosință că este posibil ca în acest an. în anii următori, nivelul producțiilor să fie tot mai ridicat, că ceea ce s-a înscris in documentele Congresului al Xl-Iea al P.C.R. este pe deplin realizabil. Exprimînd încrederea că stă în puterea oamenilor muncii din agricultură să obțină recolte tot mai mari, secretarul general al partidului a indicat să se treacă la generalizarea experienței înaintate a unităților fruntașe, pentru ca toate întreprinderile de ștat. toate cooperativele să se ridice cel puțin la nivelul unităților cu recolte medii.în grupajul de fată. înfățișăm experiența pozitivă a două cooperative agricole, care au obținut producții mari de cereale.

C. A. P. „Someșul" — Satu - Mare

12 tone de porumb la hectar

trece treptat la săptămîna redusă de lucru : va fi adusă la îndeplinire o primă etapă dih Programul national de 'sistematizare a teritoriului si localităților : 'Șe vă îmbuifă- rați ețflîiijârea tehnicp-effllitără ă,’ orașelor și comunelor ; vor fi alocate resurse materiale și bănești simțitor majorate pentru protecția mediului ambiant, conservarea naturii. Toate acestea ilustrează, o dată mai mult, că tot ce se înfăptuiește și se va înfăptui în țara noastră este închinat omului, că ridicarea continuă a nivelului de - trai al întregului popor constituie esența însăși a făuririi noii orîn- duiri socialiste.Este evident că riale și spirituale condițiile de viată prevăzute pentruvor apărea de la sine, nu vor cădea „din cer" și nu le vom primi în dar de la nimeni — ci locit condiționate . de puternică a economiei, rea rapidă a venitului munca neprecupețită a menilor muncii și a fiecăruia

bunurile mate- simțitor sporite, mereu mai’ bune viitorii ani nu
sînt nemij- dezvoltarea de crește- național ; tuturor oa- 

in

parte reprezintă singurul Izvor al creșterii nivelului de trai în societatea noastră socialistă, ceea ce presupune în mod imperios ca fiecare cetățean al tării să dovedească abnegație și responsabilitate in îndeplinirea în cif mai bune condiții a sarcinilor economice și sociale, și, totodată, să manifeste; grijă deosebită . pentru bunul obștesc, permanent spirit de economie. De Ia muncitorul si inginerul din fabrică. de pe șantier, din mină, de pe ogoare si pînă Ia funcționarul din biroul ministerial, toti deopotrivă trebuie să se preocupe stăruitor de buna gospodărire și folosire a fondurilor materiale si bănești ale societății. să reacționeze combativ ori de cite ori se întîlncsc cu risipa și neglijența. Mai mult chiar. în numele bunăstării crescînde la care în mod îndreptățit aspirăm, este de datoria noastră, a tuturor- săeducăm propriii copii în acest spirit. de a nu privi nepăsători nici o formă de risipă, pregătindu-i de la cea mai fragedă vîrstă ca viitori cetățeni buni gospodari.Spiritul de inițiativă și de ’economie al oamenilor muncii s-a manifestat și se manifestă, tot mai rodnic in' nenumărate domenii ; a- cum este necesar să se manifeste energie și în direcția strîngerii și reintegrării în producție a tuturor deșeurilor, a tuturor « materialelor recuperabile si nefolosite încă. Țările cele mai avansate economic ale lumii nu-și mai permit astăzi să privească cu nepăsare asemenea ” materiale, organizează recuperarea si folosirea lor : cu atît mai mult la noi. tară -in curs de dezvoltare, care ne propunem sarcini atît de mari în vederea ajungerii, la' „un stadiu , ețopomic superior, șpirît.ul'" gospodăresc^ «gla so.lici.tat'ț, fiecărui . ' ' conducător-. de>, întreprindere1.1» fih-» cărui muncitor, fiecărui cetățean.— tocmai ca să atingem mai repede acel grad. înalt de. civilizație și bunăstare spre care ne călăuzește cu . nea’-”itută consecvență partidul comunist.Este o îndatorire primordială a organelor și organizațiilor de partid ca, prin toate mijloacele muncii politico-educative de masă, să înrădăcineze temeinic . în conștiința fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean al tării atitudinea înaintată. disciplina și responsabilitatea fată de muncă, economie, convingerea că bunăstării tuturor și a depind de răspunderea gația cu care muncesc, sporesc si gospodăresc avuția națională. resursele societății noastre socialiste.

Lemnul — mai bine 
gospodărit. în intervalul care a trecut dip _a- cest an, la construirea de noi magistrale feroviare sau la consolidarea liniilor existente s-au economisit peste 12500 mc cherestea de fag și stejar de calitate '. superioară. Cele mai însemnate, succese le-au consemnat direcțiile regionale . C.F.R. București, Craiova, Cluj și Iași. în condițiile sporirii de cinci ori a volumului construcțiilor feroviare, șantierele Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor au utilizat, anul trecut, o cantitate de material lemnos de două ori mai mică față de anul 1960.Diminuarea consumului de „aur verde" este rezultatul aplicării unor soluții tehnice de . mare 'eficiență, care au vizat, îndeosebi, sporirea și diversificarea gamei sortimentale ă traverselor și subansamblelor din beton armat. în acest sens, un rol deosebit l-au avut colectivele întreprinderilor de prefabricate de. beton armat din Pitești și Giurgiu. Cantitatea de ■ lemn astfel economisită — peste 10(0 000 mc în anul 1975 — va fi folosită de fabricile de cherestea și mobilă. (Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI

Rubricile noastre ; 
©Societate — stat 
— politica în Româ
nia socialista ©Fap
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Intr-un articol publicat anul trecut în ziaruf nostru. Gheorghe Bogza, președintele cooperativei agricole ..Someșul" Satu-Mare. referindu-Se la recolța-record de porumb obținută în 1973 — 8 625 kg boabe la hectar — remarca : „Față de posibilitățile a- griculttirii ’ noastre. producțiile mici trebuie^ să fie socotite neobișnuite, nu calp mari". Și tot atunci, președintele.aprecia modest că este posibil ca. în 1974. cooperativa să obțină o'recoltă de porumb de 9 000 kg boabe la’ hectar Bilanțul oe 1974 atestă că a fost depășit cu mult pronosticul, de , atunci.: s-a realizat o producție de .12 225 kg porumb boabe la hectar ne 220 ha în regim neirigat.L-am întrebat, zilele trecute, . pe președinte dacă și de la nivelul noului record mai poate fi vorba de rezerve și posibilități' pentru alte sporuri de producție. ..Afirmația dea- turici rămîne. în continuare, valabilă — ne-a spus el. Pentru hă ..recoltele tot mai mari, indiferent de condițiile climatice, sînt rodul unui complex de măsuri agrotehnice. meticulos' elaborate și mai ales riguros aplicate. în continuare, tov. Gheor- ghe Bogza ne-a înfățișat elementele de bază ale acestui complex :„Un factor de mațe însemnătate îl constituie amplasarea culturii porumbului pe solul cel mai roditor — de luncă, aluvionar și. în ultima vreme. drenat de șanțurile executate prin lucrările de îmbunătățiri funciare. Iată , și măsurile aplicate de noi. Mă voi referi. în primul rind. Ia fertilizare. De regulă, aplicăm anual, be 35 Ia sută din suprafața destinată porumbului, cîte 150 tone îngrășăminte organice Ia hectar si îngrășăminte chimice corespunzător acestei recolte. Exigent! sîntem și. cu întreținerea arăturii prin crăpat 
și discuit atît pentru nivelare.

cit $1 pentru conservarea apei în sol. Semănatul îl efectuăm în 5—6 zile de la inceputul lui aprilie. Calitatea semănatului, căreia ii acordăm atentie maximă, trage greu în cin- tarul recoltei. De aceea, odată cu bobul încorporăm, oe rjndur.i. și îngrășăminte chimice cu distribuitorul atașat semănătorii. Noi folosim de ani de zile, iar așteptările nu ne-au fost înșelate, porumbul. dublu hibrid 405. Erbicidarea se efectuează pe rînd, dună care urmează două pra- sile manuale de „curățire", a buruienilor nedistruse de erbicide. Prași- lele sînt. executate pînă la apariția știulețildr. Și e bind pentru că ajută la mobilizarea solului, la fixarea bacteriilor. împiedică pierderea anei freatice .prin, evaporare și. mai ales, distruge o buruiană deasă, care îm- nînzeste oămîntul.Știam că tovarășul Gheorghe Bogza. președintele cooperativei — distins anul trecut cu titlu] de Erou al Muncii Socialiste — este un pasionat al culturii porumbului, motiv pentru care l-am întrebat în ce constă contribuția sa personală la creșterea continuă a nivelului producției Ia a- ..ceastă cultură.— Nu o spun ca o laudă, dar In- trucît cunosc și studiez tot ce se scrie si se aplică oe plan mondial în agrotehnica acestei plante, conduc si supraveghez personal toate lucrările legate de tehnologia porumbului. Asigurăm astfel o tehnologie unică, avansată, care ne dă garanția linei recolte tot mai mari.— Ce vă propuneți pentru recolta ’75. ? .— De la pragul celor 12 225 kg e greu să facem pronosticuri. Dar încrezători în experiența noastră de piuă acum, pe care o vom valorifica cu si mai mare pricepere, vom crea toate posibilitățile pentru ca și a- cest record să fie depășit.
C.A.P. „Gîrla Mare" - Mehedinți

5 tone de qrîu la hectariiJg.‘;;ZiUa Țecplței" 1973 — spțțnea Ilie .Baraithru, ' președintele ' cooperativei agricole din comuna Gîrla Mare, județul Mehedinți — ne-am angajat în fața secretarului general al partidului că vom munci cu mai multă răspundere pentru a realiza producții superioare celor de pînă atunci.' Cu toate că anul trecut natura ne-a dat multă bătaie de cap.

• a'isopog. rafjsjplao m eoi; .■/ ț7„ne-a.,adus rnuițe,. zRe. și' nopți de■ neliniște.,de.:frămîntări. am reușit să recoltăm în medie de pe cele 600 hectare cu grîu în cultură 5 335 kg la hectar. Ne-am depășit cu 326 kg la hectar propriul nostru record din . anul 1973.Președintele răsfoiește filele unui carnețel plin de cifre, de însemnări
(Continuare in pag. a III-a)
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spiritul de ridicarea fiecăruia și abne- cu care
y

RE ZOL UȚIA
Consfătuirii cu activul de partid și de stat 

din domeniul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționale 
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timp ce răsfoiesc albumul, stă într-un colțișor, făcînd, cu jocul lui de cuburi, urbanistică timișoreană în miniatură. Aflu că stăpînul casei o să vină azi foarte
ceva mai tărăgănat, a căror pecete tipică eu nu am pierdut-o niciodată — și simt dorința să pătrund în interiorul acelor blocuri de locuințe, pentru ca undeva, într-un colț de cameră, să. tîrziu acasă, deoarece iar pot sta în liniște la un pa- i-a... sărit o doagă. ' ’ har de vorbă.Mii de amănunte transformă o astfel de vizită în- tr-o intimă trăire, plină de tensiune. Chiar obișnuitul, dine.,

S-ar putea să fie o anume deformare profesională: ca autor de proză, eu caut progresul nu atit în producția său în consumul pe locuitor, cit în modul de a gîndi al oamenilor, de a simți, de a se, purta unii față de alții. Iar dacă vorbesc despre indicele pe locuitor, atunci caut să aflu cită libertate știu oamenii să folosească cu spirit de răspundere și cît... excedent de suflet reușesc să producă pentru a-și ridica creativitatea la nivelul cerințelor societății socialiste. Altfel spus, mă interesează indicele pe locuitor al zîmbetului. care se naște doar ca urmare a ' activității creatoare, adică din sentimentul utilității pentru societate. Firește, lucrurile nu pot fi disociate, omul și mediul se influențează reciproc, iar personalitatea unui oraș ca Timișoara este strîns. legată de cea a locuitorilor săi....Dacă, de pildă, după o absență mai îndelungată revin în orașul meu natal de pe Bega și stînd alături de șoferul Getax-ului mă întîmpină prin parbriz panorama cinematografică a străzilor atît de familiare și totuși noi; dacă în momentul acela filmul memoriei mele se oprește asupra banalul, putem s-o spunem i .„ . „„„ fără exagerare, capătă aicinoi valențe. De pildă, a- tunci cînd o gospodină mai încărcată de ani scoate albumul familiei din sertar, ce vezi? Pe fiul ei' încă sugar, gol-goluț, întins pe burtă, cu ochii mari, puțin sașii îndreptați spre obiectivul aparatului fotografic; apoi, același fiu, cu un ghiozdan mare, pornit pe primul său drum către școală; apoi, tot el, cu chipiul tras pe frunte, apare ca ostaș al armatei României re de imagini ale orașului. Cu ocazia aniversării a 700 de ani de existență a Timișoarei, cunoscutul artist plastic Franz Ferch a prezentat o suită de picturi. La început citeva turnuri, niște acoperișuri, ziduri groa-

„Are iarăși o invenție în cap", îmi spune gospodina și îmi arată apoi un brevet cu ștampilă și număr de or- Și cu aceasta cercul

Zîmbetul încrederii
și al demnității

omului de omenie
Reportaj de Franz STORCH

apărare înconjurate brîu de apă. Apoi

ruinelor unei vechi cazărmi și mă surprinde realitatea clădirii turn a hotelului „Continental" și cea a unui magazin universal foarte modern, care ăr putea face cinste și Bucureștiului; dacă într-o zonă unde cu un deceniu în urmă era cîmp stern regăsesc un _______cartier de locuințe, degajat, nuanțat în culori pastelate și încadrat cu gust în ansamblul arhitectonic. — atunci simt ceva din acel patriotism local, pe care de altfel îl socotesc o componentă importantă a sferei mai largi pe care o reprezintă dragostea de patrie. Dar toate aceste modificări le pun imediat în legătură ^eu oamenii, al căror grai

întreg

omenescului „banal" e depășit. Pot să existe oricî- te definiții ale personalității, dar creativitatea rămîne mereu o componentă a ei. Iată, la Timișoara au existat totdeauna personalități. Sînt cunoscute destule nume de vestiți matematicieni, de specialiști Dar a fost lismul să nea oameni în proporție de masă....Și iată altă confrunta
medici, chiar de în ale tehnicii, hărăzit ca Socia- producă aseme-

socialiste : în continuare. iată-I tot pe el, cu mustață, alături de o fată pe al cărei chip citești că-i îndrăgostită; și, în sfîrșit, din nou un sugar, tot culcat pe burtă, dar care acum, în

se de de un construcțiile se înmulțesc de la un tablou la altul — Castrum devine Castrum siensis transformă mereu. Pînă la epoca despre care pot să aduc eu însumi, spre mărturie și comparație, propriile-mi amintiri din copilărie, amintiri în învie un oraș cu răsfirate (Cetate, ta, losefin, Fabric, Ronaț, Freisdorf,'' Fratelia), un oraș in plin camuflaj, cu vitrine oarbe, cu lumini albastre de cobalt la colțuri de stradă, cu vuiet de sirene noaptea, cu tunet de bombe brizante și cu darabana bombelor incendiare... Ori de cîte ori vin de la gară către centru, pe bulevardul recent modernizat, îmi răsar în memorie — tablou comparativ — ruinele furaegînde ale acelor vremi....Timișoara a avut din- totdeauna „personalitate" și străzi drepte. O personalitate care ținea de tăietura unor străzi, de comportamentul civilizat al locuitorilor, de structura psihică ’ a. acestei localități în care români, germani, maghiari, sîrbi au muncit împreună si au luptat împreună pentru drepturi sociale. Dar in continuare personalitatea a- cestui oraș a evoluat și s-a dezvoltat multilateral, pe coordonatele socialismului. Azi, noul faur constructor și stăpîn — ale cărui forțe și țeluri își au sursa în proprietatea obștească asupra mijloacelor de producție și care poartă în suflet emblema Partidului Comunist Român — croiește străzile în stil european, cu claritate și lărgime... Incît, dacă nu* s-ar ști, nici măcar nu s-ar bănui că prin locuri pe unde trece acum banda de asfalt cu marcajele ei mo-, derne de circulație, nu demult erau bălți cu stufăriș.

Regium Themes Theme- și peisajul se
care re- cartiere Elizabe- Mehala,
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Vedere parțiala a celui mol tînâr cartier timișorean: „Circumvalațiunit Foto : E. Dichiseanu

(Continuare în pag, a II-a)^

Am debutat în tea
tru. pe scena Naționa
lului și, la cererea au
torului, Al. Davila, in 
rolul titular din „Vlai- 
cu Vodă". Sint multi 
ani de atunci. O viață 
de om. O viață trăită 
în teatru și. pentru 
teatru, pentru oamenii 
mulți care au iubit și 
iubesc arta noastră — 
caldul si generosul și 
fidelul public româ
nesc. Trecerea timpu
lui și înnoirile tării nu 
mi-au șters din memo
rie nimic din . tot 
ce-am văzut și am 
simțit de-a lungul ali
tor decenii dedicate 
scenei și publicului 
nostru. Privind astăzi 
spre ceea ce a fost, mă 
gindesc cu venerație 
la colegii și la maeș
trii mei. la înaintașii 
mei — exemple de dă
ruire totală și de 
imensă pasiune pentru 
arta nobilă căreia li 
s-au consacrat. Dar 
mă gindesc și la difi
cultățile. adeseori de 
netrecut, care stăteau, 
atunci. în calea afir
mării marilor valori. 
La sacrificiile, adese
ori extrem de mari, 
tăcute de slujitorii 
scenei pentru a păstra, 
in împrejurări potriv- 
nice, nestinsă flacăra

înaltelor idealuri ale 
teatrului românesc. In
voc aceste amintiri vii 
ale unei epoci trecute, 
deoarece — în raport 
cu ele — tot ce se în
făptuiește astăzi pen-

sint fi eu mîndru, ca 
fiecare, de tot ce se 
înfăptuiește astăzi in 
tara mea. M-aș opri, 
totuși, la un singur as
pect, care privește tot 
teatrul: intr-un singur

rolul marelui Stefan, 
pe care îl jucasem 
pentru prima oară in 
1936. Este, cred, foar
te semnificativă ale
gerea acestei piese 
pentru primul specta-

Si învestirea teatru
lui cu o asemenea 
funcție — de o extre
mă noblețe si impli- 
clnd o extremă răs
pundere — ar fi apă
rut, odinioară, in anii ,

9

tru teatrul nostru pare 
de necrezut.

Pe vremea începutu
rilor mele nimeni n-ar 
fi cutezat 
viseze că 
teatrului.

măcar să 
înflorirea 

culturii 
deveni o 
stat I Că 

talentelor.

ți
naționale va 
problemă de 
stimularea t 
că promovarea valori
lor adevărate, a unei 
arte despre si pentru 
popor. vor deveni 
preocupări înscrise 
constant pe agenda de 
lucru a omului aflat la 
cirma tării noastre. 
N-as vrea să repet a- 
devăruri bine Cunoscu
te de toată lumea —

însemnări de George CALBOREANU
artist al poporului, Erou al Muncii Socialiste

an au fost Inaugurate 
trei mari edificii, în
tre care două teatre 
naționale — întregind 
Șiragul focarelor de 
cultură ale României 
socialiste.

Am avut cinstea să 
fiu in scenă in spec
tacolul inaugural al 
noului Național bucu- 
reștean. S-a jucat „A- 
pus de soare" de Dela- 
vrancea si interpre
tam rolul principal.

col. al primei noastre 
scene. Descifrez in a- 
ceasta și expresia în
țelegerii teatrului — 
astăzi — ca o tribună 
a înaltelor idealuri, un 
forum, în care arta este 
chemată să cultive glo
rioasele tradiții patrio
tice. revoluționare ale 
poporului 
contribuie 
setarea și 
conștiinței 
blic. a 
rații.

român, să 
la înfrumu- 

modelarea 
marelui pu- 

tinerei aene-

tinereții mele, cel 
mult ca o aspirație, ca 
un vis.

■ De atunci, de cînd 
am făcut primii pași 
pe scenă, a trecut, zic 
eu, o viață de om. Este 
mult. Dar dintr-o per
spectivă istorică, e șt 
foarte puțin. Cu atît 
mai imensă apare, de 
aceea, deosebirea de 
substanță dintre ceea 
ce a fost ieri și ceea 
ce este azi — si mă 
refer nu numai la tea
tru. ci . _____
realitate a tării, la tot 
ce putem vedea la fie
care pas. O tară pu
ternică: în plină înflo-

la întreaga

rire, cu o politică pusă 
in slujba nu a unei 
minorități de profitori, 
ci a întregului popor, 
vizind ridicarea Româ
niei pe cele mai înal- 

. te culmi ale civiliza
ției. Teatrul, arta, cul
tura sint direct angre
nate in procesul aces
tei deveniri. De aici 
înalta demnitate a ar
tistului de astăzi, ca si 
înaltele sale îndatoriri, 
înaltele sale răspun
deri. Promotorul aces
tor decisive si profun
de schimbări este par
tidul comunist. Dato
rită lui, năzuințe si vi
suri de odinioară au 
devenit realitate. Si — 
pentru a reveni la tea
tru — lui ii datorăm 
dezvoltarea de astăzi 
a mișcării teatrale ro
mânești. O spun cu 
recunoștință și cu con
vingerea că a răspun
de acestei permanente 
griji fată ' de destinele 
culturii românești în
seamnă a milita pen
tru o artă de valoa
re. profund umanistă, 
străbătută de idealuri
le incandescente ale a- 
cestor ani. A continua 
adică — la un nivel su
perior — cele mai fru
moase năzuințe, din- 
totdeauna. ale teatru
lui românesc.
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14. Contribuție activă la făurirea unei noi
ordini politice internaționalePolitica externă a României socialiste este străbătută ca un fir roșu de preocuparea de a contribui la realizarea Unui deziderat fundamental al poporului român, ca și 

al Întregii omeniri : crearea uflci 
noi ordini politice internaționale.Politica partidului nostru indrep- . tată spre acest obiectiv istoric pornește de la schimbările profunde petrecute în raportul mondial de forte si perspectivele deschise de aceste schimbări, de la procesul de creștere continuă"» forțelor progresului social, păcii și colaborării internaționale, de la afirmarea cu o vigoare nemaiintilnită a voinței popoarelor de a trăi și a se dezvoltă liber în cadrul unor state independente și suverane. în condițiile contemporaneității s-a îngustat aria de manifestare și a devenit evident 
caracterul anacro
nic, perimat al 
vechilor raporturi 
Internaționale im
puse de Imperialism — caracterizate prin inegalitate, jefuirea și asuprirea celor slabi de către cel puternici, prin practicile forței și dictatului, generatoare de tensiune, conflicte, războaie ; s-a afirmat imperativul instituirii unui nou sistem de raporturi, al unei noi ordini, capabile să asigure pacea, înțelegerea 
și cooperarea în-

fiecărei națiuni, contribuie la dezvoltarea destinderii și încrederii între state, constituie baza dreptului și legalității internaționale, oferă premisele optime unei colaborări eficiente și rodnice. Toc-' mai în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „aceste prin
cipii sînt pentru societatea ome
nească de astăzi, pentru relațiile 
de colaborare din lume ceea ce 
este aerul și apa pentru existența 
omului".Constituie un merit deosebit și larg recunoscut al politicii externe a partidului și statului nostru, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu faptul că noile principii ale dreptului și eticii internaționale au fost nu numai situate la baza relațiilor României cu

SOCIETATE -
STAT - POLITICĂ 

ÎN ROMÂNIA 

SOCIALISTĂ

Ce trebuie să știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

tre state și po
poare. Piatra unghiulară a unei a- 
semenca noi ordini o constituie 
respectarea neabătută a dreptului 
fiecărei națiuni de a-și decide sin
gură destinele, potrivit voinței și 
aspirațiilor sale.Corespunzător acestei cerințe, partidul nostru se pronunță și acționează pentru înlăturarea ori
căror forme și practici de domina
ție și asuprire a unui popor de 
către altul ; în acest 6ens, politica externă a României promovează consecvent țelurile luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, acordă un sprijin activ mișcărilor de eliberare națională, luptei tuturor popoarelor pentru libertate, independență și suveranitate națională.O componentă esențială a noii ordini politice o constituie înfăptuirea unei reale securități internaționale, care să confere fiecărui popor garanția că se poate'.-■•dezvolta să înlociiîâsț‘ de orice acte^de/âltrcsiiind,’ c6<Șpe-',i:* p/ln „lori,a cuep.țuiui . „upuuy u- _■ •'. 6 . rînd frucțl^Șsvpfejș^^iț^RP^jjfej^iehidarea a înseși.-insfruntontehMVpon/«(siPĂȘif pentril li

toate statele, dar au constituit o- biectul unei activități tenace, perseverente pentru afirmarea, recunoașterea și generalizarea lor largă pe ansamblul arenei mondiale. Proclamarea acestor principii în toate documentele partidului și statului nostru ; înscrierea lor în toate declarațiile solemne semnate cu un mare număr de state ; intensa activitate desfășurată in cadrul Conferinței general- europene pentru cristalizarea lor în documente clare și deplin an- eajante ca bază a unei securități trainice pe continent : participarea activă la codificarea lor- in forurile internaționale — toate acestea reprezintă contribuții substanțiale Ia consacrarea lor ca o Cartă a rela
țiilor interstatale noi, la definirea căilor care să asigure transpunerea lor efectivă în viață.Politica României are în vedere că o nouă ordine internațională,

Politica României pornește de la 
considerentul că temelia temeliilor unei asemenea securități și, implicit, a unei noi ordini mondiale o constituie instaurarea unor noi relații între state, clădite pe prin
cipiile egalității, respectului inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, re
nunțării Ia forță și la amenințarea 
cu forța. Valoarea deosebită a a- ■ cestor principii, care alcătuiesc un tot unitar, decurge din faptul că ele îndeplinesc multiple funcțiuni : ^asigură cadrul propice afirmării

liticii de forță, respectiv, înfăptui
rea dezarmării generale, în primul 
rind a celei nucleare. în legătură cu aceasta, Programul amplu, elaborat de Congresul al XI-lea, constituie o expresie a stăruinței cu România militează pentru lizarea de pași efectivi în direcția eliberării omenirii de pri- . mejdiile și povara cursei înarmărilor. Relevînd caracterul încă fragil al cursului spre destindere, politica partidului și statului nostru . urmărește consolidarea acestuia în primul rînd prin completarea destinderii politice cu cea militară.

care rea-

teatre
• Teatrul National București (sa
la mare) : Medeea — 19,30, (sala 
mică) : Travesti — 19,30.
• Orchestra simfonică a Radio-
televiziunil române : Festival
„Richard Strauss". Dirijor : Ema
nuel Elenescu ; solist : Dan Grl- 
gore — 20
• Opera Română : Liliacul —
19.30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Nicnlc 
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureau) : Trei generații — 19.30, 
(sala din str. Alex. Sahta) : Ell- 
sabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30,
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 10.30, 
(sala Studio) : Corrida — 10.
• Teatrul Giuleșt) ; Simbătă la 
Veritaș — 19,30.

• Teatru! evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
• Teatrul saliric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Vic
toriei) : Groapa — 19,30
« Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Cadouri muzicale 
— 10,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița cu trei.,, iezi — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțclul curios — 10, 
(sala Academiei) : Un băiat isteț 
si un rege nfttăfleț — 17.
e Studioul T.A.T.C. „V L, Cara- 
glale" : Montserrat — 20.

ț V
PROGRAMUL I

13,00 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Cum vorbim,
17,20 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
17,35 Muzica. Emisiune de actua

litate muzicală,

... Vînzătoarea de la florăria nr. 15 din Capitală a- ranjă cu răbdare buchetul, potrivi firele de flori în așa fel incit să ^e îmbine cit mat armonios culorile și îl întinse zimbind clientului.— Poftiți, Sînt frumoase, vă mulțumesc si să mai treceți pe la noi.Omul privi incintat buchetul și mulțumi bucuros. Mai mult ca sigur, avea de gind. la prima ocazie, să treacă din nou ne la florăria din șos. Mihai Bravu.în aceeași zi, la policlinica „Dr. Ștefan Stincă", am asistat la următoarea scenă : intrase in sala de așteptare un om mai in vîrstă și, venind probabil pentru prima oară la policlinica respectivă, a rămas in picioare, retras și descumpănit, undeva aproape de ușă. Totul a durat insă doar 2—3 minute, cit timp i-a trebuit surorii' de serviciu să-l observe. Apoi ea a cerut cîteva informații și l-a îmbiat :— Dar vă rog, poftiți în sală, luați loc pe banchetă, doctorul se face îndată liber...Incontestabil, in cele mai multe dintre unitățile noastre de servire publică dialogul dintre solicitant și solicitat poartă clar pecetea respectului reciproc. Dar oare relația corectă si convenabilă dintre/ cel care 
cere să fie servit și cel

care oferă servicii este peste tot și pe deplin statornicită ?...E ora țapte fără cîteva minute, oră socotită Ta București de mare aglomerație. Nu trece mult și iată, in stația „Agricultori" se oprește în scir- țiit de frîne autobuzul 74. E aproape plin, dar fiecare din grupul celor care au așteptat dorește să a* jungă la locul de muncă. Unii se bulucesc pe platforma din spate, alții rămîn pe scară.— Ce-ați rămas așa cu toții încremeniți ? — strigă la noi taxatoarea. Ei. d-ta. cel cu pălăria neagră, nu mai încurca circulația ! (eram vreo zece cu pălărie neagră)....Oficiul P.T.T.R. de pe str. Avrig. Serviciul mesagerie. în partea dinspre ușă a tejghelei o, duzină de oameni. Dincolo de tejghea — 3 persoane : la stingă, o femeie care soarbe zgomotos dintr-o cană, la mijloc un bărbat care nu privește la nimeni, la dreapta o altă femeie..... Tu, zise una dintre cele două femei. Știi ce fac eu dimineața ? Nici una, nici alta, măninc un singur cornuleț de piine, dar beau cite un kilo de lapte bătut. Dacă s-a mai pomenit așa ceva !“— Da’ eu — încercă să răspundă cealaltă lucrătoare.,.

Ordinea politică nouă pentru care militează partidul nostru își va găsi expresie in făurirea unei lumi fără războaie, fără ostilități — și tocmai spre acest o- biectiv de perspectivă, in deplină concordanță cu cerințele imediate ale Întăririi păcii, converg acțiunile constructive ale României socialiste, îndreptate sore stinge
rea focarelor de încordare și con
flict, spre soluționarea problemelor 
litigioase pe căi politice, prin 
tratative. Partidul și statul nostru se situează ferm pe poziția că a- ceasta este singura cale rațională și posibilă a reglementării problemelor internaționale, că orice problemă își poate găsi rezolvarea prin această metodă, corespunzătoare intereselor păcii, stadiului de civilizație âl umanității.în concordanță cu cerințele făuririi noii - ordini internaționale, România militează hotărît pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru crearea condițiilor ca nici un stat să nu fie exclus de la discutarea și adoptarea unoț, hotărîri care îl privesc direct, ca fiecare națiune să-și poată face auzit punctul de vedere în marile probleme ale omenirii, a căror soluționare este de altfel de neconceput fără aportul tuturor.Recunoscînd răspunderea deosebită ce revine țărilor mari în menținerea păcii, politica noastră externă subliniază totodată rolul crescînd ce revine țărilor mici și mijlocii, necesitatea unei participări cit mai largi la reuniuni și conferințe unde sînt în joc probleme importante ale omenirii, cerința'ca deciziile să fie a- doptate prin consens, în conformitate cu principiul egalității în drepturi. în procesul creării unei asemenea ordini politice, un rol crescînd atribuie partidul șl statul nostru Organizației Națiunilor finite — cel mai larg for de armonizare a opiniilor și intereselor statelor.Noua ordine politică nu poate fi separată de cerința instaurării unei noi ordini economice și, în acest sens, politica noastră externă se pronunță și acționează ferm pentru deplina afirmare a dreptului suveran al fiecărui stat de a
nului de subdezvoltare și a decalajelor dintre țările în curs de dezvoltare și cele avansate economi- cește, pentru o largă cooperare internațională pe baze echitabile-, corespunzător intereselor progresului tuturor țărilor și popoarelor.Votul de la 9 martie va exprima adeziunea și .nostru pentru înfăptuirea' liniilor directoare și activității externe a României, puse consecvent, in slujba edificării noii ordini internaționale, a unei lumi mai drepte și mai bune, a păcii și progresului

sprijinul poporului

17,53 Film documentar : „Aurul 
negru", Scenariul șl regia 
Titus Mesaroș.

18,15 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,00 Județele țării pe verticala 
dezvoltării.

19,20 1001 de seri : Bugs Bunny.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reportaj T.
20.30 Marea muzică și micul e- 

■ cran. La pupitrul orchestrei
simfonice din Vlena, Herbert 
von Karajan, Interpretează 
Simfonia a IV-a in re minor, 
de Robert Schumann.

21,05 Riscul e meseria mea.
21.30 Mai aveți o întrebare t — 

Descoperiri așteptate (III),
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film documentar : Paclurea. 

Producție a studioului „AI. 
Sabia".

20.10 Muzică ușoară cu Lucia Al
tieri.

20.30 Filmul artistic „Din preapli
nul Inimii". Premieră pe țară.

22,00 Cărți și idei. In dezbatere, e- 
dlțla a IlI-a a lucrării „Is
toria României" — compen
diu — de acad. Ștefan Pascu.

Dar dintre noi cineva îl întrebă pe bărbatul care stătea între cele două femei. dacă ara mesageria cutii pentru ambalat co- lete.— N-avem, răspunse o- mul uitindu-se In altă parte și amuzindu-se de cit lapte

O O H S Qmentat, pentru eă dialogurile reprodus'e — atiț în autobuz, cit și la mesagerie —rdeși aparent fără legătură între ele — au un punct de plecare comun. în ambele cazuri, degradarea relației dintre solicitant și solicitat pornește, clar, de

Realizări 
ale meșteșugarilor 

dimbovițeniTÎRGOVIȘTE (Corespondentul „Scinteii", C. Soci). Produsele meșteșugarilor dimbovițeni se buȘură de o bună apreciere atit în țară, cit și peste hotare. Tot mai solicitate sînt costumele populare, obiectele de artizanat și Covoarele realizate de cooperativa „Arta populară" din Tir- goviște, una dintre unitățile care și-au realizat incă de la 22 ianuarie sarcinile cincinalului. O gamă largă de produse realizează și meșteșugarii de la „Progresul", „înfrățirea", „Sirguința" și „Constructorul'1. U.J.C.M. Dîmbovița execută, prin unitățile sale,. o mare varietate de articole și lucrări, de la simple seturi de lenjerie pentru nou-nâs- cuți pînă la garnituri de mobilă, de la montarea și repararea u- nei broaște pină la construirea de locuințe. Cooperativele „Progresul" din Tirgoviște și „înfrățirea" din Găești și-au reorganizat activitatea și produc mobilă stil, cu sculpturi și ornamente. Valorificînd superior de- șeurile provenite de la unitățile economice din județ, meșteșugarii dimbovițeni realizează numeroase produse de uz casnic și gospodăresc, printre care dulapuri de alimente și lenjerie, rafturi, mobilier pentru vestiare, obiecte din fier forjat, dulapuri pentru scule și altele.
cinema

o Filip cel bun : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15: 13,30; 16/; 18,15;
20.30.
o Scufundarea Japoniei : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 
20,45, SALA PALATULUI — 17,30 
(seria de bilete 5352) ; 20,15 (seria 
de bilete 5353).
e Luminile rampei : PATRIA — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
© Șapte mirese pentru șapte 
frați : FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
e Ulzana — căpetenia apașilor : 
LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 13,30: 
16; 18,30: 20,45, FESTIVAL — 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Răzbunarea lui Dani : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, MOȘILOR — 15,30; 18: 20,15. 
a Moulin rouge : CAPITOL r- 
9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Dragoste la 16 ani : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,45
• Permisul de conducere : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,15; 16; 18,15; 
20,15.
a Ilustrate cu” flori de cîmp : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30, BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
O Ancheta : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16.
o Normandie-Niemen — 14,30;
16.30, Muguri zdrobiți — 18,30, Ma
rca radiotransmisiune — 20,30 : 
■CINEMATECA (sala Uniony. ’

< Zapata, : .MELODIA —■■/9; lljlSr* 
13,30: 16; 13,30; 20,45, EXCELSIOR

' ‘^9; 'il,15; 13,30; 16; 18.15’; 20.30.7
1 © Un zîmbet pentru mai tlrziu

DOINA — 12,15; 14,15; 16,15; 18,15;
20.15.
© Program de desene animate 
pentru copii î -'OINĂ — 9,45; 11. 
a Actorul și sălbaticii : GRIVITA
— 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9; 12;
16; 19, MIORIȚA — 9,30: 12,30;
16; 19.
a A început la Neapole : DACIA 

9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
© îndrăgostiții anului unu : TIM
PURI NOI — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
18; ‘20,15.
a Acțiunea Bororo ; BUCEGI — 
18; 20.
a Program de desene animate 
Walt Disney : BUCEGI — 10; 16. 
© Zidul : UNIREA — 15,30; 18;
20.15, PROGRESUL — 16; 18: 20.
a Jerry traficantul : GLORIA — 
8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30,
AURORA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 20,15.
a Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
COTROCENI — 15,30; 19, ARTA — 
12,30; 16; 19,15.
« Cei șapte magnifici : LIRA — 
13,45; 16: 18.15; 20,30.
o Nemuritorii : PACEA -v 15.30: 
17,45; 20, FLOREASCA — 15,30; 18:
20.15, VIITORUL — 15.30; 18 î
20.15.
• Conrack : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
© Școala tinerilor căsătoriți : 
GIULEȘTI - 10; 15,30; 18< 20,15.
a S-a întimplat după război : 
VITAN — 20,30.
a Păcală : VITAN — 15: 18.
a Clanul sicilienilor : MUNCA — 
15,30 ; 18; 20,15.
a Urmărit — urmărită : FEREN
TARI - 14; 16.
a Astă-seară dansăm In familie: 
FERENTARI - 18: 20,15.
a Timpuri noi : COSMOS — 14,30; 
16,30: 18.30; 20,30.
o Visuri împlinite : RAHOVA — 
16; 18,15: 20,30.
a Un gentleman In Vestul sălba
tic : FLACĂRA — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30.
a Al șaptelea cartuș : POPULAR
— 15,30: 18: 20,15.
a Cavalerii teutoni ; CRÎNGAȘI
— 15,30; 18,30.

trebuie să scotocească Ia nesfirșit pe-acolo în căutarea lui. După cum, puțini responsabili de unități comerciale — ca și șefii lor — s-au glndit ce aglomerație artificială se creează datorită faptului că primirea mărfii se face adesea

Din noul peisaj al orașului Baia Mare. în fotografia de sus: cîteva 
dintre blocurile cartierului „Gdrli", ridicate dupâ metode de lucru de 
mare randament. în fotografia de jos: unul dintre edificiile actualului

FAPTU
«n

DIVERS
„Tripleții44 
de la HîrsovaObținerea ja doi miei de la o oaie a devenit un fapt obișnuit in multe unități agricole din județul Constanța și nu numai din Constanța. Mai puțin obișnuită este performanța realizată de ferma nr. 11 de Ia I.A.S. Hirșo- va. Pină acum, 10 oi au adus pe lume cite 3 miei. Șeful de fermă, L. Constantin, a amenajat o creșă specială, unde „tripleții" primesc si un supliment de hrană „la biberon". Merită !
2 din 60!

cincinal: Spitalul județean, cu o capacitate de 1 300 de locuriFoto : Ioan DEACBaia Mare

Zîmbetul
(Urmare din pag. I)unde ne jucam de-a indienii, ă la Old Shatterhand, sau că în' sudul orașului, pe eleganta stradă Odobes- cu, drumul era, după o vorbă a localnicilor, „pavat cu gropi"... Noul faur-constructor a strînș și a unit laolaltă cartierele răsfirate (ce simbol. frumos !). creînd ansambluri de locuințe nu ca pe niște cartiere mărginașe, ci ca zone de armonioasă legătură....Nu vreau să cînt o Odă orașului Timișoara. Aș putea fi acuzat de lipsă de obiectivitate. Căci nu tot ce s-a făcut pentru înfrumusețarea Țjj-.mi.șjța.rei: place în întregime. lb£iji‘to'-;, rilor ei. De pildă, s-au factit unele . garduri, care cam lezează, Simțul eș-‘ ’■tetic; și, de asemenea, 'există p’b Corso o fîntînă arteziană care se potrivește cu acest cartier cam ca nuca în perete etc... Dar locuitorii știu că tot ce nu poate fi conciliat cu personalitatea orașului lor este în mod sigur sortit corectării. Stau chezășie personalitățile care la 9 martie vor fi alese în forul conducător al municipiului, și, de asemenea, personalitatea zecilor de mii de cetățeni care au contribuit prin milioane de ore de muncă prestată în timpul lor liber la dăltuirea noului chip al Timișoarei.Iar acei cititori care ar putea să-mi reproșeze patriotismul local să afle că mă simt originar din orașul de pe Bega nu numai atunci cînd vin eu la Timișoara, ci și atunci cînd, sub mii de întruchipări, vine Timișoara la mine. De pildă, atunci cind undeva în țară este lăudată croiala unor pantofi ..Guban", cînd este montat pe un postament de beton un electromotor, cînd întîmnin vreurj turneu al Naționalului timișorean sau cînd la emisiunea în limba germană a televiziunii este prezentată o piesă de teatru a lui Hans Kehrer. Si în legătură cu acestea pot aduce mărturii comparative. Întreprinderea de mare productivitate de azi, „Victoria“-Guban, care dă forme moderne celor mai variate produse din materiale plastice, era cindva un atelier foarte modest, unde noi. copiii, preschimbam un sae cu cutii soaie de cremă do ghete oe prima minge de fotbal din viata noastră. Electromotorul îmi sugerează marea hală industrială de la începutul anilor ’50, care are înglobată intr-unui din pilonii de beton o capsulă cunrinzînd o foaie, de hîrtie cu semnăturile tuturor acelora care și-au dat eoncursul la construcție. Piesa de teatru a lui Kehrer. închinată celei de-a 30-a aniversări a eliberării României. îmi readuce în

încrederiimemorie marele arpegiu al vieții culturale timișorene, care a alăturat unei tradiții seculare realitatea. prezentului, în care, alături de Operă și Filarmonică, ne bucurăm de desfătarea a trei teatre care prezintă piese în trei ■ limbi... în general, Timișoara este o „Universitate a limbilor". Și nu numai în aulele și in sălile de cursuri ale Almei Mater, ci și pe stradă. Dar cine vrea să cerceteze dificultățile de comunicare între oameni trebuie să-și caute alte zone geografice și sociale, din altă lume, deoarece aici, ca pretutindeni în România, țelurile comune și efortul cqmun-, șînt».chezășie pentru-.gea;, ..mai.-bună înțelegere. •...Dragostea se bazează pe reciprocitate. Chiar și dragostea dintre oraș . și om. Amintirile sînt productive și zămislitoare de viitor numai în mă- siira în care nu le lăsăm să se piardă în nostalgică sterilitate. Sînt necesare uneori clădiri vechi, binecunoscute și oameni pe care ii cunoști de ani de zile, pentru a urmări firul continuității la scara țării sau la cea mondială... Dar eu dau cu plăcere vremea „romantismului salba- - tic" al malurilor Begăi pentru actuala promenadă riverană pardosită cu piatră și pentru idila modernă a igienei și civilizației. Dau, de asemenea, ruinele vechi acoperite cu iarbă, în schimbul unităților de alimentație publică, de artizanat și de servicii, amplasate în vechiul bastion. Și admir fantezia constructiv-crea- toare a edililor Timișoarei, care îmbină intr-un mod fericit istoricul cu funcționalitatea modernă și cu frumosul. în asta rezidă probabil tăria orașului meu de baștină : oamenii purtau incă țoale pe puncte peste goliciunea mădularelor și aveau în burtă bruma de alimente primite pe cartelă, dar tot aveau putere să cîr- tească împotriva a tot ce nu era estetic în fizionomia orașului lor. Iar astăzi, dacă asculți atent, iti dai seama că timișorenii vor să meargă mai departe... în asta se manifestă adevărul. de toti știut, că socialismul nu doar satisface cerințele, ci creează mereu cerințe noi. Dună părerea mea, aceasta tine de dezvoltarea multilaterală a personalității, proces care facilitează participarea efectivă a milioane de oameni la conducerea localităților și a statului, în aceeași măsură există și relația directă între indicatorul productivității de bunuri materiale ne locuitor și indicatorul de zîmbet ne locuitor, zîmbet care iluminează chipurile numai în condiții de creativitate autentică.Este zîmbetul încrederii și al demnității omului de omenie.
B O 0 B ®...Magazinul „Metalo-chi- mice*’ din Piața Iancului (5.II, ora 10 dimineața). Raionul cu produse tehnico- sanitare. Cinci sau șase oameni se uită in rafturi. Vînzătoarea se piaptănă. O femeie cere un articol oarecare. Fata de la tejghea

în unităfi de servire a publicului, câufînd pe

„Vă rog, mulțumim, mai treceți pe la noi"
bătut bea colega lui dimineața.— De ce n-aveți ?— De ce, de ne ce. De- aia n-avem că s-au terminat !— Dar o coală de hîrtie, o ață...— Ce ață, dom’le, ce fel de ață, noi vindem aicea ață ?Imaginați-vă pe ce făgaș s-a așternut în continuare discuția. în ce ne privește, vă putem informa că înadins am prezentat exemplele de mai sus, așa cum le-am surprins, fără nici un comentariu. Nu le-am co

la defecțiunile de organizare a serviciului public.Pentru că, in fond, buna servire, indiferent de sectorul la care ne referim, este direct legată, chiar sinonimă, cu organizarea perfectă a ori cărei activități puse in slujba publicului. Desigur, lucrătorii din acest domeniu trebuie să fie in orice ocazie îndatoritori, atenți fată de solicitantă. Dar este foarte greu să fii așa, cînd, de pildă, la un magazin marfa este îngrămădită la in- timplare prin depozitul de mină, iar vînzătoarea. pentru cel mai mărunt lucru.

în timpul programului de lucru. Firește, sînt multe cazuri cînd lucrătorul pus în slujba publicului este deosebit de atent, de politicos, dar oricît de atent ar fi — să zicem croitorul — atitudinea lui rămîne falsă, gratuită dacă nu-ți coase bine hainele. Organizarea activității vizează, deci, și politețea, dar și conținutul serviciului.E drept, sînt și oameni care, oricît de bine ar fi organizată activitatea serviciului unde lucrează, ei se poartă necuviincios. Fără îndoială, aici e vorba de mari carențe în educație.

zice „nu e“. „Este", „nu este", „nu mă pisați la cap“— atit știe să spună fata de Ia tejghea.Alături, la electro-casnice— altă fată. Șapte-opt oameni privesc imaginea unui televizor. Cumpărătorii ■ iși dau cu părerea despre performantele aparatului, Vînzătoarea. tptgl indiferentă. nu scoate nici o vorbă. Ea, care ar fi trebuit să recomande marfa, să imbie oamenii, se ocupa cu... pilitul unghiilor. Un a- front public....La alt magazin. „Electro-metal" — cel de vizavi de Obor — lume mul-

ta. La raionul unde se vînd cuie, clești, ciocane ș.a.m.d.. un vinzător, prinzind din zbor două comenzi simultane, nu pierde ocazia să izbucnească : ..Da’ ce dom’le, eu am patru miini ?!"...La 3—4 magazine de legume și fructe din Obor am auzit expresii de-a dreptul inadmisibile ; „Asta e marfa, dacă-ti place 1“
★Sînt, aceștia, oameni în șerviciu public, care insă au uitat să mai pronunțe cuvintele „vă rog", „mulțumim", „mai treceți pe la noi".încercînd o Explicație, am pornit de la ideea că responsabilul, omul care conduce. învață și educă nemijlocit oamenii din subordine, rămîne prin exemplul personal un model în oricare unitate de servire publică, fie ea farmacie, restaurant, atelier de. mobilă, băcănie, ofipiu P.T.T.R., frizerie ș.a.m.d. De el, direct — firește, respec- tind pînă în amănunt dispozițiile și indicațiile forurilor. superioare — depinde in cea mai mare măsură climatul de ordine, disciplină și solicitudine din orice serviciu la care apelează publicul.Dialogul dintre solicitant și cel solicitat se degradează. tocmai cind șeful' localului public e tolerant, tre

ce nepăsător pe lingă ieșirile necivilizate ale subalternilor — sau. și mai grav — are el însuși ieșiri nepoliticoase.Trebuie să spunem însă că în viziunea unora dintre organizatorii serviciilor publice realizarea planului este una. iar servirea corectă este alta ! Tocmai această optică e dăunătoare, pentru că servirea politicoasă reprezintă însiiși actul .de producție ăl lucrătorilor din sectoarele de interes public. Reprezintă, dacă vreți, chiar o metodă de a realiza planul.Fără îndoială că in unitățile noastre de servire publică nu există două categorii distincte de oameni ; bunj și răi. Doar nivelul de educație, de învățătură este diferit. Iată motivul care ne îndeamnă să pledăm ca — Pe lingă activitatea educativă a responsabililor — !a consfătuirile profesionale, în adunările generale ale lucrătorilor din comerț și servicii publice, în activitatea de zi cu zi a sindicatelor și organizațiilor de partid, să se discute, sistematic, cu toată răspunderea și seriozitatea, problemele privind civilizația servirii publicului ca probleme de producție.
Gh. GRAURE

In stația de autobuz din satul 
Sii, vreo 60 de oameni așteptau 
cursa de ora 5,30 pentru Satu- 
Mare. Autobuzul 31—SM—115,'' 
condus de Vasile Hepcal, își face 
apariția rulind ușor spre locul 
de îmbarcare. Văzindu-l, cei 60 
de pasageri au dat năvală spre 
uși, înainte ca autobuzul să o- 
prească. In învălmășeala de rie- 
descris, wn tinăr de 16 ani, elev, 
a căzut sub roțile autobuzului. 
Un strigăt sfișietor și abia ,a- 
tunci cei 60 au uitat de îmbul
zeală și s-au retras înfiorați. 
Cînd șoferul — care nu văzuse 
tragedia — a coborit de la vo
lan, la locul unde se afla tină- 
rul decedat, din cei 60 de pasa
geri nu mai rămăseseră decit... 2 (I). Ceilalți se „evaporaseră", 
ca prin minune, care încotro, de 
teama de a nu fi socotiți răs
punzători în vreun fel de tra
gicul accident.

S-a trezit 
căsătorităIoana Rădoi, din comuna Corbii (Olt), a pornit intr-o zi în „voiaj" prin tară. Primul popas l-a făcut la București, unde a lucrat cîteva zile ca „zilieră", după care a dispărut, nu înainte de a-i sustrage buletinul de i- dentitate unei colege. Cu noul nume, a poposit la Brașov și a început să lucreze la serele de Ia Codlea, dar și de aici a dispărut tot pe neașteptate, și tot cu un buletin străin, sustras de la o tinără. Sub noul nume a plecat iarăși intr-un alt lung voiaj prin țară. La Arad i-a căzut cu „tronc" unui tinăr care, nici una, nici două, s-a și hotărît' s-o ia de nevastă. Și a luat-o. Tînăra din Brașov, care reclama la miliție furtul buletinului,, habar ' n-avea că, între timp, se și- căsătorise la Arad. In prezent, organele de miliție din Brașov se străduiesc să dezlege ghemul pe care l-a încîlcit aventuriera Ioana Rădoi. Noroc că i s-a! dat repede de urmă, pentru că avea de gind să și... divorțeze.

v

O noapte sub 
un buldozer

Intre Vasile Lăpușan, din sa
tul Dezmir, județul Cluj, și Au
rel Alexandru, d% la Întreprin
derea de construcții Tg. Mureș, 
șantierul Apahida, a intervenit 
următoarea înțelegere : primul 
să-i dea celui, de-al doilea (după 
o lungă tocmeală) 400 lei, iar 
al doilea să-i aducă primului, 
de pe Valea Someșului, un bul
dozer cu pietriș. „Mergem de
seară, să nu ne vadă nimeni". 
Odată cu căderea serii, cei doi 
au pornit la drum, pe malul So
meșului. Dar, intr-o pantă, bul
dozerul s-a răsturnat, iar sub el 
au rămas picioarele lui Vasile 
Lăpușan. A stat sub buldozer și 
s-a văitat toată noaptea. Abia 
dimineața a fost adusă o macara 
pentru ridicarea buldozerului. 
Acum, V. L. se află în spital, 
în stare gravă, iar buldozeristul 
in anchetă.

„Moașa“ de 
la GeamănaPoșta de ieri ne-a adus o scrisoare semnată de șeful postului de miliție Drăgoeșți, județul _Vîl- cea, pluțonier-major M. Drăgu- șin, care ne istorisește modul în care a fost prinsă în. flagrant „numita M. Ilinca, din satul Geamăna, în timp ce întrerupea cursul normal al unei sarcini". „Nu atit faptul in sine m-a determinat să aștern pe hirtie a- ceste rînduri — ne scrie el — fapt pentru care numita își va primi pedeapsa cuvenită, cit ceea ce, a urmat. La 7 februarie, cind trebuia s-o trimit, în stare de arest, în fața instanței, M. I. a avut tupeul (și nu spun vorbă mare) să mă „roage" să o las în ziua respectivă în „libertate", ca să-și sărbătorească onomastica, pentru că împlinea 33 de ani. Cu alte cuvinte, ea să petreacă și să-și „cinstească" cei 33 de ani de viață, după ce retezase firul unei vieți nevinovate ! Această „rugăminte" a ei mi s-a părut oribilă". Și nouă, la fel.
Fără 
comentarii

Gheorghe Adafinei, un casier 
din Brăila, a fost „cules" de că
tre un lucrător de miliție din- 
țr-un șanț, Accidentat de vreo 
mașină ? Nu. Bătut de cineva ? 
Nu. Bolnav ? Nici vorbă. Ba, ca 
să fim drepți, suferea de o boală. 
Mai exact, de cea a băuturii. 
După ce intrecuse măsura, își 
făcuse culcuș in șanț și adormi
se buștean. Sub cap își pusese, 
drept pernă, servieta 
vietă — 60 000 de
gheață I

Și in ser
iei bani

deRubricd redactata
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

1



SClNTElA — joi 20 februarie 1975 PAGINA 3

Cronica zileiREZOLUȚIA
Consfătuirii cu activul de partid și de stat 

din domeniul comerțului exterior
și cooperării economice internaționale

Alteței Sale
ȘEIC JABER AL-AHMED AL-JABER AL-SABAH

Prinț moștenitor și președinte 
al Consiliului de Miniștri al statului Kuweit

KUWEIT
Reînvestirea Alteței Voastre în înalta funcție de președinte al Consi

liului de Miniștri al statului Kuweit îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa felicitări cordiale și cele mai bune urări de succes, sănătate și 
fericire personală, de progres continuu pentru poporul kuweitian prieten.

Am convingerea că spiritul de înțelegere în care se dezvoltă colabo
rarea rodnică româno-kuweitiahă va contribui la continua întărire a 
relațiilor de prietenie dintre țările și popoarele noastre în toate dome
niile. i

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar General al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în zilele de 10—14 februarie 1975 a avut loc la București Consfătuirea cu șefii misiunilor diplomatice și ai agențiilor economice, cu cadrele de răspundere din domeniul activității internaționale si al comerțului exteriorDesfășurată în atmosfera de puternic entuziasm cu care întregul popor întîmpină alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare, consfătuirea și-a manifestat. în numele tuturor celor care activează în domeniul comerțului exterior si cooperării economice internaționale, in tară sau în străinătate, deplina adeziune la politica internă si externă a partidului si statului nostru, voința fermă de a milita cu abnegație pentru realizarea obiectivelor stabilite în Programul partidului. pentru înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.Pornind de la faptul că. in condițiile Bocie- tătii contemporane, participarea activă la diviziunea internațională a muncii reprezintă o latură inseparabilă a procesului de dezvoltare a fiecărei națiuni, consfătuirea a dezbătut multilateral. într-un înalt spirit de responsabilitate si exigentă, căile si măsurile pentru creșterea accelerată a comerțului exterior si cooperării In producție, știință si tehnică cu toate statele lumii. în interesul cauzei progresului, destinderii si păcii internaționale.Dezvoltarea economiei românești în ritmuri inalte. perfectionarea structurilor industriale, aplicarea pe scară largă a cuceririlor revoluției stiintifico-tehnice. modernizarea si reînnoirea produselor în toate ramurile au făcut posibilă o importantă creștere a relațiilor economice externe ale României in actualul cincinal. A- vem. astăzi, relații economice cu peste 130 de țări de pe toate continentele. In 1971—1974. volumul comerțului exterior a crescut într-un ritm mediu anual de 21,5 la sută, superior creșterii produsului social și venitului national. îmbunătățiri substanțiale s-au adus in această perioadă structurii exportului de mărfuri, prin creșterea continuă a ponderii produselor cu un grad superior de prelucrare. Mașinile si utilajele românești au pătruns într-un număr tot mal mare de țări ale lumii. Concomitent s-au înregistrat rezultate pozitive în ridicarea eficientei ' activității de comerț exterior, s-a îmbunătățit valorificarea mărfurilor românești pe. piețele internaționale. Se află în curs de desfășurare un număr însemnat de acțiuni de cooperare in producție si comercializare, convenite cu partenerii externi.Consfătuirea a relevat. în mod deosebit, rolul esențial pe care îl au în promovarea relațiilor externe ale tării noastre activitatea neobosită, desfășurată pe multiple planuri de ■ tovarășul Nicolae Ceaușescu.' întîlnirile ■ și convorbirile rodnice avute cu conducători din țări socialiste, ț^ri in curs.de dezvoltarp. și ' din țalte'-’țări'.7» Cu ocazia vizitelor efectuate în ‘jil'timjfi ani.de tovarășul Nicolae Ceaușescu în, „djjerițe țări, a’ .fost încheiat un număr însemnat de i.trafăte. acorduri. înțelegeri și convenții de colaborare, care deschid o largă perspectivă dezvoltării comerțului exterior și cooperării României pe plan internațional, asigură baze stabile raporturilor noastre cu alte state.Consfătuirea, dind glas sentimentelor tuturor celor care activează in domeniul relațiilor externe ale României socialiste, exprimă tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, profunda recunoștință și înalta prețuire pentru contribuția de mare valoare și pentru grija acordată dezvoltării schimburilor comerciale. lărgirii și diversificării cooperării economice dintre țara noastră și celelalte state ale lumii.Participant» la consfătuire își însușesc pe deplin orientările și sarcinile cuprinse în cuvînta- rea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cadrul consfătuirii și se angajează să acționeze cu toată hotărirea pentru a le transpune exemplar în viață, pentru a-și spori contribuția la înfăptuirea cu succes a Programului partidului de dezvoltare multilaterală a tării, la ridicarea prestigiului internațional al României socialiste.
1. Participants la consfătuire asigură conducerea partidului și statului că vor acționa- cu toată fermitatea pentru îndeplinirea exemplară a planului de export, realizarea importurilor in corelare cu necesitățile economiei naționale și folosirea cu- înalt spirit gospodăresc a produselor importate, creșterea eficientei, extinderea și ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități de comerț exterior și de cooperare economică internațională.
2. Pornind de la sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, participant» reafirmă angajamentul lor de a acționa cu hotărîre pentru extinderea continuă a relațiilor economice internaționale și de cooperare in producție și tehnico-științifică cu toate statele lumii, pe baza principiilor respectării suveranității și independenței naționale, egalității depline in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.
3. Participant» la consfătuire își exprimă ho- tărîrea de a acționa energic pentru dezvoltarea în ritm intens a relațiilor economice cu toate țările socialiste. Vor fi depuse eforturi spre a găsi noi resurse pentru creșterea mai. substanțială a schimburilor reciproce în 1975 și pentru a se asigura o largă extindere a acestor schimburi în perioada 1976—1980. în cadrul noilor acorduri de lungă durată, avindu-se in vedere că prevederile Congresului al XI-lea creează posibilitatea aproape a unei dublări a volumului de schimburi cu aceste țări în cincinalul viitor.Consfătuirea subliniază importanța participării active a României la colaborarea în cadrul C.A.E.R.. pe baza statutului acestui organism si a Programului complex, adoptate de comun acord, astfel incit să se asigure dezvoltarea puternică a fiecărei economii naționale, creșterea forțelor de producție și crearea unei puternice baze tehnico-materiale a fiecărei țări socialiste. In deplină concordanță cu principiile socialiste, colaborarea multilaterală dintre statele membre ale C.A.E.R. trebuie să ducă la creșterea rolului planului unic național, la întărirea conducerii politice de către fiecare partid a procesului de edificare a societății socialiste și comuniste in propria țară, la sporirea rolului fiecărui stat socialist în opera de făurire a orlndqirli noi, la consolidarea solidarității internaționale intre statele socialiste.Relațiile dintre țările socialiste trebuie să devină un model de relații economice noi între state cu adevărat egale în drepturi, să contribuie la egalizarea nivelurilor de dezvoltare, la eforturile pentru soluționarea pe o bază nouă a complexelor probleme economice internaționale, să constituie un factor activ în lupta pentru lichidarea vechilor stări de lucruri existente in lume, să ducă la creșterea prestigiului și a forței de atracție a socialismului,
4. Consfătuirea evidențiază importanța deosebită pe care o au extinderea si diversificarea in continuare a relațiilor economice cu țările care au pășit pe calea dezvoltării economico- sociale independente, intensificarea schimburilor și îndeosebi a cooperării in producție in forme reciproc avantajoase, Amplificarea colaborării cu țările in curs de dezvoltare de pe toate continentele constituie un factor activ in< ___________________________  

asigurarea progresului economic și social aî fiecărei țări, o expresie a dezvoltării solidarității în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru lichidarea subdezvoltării și realizarea unor relații noi pe plan mohdial, pentru afirmarea eu putere a unei noi ordini economice și politice internaționale.Participant» la consfătuire vor acționa astfel incit, în următorii doi-trei ani, ponderea țărilor în curs de dezvoltare în comerțul exterior al României să crească la Cel puțin 25 la sută, iar pînă in 1980 la cel puțin 30 la sută, ca relațiile cu aceste țări să fie așezate pe baze trainice, de lungă durată.In cadrul relațiilor cu țările în curs de dezvoltare se va acorda, în continuare, o atenție deosebită pregătirii cadrelor de specialiști și muncitori calificați, lărgirii asistenței tehnice, dezvoltării activității economice pr|n aplicarea cuceririlor moderne ale științei și a tehnologiilor avansate.5. în spiritul principiilor coexistenței pașnice, al participării active la diviziunea internațională a muncii, vor fi extinse în continuare relațiile economice cu țările capitaliste dezvoltate, acordindu-se o atenție mai mare relațiilor cu acele țări cu care pînă în prezent nu au fost suficient valorificate toate posibilitățile existente și asigurîndu-se astfel o repartiție cit măi rațională a exporturilor și importurilor, a schimburilor. comerciale cu diferitele țări.Se va acționa în vederea realizării unei colaborări tot mai strînse între țările continentului european, ca o. necesitate obiectivă pentru înfăptuirea unei securități reale și a progresului fiecărei națiuni, pentru sporirea contribuției Europei la soluționarea problemelor complexe ale omenirii de azi. O atenție sporită va fi acordată relațiilor cu țările din Balcani. Totodată, se vor depune noi eforturi pentru amplificarea și diversificarea schimburilor economice și a cooperării cu statele capitaliste dezvoltate de pe alte continente.In relațiile economice cu toate statele se vor urmări promovarea exportului românesc de produse industriale superior prelucrate, amplificarea cooperării în producție, știință și tehnică, asigurarea permanentă a echilibrului balanței comerciale și al balanței de plăți.6. Pentru îndeplinirea exemplară â sarcinilor dg comerț exterior și de cooperare economică internațională, se vor lua măsuri hotărite in scopul îmbunătățirii activității întreprinderilor producătoare, a ministerelor economice, care au pn rol hptărîtor în acest domeniu.Comuniștii, colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile care produc pentru export asigură conducerea partidului și statului că vor considera ca o datorie de prim ordin realizarea la timp, la un nivel tehnic și calitativ corespunzător,'. a' întregii producții destinate exportului. Măsuri speciale "Vor fi puse in aplicare pentru întărlreă.i'cbntrolului .Jtehhic și de calitate, pentru respectarea riguroasă â termenelor de livrare, a tuturor prevederilor contractuale.In egală măsură va fi acordată o atenție jpe- cială realizării importurilor la termenele necesare. precum și asigurării, la nivelul exigentelor actuale ale economiei naționale, a unei calități ireproșabile a mașinilor, utllaielor si celorlalte produse din import, prin prevederea unor clauze corespunzătoare în contracte șl exercitarea la toate nivelurile a unui control riguros.O grijă deosebită se va manifesta pentru livrarea la timp a pieselor de schimb necesare mărfurilor exportate, precum și pentru a asigura piesele de schimb necesare mașinilor și Utilajelor importate de România.7. Comuniștii, toți lucrătorii din întreprinderile de comerț exterior se angajează să ia măsuri hotărite pentru mai buna organizare a activității, asigurarea din timp cu contracte de export și import a întregului plan de comerț exterior, includerea în contracte a tuturor clauzelor asigurătorii necesare și exercitarea unui control nemijlocit asupra realizării la timp, în condiții tehnice și de calitate corespunzătoare, a producției unităților care lucrează pentru export.întreprinderile de comerț exterior se angajează să prospecteze cu atenție și sistematic piețele internaționale, să folosească cu răspundere momentele cenjuncturale cele mai favorabile, să urmărească permanent creșterea eficientei operațiilor de export și import, să desfășoare o activitate mai susținută in scopul stabilirii unor relații economice internaționale temeinic organizate și de lungă durată.8. Pornind de la faptul că una din probleme
le cele mai importante ale comerțului nostru exterior este ridicarea rentabilității, consfătuirea exprimă hotărirea tuturor celor care lucrează in domeniul relațiilor economice externe de a ur-. mări valorificarea superioară a resurselor materiale și a muncii poporului nostru. In acest sens vor fi luate. în continuare, măsuri pentru obținerea Ia export a unor prețuri corespunzătoare, in raport cu produsele similare de ne piața internațională, și pentru realizarea importurilor la preturi echitabile.9. Ministerele economice, centralele industriale si întreprinderile vor promova, in principal, exportul de mașini, utilaje și instalații complexe. precum și de alte produse cu grad înalt de prelucrare, în vederea . măririi eficientei economice a activității de comerț exterior. Totodată, se va acționa hotărlt pentru diversificarea piețelor de desfacere la produsele industriei constructoare de mașini.Pentru desfășurarea in bune condiții a comerțului nostru exterior, fiecare minister economic va urmări riguros modul cum se realizează producția pentru export, va asigura controlul temeinic al importurilor și va lua toate măsurile pentru întărirea ordinii, răspunderii, disciplinei in acest domeniu, pentru realizarea în cele mai bune condiții a acordurilor, și înțelegerilor de cooperare în producție cu alte țări.10. Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, ca organ cu răspundere deplină pentru desfășurarea intrșgii activități de relații economice Internationale, va asigura în mai bune condiții urmărirea și controlul permanent al tuturor acțiunilor de comerț exterior și de cooperare, va soluționa cu operativitate sporită sarcinile ce îi revin in acest domeniu. în acest scop, ministerul va controla nemijlocit șl va răspunde direct de organizarea și desfășurarea în bune condiții a oricăror tratative economice, atit in tară, cit si in străinătate, va lua măsuri ca fiecare delegație care pleacă in străinătate să fie temeinic pregătită, să aibă un mandat precis și să raporteze la întoarcere de felul în care și-a îndeplinit misiunea.Departamentul cooperării economice internaționale va asigura organizarea in bune condiții a tuturor acțiunilor de cooperare, atit in tară, cit și in străinătate, va lua măsuri pentru finalizarea cit mai rapidă a tratativelor cu partenerii externi' și respectarea angajamentelor asumate prin contracte, convenții și acorduri, pentru livrarea in termenele convenite cu partenerii externi a utilajelor, realizarea indicatorilor tehnlco-economici proiectați și obținerea unei eficiente economice ridicate,Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Împreună cu Minis

terul Afacerilor Externe, va lua măsuri pentru asigurarea unei temeinice cunoașteri a legislației și a problemelor economice din fiecare țară, pentru orientarea întreprinderilor spre folosirea deplină a facilităților de ordin comercial și financiar cohvenite cu diferite țări, astfel incit organele cu activitate in domeniul relațiilor economice internaționale să dispună in activitatea lor de toate datele documentate privitoare Ia țările cu căre avem relații economice, să asigure cunoașterea corespunzătoare din toate punctele de vedere a întreprinderilor străine cu care avem relații11. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, împreună cu ministerele economice, va promova cu fermitate colaborarea tehnică si științifică cu celelalte state în vederea valorificării superioare a creației tehnico-ștlintifice românești. a licențelor si tehnologiilor de concepție proprie.12. Se va acorda o atenție sporită extinderii turismului international, ridicării nivelului activității șl a eficienței economice in acest domeniu. ca si lărgirii altor forme de servicii care pot contribui la creșterea încasărilor valutare ale tării.13. Ministerul Transporturilor si Telecomunicațiilor va purta răspunderea unică și nemijlocită în activitatea de transporturi și expediții internaționale, adoptînd măsurile organizatorice necesare, astfel încit să se asigure condiții optime pentru transportul mărfurilor destinate exportului sau al celor provenite din Import.14. Ministerul Finanțelor va acționa mai energic pentru realizarea sarcinilor ce-i revin in asigurarea rentabilității comerțului exterior, precum și în realizarea echilibrului balanței de plăti externe, a unui raport cit mai corespunzător în schimburile valutare.Băncile, și îndeosebi Banca Română de Comerț Exterior, vor urmări îndeaproape fenomenele financiare, valutare si vor acționa pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le-au fost încredințate.15. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe si celelalte organe economice centrale vor acorda o atenție sporită problemelor comerțului exterior, pentru realizarea unei balanțe echilibrate a schimburilor.16. Consfătuirea subliniază importanța creșterii roiului și a activității Ministerului Afacerilor Externe în domeniul relațiilor economice si al cooperării in producție cu alte state. Ministerul se angajează să acționeze cu mai multă energie si consecventă pentru a asigura cadrul politic și juridic corespunzător dezvoltării comerțului exterior si cooperării economice internaționale. pentru a așeza relațiile cu diferite state pe bază de acorduri- și principii echitabile. ■ reciproc avantajoase, să participe activ la-re- !...zol.v^rea problemelor de fond ale comerțului < exterior și cooperării economice cu alte state, la urmărirea si solutionarea deplină a acestora.Ministerul Afacerilor Externe va urmări îndeaproape și va acționa, impreună cu Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internationale și cu alte organe centrale, oen- tru a asigura creșterea participării României la activitatea organizațiilor internaționale, la reuniunile și conferințele consacrate soluționării problemelor economice majore ale lumii contemporane.17. Șefii misiunilor diplomatice și ai agențiilor economice, toți lucrătorii din aceste organisme se angajează să acționeze permanent pentru lărgirea relațiilor economice externe și de cooperare în producție ale României cu alte țări, să îndeplinească in mod exemplar sarcinile puse de conducerea partidului In fata ambasadelor și agențiilor economice.Șeful misiunii diplomatice, in calitate de reprezentant al statului nostru, răspunzind nemijlocit de ansamblul relațiilor cu țara in care își desfășoară activitatea, va acționa astfel incit să-si îndeplinească rolul cu care a fost Investit de a contribui la extinderea continuă a relațiilor economice eu țara respectivă, precum și la bunul mers al cooperării in producție.Agenția economică, șeful agenției vor acționa mai energic și vor răspunde nemijlocit de realizarea in practică a acordurilor, a contractelor privind dezvoltarea schimburilor economice, a tuturor acțiunilor de cooperare în producție.Șeful misiunii diplomatice si șeful agenției e- conomice, împreună cu personalul acestor organisme vor participa direct la încheierea tuturor acordurilor și a contractelor, urmărind permanent realizarea lor practică, vor acorda întregul lor sprijin delegațiilor economice venite din țară, se vor ocupa Îndeaproape ca fiecare delegație să-și îndeplinească în condiții optime mandatul încredințat.Misiunile diplomatice șl agențiile economice vor acorda o atenție sporită activității din străinătate a specialiștilor și altor cadre trimise pentru asistență tehnică, vor controla periodic și vor îndruma desfășurarea activității cadrelor aflate cu misiune in străinătate18. Ministerele și organizațiile care au sarcini tn activitatea economică externă se angajează să ia măsuri hotărite pentru selectionarea si pregătirea temeinică a cadrelor pe baza unor criterii moral-politice și profesionale exigente, pentru ridicarea continuă a nivelului lor de calificare.19. Comuniștii prezenți ta consfătuire se angajează să militeze pentru creșterea rolului organizațiilor -de partid In mobilizarea tuturor forțelor In vederea Îndeplinirii sarcinilor de comerț exterior și cooperare economică Internațională. să aplice eu fermitate. In întreaga activitate, normele vieții și muncii comuniștilor. să facă totul pentru înfăptuirea politicii partidului și statului in domeniul relațiilor economice externe20. Consfătuirea exprimă adeziunea deplină Ia aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu Privind situația internațională, a cărei evoluție confirmă pe deplin justețea poziției și activității internaționale a partidului și statului nostru.Ca țară socialistă in curs de dezvoltare, importatoare și exportatoare de materii prime Și. in același timp, importatoare și exportatoare de tehnologii, utilaje și instalații. România este vital interesată să participe la soluționarea judicioasă, rațională a problemelor complexe ale situației economice mondiale, să ia parte la întreaga activitate politică și economică internațională, la eforturile generale In vederea realizării unei noi ordini economice și politice Internationale.Partieipantii la consfătuire se angajează să acționeze cu fermitate pentru a da viată hotă- rtrilor Congresului al XI-lea, indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind participarea tot mai activă a tării noastre, împreună cu țările'socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu toate statele, la intensa activitate internațională consacrată soluționării marilor probleme economice și politice care confruntă astăzi omenirea, la asigurarea progresului economic și social' al tuturor popoarelor, la realizarea unei lumi a dreptății sociale, a păcii și colaborării între popoare.
_________ _____ J

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Statului Kuweit, Seic Sabah Al-Ahmed Al-Jaber. cu ocazia reinvestirii sale in această funcție.Miercuri dimineața, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Ildephonse Munyeshyafca, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Ruandeze în Republica Socialistă România, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★Delegația Camerei de Comerț și Industrie din Londra, condusă de J. N, Cooper, vicepreședinte al Camerei, director la firma Shetl. a fost primită, în cursul dimineții de miercuri, de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România, Intilnlrea de lucru a misiunii economice ehgleze, compusă din reprezentanți a 21 de companii comerciale, a fost consacrată identificării, de noi căi și mijloace pentru dezvol-’ tarea Comerțului și cooperării bilaterale. în spiritul rezultatelor consemnate eu prilejul ședinței Comisiei mixte interguvernamentale. care s-a desfășurat nu de mult la Londra.în aceeași zi, membrii delegației au purtat convorbiri la Comitetul de Stat al Planificării și Banca Română de Comerț Exterior.
★Cu prilejul vizitei în tara noastră a delegației Camerei de Comerț, și Industrie din Londra, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Mării Britanii la București. R. B. Dorman, a o- ferit miercuri o recepție.Au luat parte Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România, funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internationale, reprezentanți ai unor instituții centrale. *Miercuri a părăsit Capitala. îndrep- tîndu-se «ore patrie, delegația Federației Uniunilor Socialiste ale Tineretului din R. P. Polonă (F.U.S.T.P.), condusă de Stanislaw Ciosek. președintele Consiliului Superior al F.U.S.T.P., care a efectupt o vizită in tara noastră la invitația Comitetului Central al. Uniunii Tineretului Comunist.La plecare, pe aeroportul international București-Otopeni. delegația a fost salutată de Ion Traian Stefănes- cu. prim-secretar al C.C. al U.T.C.. ministru pentru problemele tineretului. de secretari ai C.C. al U.T.C.A fost prezent Wladyslaw Wojtaslk. ambasadorul R. P. Polone la București. /(Agerpres)

Plecarea reprezentantului P.C.R. la lucrările Congresului

Miercuri după-amîază a plecat ta Casablanca tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care va reprezenta Partidul Comunist Român la lucrările Congresului
Național al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc.La plecare, pe aeroportul Otopeni, reprezentantul P.C.R. a fost salutat de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

CONVORBIRI ROMÂNO-CEHOSLOVACETovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar ai C.C. al P.C.R.. a plecat miercuri dimineață In R. S. Cehoslovacă, unde, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, va face o vizită de prietenie în această tară.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezent) tovarășul Cornel Burtică. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., activiști de partid.Au fost de fată Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, membri ai ambasadei.
*Pe aeroportul din Praga. oaspetele român a fost întîmpinat de Vasi] Bi- lak. membru a) Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Au fost nrezenti Teodor Haș. ambasadorul României la Praga. si membri ai Ambasadei române.

In aceeași zi, la sediul C.C. al P.C, din Cehoslovacia au început convorbirile dintre tovarășii Stefan. Andrei și Vâsli Bilak. S-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea și preocupările celor două partide și s-a efectuat un schimb de păreri asupra stadiului actual și perspectivelor de dezvoltare a relațiilor dintre cele două partide și state, precum și asupra unor probleme ale vieții politice contemporane și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.La convorbiri, din partea română, au luat parte tovarășii Dumitru Turcuș, adjunct al șefului Secției internaționale a C.C. al P.C.R., Teodor Haș, ambasadorul României la Praga, iar din partea cehoslovacă — Michal Stefanak, locțiitor al șefului Secției de politică internațională a.. C.C. al P.C. din Cehoslovacia.(Agerpres)
vremea

A APĂRUT 
REVISTA „LUMEA" 
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Ieri !n țară : Vremea a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost variabil, 
mai mult noros în Crișana, Maramureș, 
Moldova și Banat. Izolat, în Maramu
reș și local în jumătatea de nord a 
Moldovei, a nins slab. Pe alocuri, în 
Oltenia și Muntenia, s-a produs ceată. 
Vîntul a suflat în general slab. Tempe
ratura aerului ia ora 14 era cuprinsă 
între minus 3 grade la Joseni și Miercu
rea Ciuc și 7 grade la Petroseni și Pă-

tîrlagele. In București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul mai mult senin- 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 februarie. în țară : Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
nordul și estul țării, precum și zona de 
munte, unde vor cădea ninsori locale, 
iar vintul va prezenta unele intensifi
cări. Minimele vor fi cuprinse între- 
minus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborîte la început, iar cele maxime 
între minus 1 și plus 7 grade, pe alocuri 
mai ridicate. Dimineața și seara ceată, 
tn București : Cer temporar noros. Vînt- 
slab pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă. Dimineața și seara ceață.
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ACTUALITATEA LA TENIS
Astăzi finalele turneului 

de la Pitești al „Circuitului 
României**PITEȘTI (Corespondentul „Scîn- teii“, Gh. Clrstea). — Ieri, in turneul piteștean — ultimul din „Circuitul României" la. tenis — au avut loc semifinalele la simplu și la dublu, în finala de simplu s-au calificat Toma Ovici (ieri 6—2, 6—1 cu D. Hă- rădău) și Traian Marcu (ieri 6—3, 6—1 cu bulgarul Petrov). La ora cind transmit erau in plină desfășurare semifinalele probei de dublu.Astăzi vor fi cunoscuți cîșțigătorii turneului.• Preliminariile competiției internaționala feminine de tenis oe echipe ..Annie Solsbault" — formații alcătuite din jucătoare sulg, 21 de ani — vor avea loc în zilele de 11. 12 și 13 iulie în cinci grupe. Echipa României va juca oe teren propriu. în grupa D. urmind să intîlnească în primul joc echipa învingătoare din meciul Olanda — Norvegia. în cealaltă partidă : Belgia — Australia. Iată componența ți ordinea locurilor celorlalte grupe '■ grupa A (in Franța) : Finlanda — Franța și învingătoarea dintre Ungaria — Elveția cu Noua Zeelandă ; grupa B (in Italia) : Danemarca — U.R.S.S. și învingătoarea dintre Canada — Mexic cu Italia : grupa C (în Polonia) ! Iugoslavia — Suedia și in- vingătoarea dintre Spania și Luxem

burg cu Polonia : grupa E (in Brazilia) : Columbia — Brazilia și învingă- toarea dintre Uruguay — Bolivia cu Argentina. Echipele învingătoare din grupe se vor califica în turneul final, programat între 18 și 20 iulie, la Le Touquet (Franța).• Competiția feminină de tenis pentru ..Cupa Principesa Sofia", rezervată echipelor alcătuite din jucătoare sub 16 ani. va începe la 15 august odată cu desfășurarea meciurilor din grupele preliminarii. Selecționata României va juca în Italia, alături de formațiile Olandei și tării gazdă. Fiecare echipă învingătoare în grupă se va califica în turneul final, care se va desfășura între 22 și 24 august. în localitatea italiană Lesa.• In cadrul turneului International de tenis de la Boca Raton (Florida). Ion Tiriac l-a învins cu 6—3. 7—5 pe americanul Bill Brown. In cea de-a doua partidă susținută, Viorel Marcu 
a pierdut eu 3—6. 1—6 în fata vest- germanului Karl Meiler.Principalii favoriti ai turneului, a- mericanul Jimmy Connors, românul Hie Năstase și cehoslovacul Jan Ko- des. vor susține astăzi primele partide. '« La „Palatul sporturilor" din Barcelona a continuat turneul international din cadrul Circuitului W.C.T. Americanul Arthur Ashe l-a eliminat cu 6—2. 6—0 pe italianul Paolo Bertolucci, iar suedezul Bjfirn Borg a clș- tigat cu 3—6. 6—3, 6—3 partida susținută cu Corrado Barazzutti (Italia).

îeri, la baschet 
și la handbalSala sporturilor dih Iași găzduiește, începind de ieri, întrecerile ultimului turneu de sală al campionatului republican masculin de handbal, Iată primele rezultate : Universitatea București — Universitatea Craiova 23—16 ; C.S.U. Galați — Carom 20—19 ; Minaur Baia Mare — Independența Sibiu 30—20 ; Steaua — Știința Bacău 24—21.

★Selecționata masculină de baschet a României a intilnit aseară, la Berlin, reprezentativa R.D. Germane, pe care a întrecut-o cu scorul de 106—93 (53—50). Cu o zi înainte, baschetba- liștii români au învins cu 101—86 (53—41) formația A.D.W. Berlin, campioana R.D. Germane.Tn meci retur pentru „Cupa Liliana Ronchetti" la baschet feminin, echipa Spartak Leningrad a întrecut cu scorul de 69—41 (33—19), formația- I.E.F.Ș, București. învingătoare și în prima întțlhire, baschetbalistele so- vietice s-au calificat în semifinale.

CIFRE-ARGUMENT
(Urmare din pag. 1)prescurtate cărora numai el le poate descifra adevăratul Înțeles. Cel mai bine, zicea tovarășul Bărăitaru, s-a comportat soiul Aurora. De pe cele 220'nectare cultivate cu acest soi de grîu s-au recoltat, in medie. 5 750 kg la hectar. Pe locul II, ca producție, urmează soiul Lovrin-10, cu o medie de 5 720 kg la hectar. Cum a fost posibil să se realizeze, la Girla Mare, asemenea producții 1 O astfel de întrebare este adresată gîrleni- lor foarte. des. Toți cei care, vin aici vor, zic j ei, să afle „secretul" sau măcar, ceva din acest, secret al recordurilor. Chiar specialiștii rămîn într-un fel dezorientați. Pentru că, de fapt, la Girla Mare, nu-i nimic deosebit ; șe execută aceleași lucrări, se folosesc aceleași soiuri, se incorporează in sol aceleași cantități de îngrășăminte ca în multe alte unități. „Avem noi un secret ah nostru — îi necăjește Ilie Bărăitaru, mai ales pe ce! curioși. Ne sculăm cu un ceas mai devreme decît dumneavoastră. Așa reușim să fim tot in frunte". Adică., cu alte cuvinte, aici, la Girla Mare, semănatul griului nu durează mai mult de 6 zile. $1 această lucrare de bază se execută Întocmai ca la carte, după cele mai noi cuceriri ale științei agrotehnice. După aceea specialiștii unității urmăreșe în permanență, toamna, iarna, primăvara, pînă la recoltare, cum evoluează cultura. Știu in felul acesta ce «e intjmplă cu griul de pe fiecare

solă, cind și cu ce anume este necesar să intervină pentru a prein- timpina într-un fel anumite boli, intemperiile naturii.în toamna trecută, gîrlenii au trecut cu hotărire la fapte pentru a asigura o bază trainică pentru producția de grîu din 1975, an în care vor să depășească 5 500 kg la hectar. Cele. 600 hectare cultivate cu grîu au fost însămînțate după un grafic riguros, astfel că lucrarea a durat, si de această dată, numai 6 zile. Specialiștii, aflați zi și noapte alături de mecanizatori, au recepționat lucrările executate, manifestind foarte multă exigență față de calitatea lor.Ea începutul acestui an, Consiliul popular al comunei Girla Mare a adresat o chemare . tuturor consiliilor populare, tuturor cetățenilor din comunele tării. Intre alte obiective și-au prevăzut ca, în acest an, să se livreze suplimentar la fondul de stat 875 tone grîu șl 1 200 tone porumb. Pentru realizarea acestui angajament, membrii cooperativei agricole din comună sînt hotăriti să obțină, în medie la hectar, 5 500 kg grîu și peste 10 500 kg porumb știu- . leți. Grîul, desigur, a fost insămințat. Dar specialiștii sînt mereu „cu ochii pe grîu", pentru a putea stabil! ce lucrări să fie executate, în continuare, astfel încit recolta din acest an să fio cit mai mare.
Octav GRUMEZA 
Virgil TĂTARU 
corespondenții „Scînteli"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. - Ieri, la Pitești, F.C. Argeș a invinș cu scorul de 4—1 (2—1) formația bulgară de divizia A Minior Pernik.

ft• Ieri, la Florența. în meci amical, Italia — Norvegia 4—1 (2—0). Au marcat Graziani, Chinaglia, Savoldi, Cordova : respectiv Fugleseth (din lovitură de la U m).
ȘAH. — Cea de-a 10-a partidă a- meciului dintre maestrele sovietice Nana ..Aleksandria și Irina Levitina, care-și dispută la Moscova finala turneului .pretendentelor la titlul mondial feminin de șah, s-a încheiat remiză la mutarea a 47-a. în prezent scorul meciului este egal ; 5—5puncte.
BOX. — în cadrul turneului internațional de la Minsk (U.R.S.S.) vor evolua și trei pugiliști români : M. Ploieșteamf (pană), V. Zilberman (semimfjlocie) și I. Cocîrlea (mijlocie). Ei sînt însoțiți de antrenorul Ion Chiriac și de arbitrul internațional Ion Argăseală.
VOLEI. — La Moscova s-a disputat meciul retur dintre echipa locală. Ț.S.K.A. și formația Slavia Sofia, contind pentru sferturile de finală ale. „Cupei cupelor". Voleibalistele sovietice au obținut victoria tot cu scorul de 3—0 și srau calificat pentru turneul final al competiției, programat în Belgia, între 6 și 8 martie.
HANDBAL. — Echipa Iugoslavă de handbal O.F.K. Beograd și-a început turneul în Nigeria, evoluînd la Lagos in compania selecționatei țării gazdă, Handbaliștii nigerieni au terminat învingători cu scorul de 16—6.
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 19 FEBRUARIE 1975EXTRAGEREA I : 43 1 22 40 30 23EXTRAGEREA a Il-a : 44 36 6 37 18 FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 

2 244 340 lei

curs.de
ani.de
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REUNIUNEA DE LA ALGER A GRUPULUI „CELOR 77

Șl COOPERARE ÎN EUROPA educației și învățămîntului al României
CONFERINȚA PENTRU SECURITATE

Au fost adoptate propunerile
prezentate de România

privind angajamentul statelor participante de a se abține 
de la folosirea forței și amenințarea cu forțaGENEVA 19 (Agerpres). — La Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, în ultima perioadă a avut loc o intensificare a eforturilor in vederea soluționării unor probleme de mare importanță pentru definirea bazelor edificării securității și dezvoltării cooperării pe continent și a finalizării, pe această cale, a lucrărilor conferinței.In acest sens, pe baza propunerilor prezentate de România, a fost adoptat angajamentul ca statele participante să se abțină de la orice folosire a forțelor armate împotriva altui stat participant si. în special, de la invazia sau atacul asupra teritoriului său.Delegația română, pornind de la concepția tării noastre. privind edificarea securității ca un sistem de angajamente ferme si măsuri concrete care să excludă folosirea forței si a amenințării cu forța, a subliniat în mod repetat importanta primordială a adoptării de către statele oartici- oante a angajamentului, de a se abține de Ia orice acte de folosire a forțelor armate în relațiile dintre ele. ca punct de plecare al eforturilor pentru construirea de raporturi noi. de securitate si cooperare ne continentul european.Sprijinind această propunere, un mare număr de delegații au scos in evidentă locul său esențial în cadrul documentelor conferinței. S-a subliniat caracterul cuprinzător al propunerii ~ elude, trupe nant. Drecum și alte acte. telor armate împotriva altui stat par- (S,ticipant si. în primul rînd. invazia si atacul asupra teritoriului său.Această prevedere face parte din- , tr-un ansamblu de măsuri prezentate de România la conferință si acceptate de alte țări participante. în sco- . pul de a face efectivă nerecurgerea la forță si la amenințarea cu forța.

României. în pătrunderea ne teritoriul fără acordul
sensul că ea ex- si menținerea de altui stat partici- liber al acestuia, de folosire a for-

Astfel, a fost adoptat angajamentul statelor participante de a face efectivă prin toate căile și a da expresie prin toate formele adecvate obligației de a nu recurge la folosirea forței sau la amenințarea cu forța, de a depune eforturi pentru a reglementa prin mijloace exclusiv pașnice diferendele dintre ele. de a se abține de la orice manifestare de forță si de la orice act de constrîngere economică îndreptate împotriva suveranității altui stat participant. De asemenea, participantii au convenit asupra angajamentului de a promova prin toate mijloacele adecvate un climat de încredere si respect între popoare, care să excludă propaganda de război sau de folosire a forței, precum si de a intensifica eforturile pentru elaborarea si punerea în aplicare a unor măsuri de dezarmare și de încetare a cursei înarmărilor.Numeroase delegații au subliniat caracterul novator al propunerilor tării noastre si importanta lor deosebită pentru stabilirea bazei’ principiale a relațiilor dintre statele participante. S-a. arătat că aceste măsuri formează un tot. dind expresie unei concepții noi despre securitatea pe continent, si trebuie incluse în documentele conferinței.Astfel, ideile propuse de România privind măsuri destinate să facă e- fectivă nerecurgerea la forță si Ia amenințarea cu forța au devenit un bun al întregii conferințe, un element fundamental al concepției care decurge din hotărîrile acesteia cu privire la edificarea securității si dezvoltarea cooperării pe continent.

ALGER 19 (Agerpres). — La încheierea lucrărilor conferinței de la Alger a grupului „celor 77", a fost adoptat un „program de acțiune" pe care țările in curs de dezvoltare îl vor susține in cadrul celei de-a doua conferințe generale a Organizației' Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), ce urmează să se tină la Lima, între 12 și 17 martie. Principalul obiectiv propus de acest program este creșterea producției industriale a țărilor în curs de dezvoltare cu 8 la sută pe an și o pondere de 25 la sută a acestor țări în producția industrială mondială, pînă la sfîrșitul acestui secol — față de numai 7 la sută astăzi. Programul de acțiune subliniază ca imperios necesară, pentru progresul e- conomic al țărilor în curs de dezvoltare, instituirea unei noi ordini economice internaționale, al cărei rezultat să fie eliminarea tuturor raporturilor de inegalitate și dependență economică dintre țări. In acest

sens, planul preconizează mai multe măsuri, ca, de pildă, promovarea comerțului direct și eliminarea intermediarilor, coordonarea politicilor e- conomice prin luarea în considerare a posibilităților de complementaritate industrială. în ceea ce privește materiile prime, programul are vedere consolidarea asociațiilor producători, pentru a se pune capăt practicilor actuale. care permit țărilor industrializate să impună, prin intermediul burselor de materii prime, prețurile stabilite de ele țărilor în curs de dezvoltare.Pe de altă parte, programul propune ca însăși O.N.U.D.I. să fie transformată într-un organism . specializat, asemănător O.M.S., legat de O.N.U., dar cu propriii săi membri și propriul său buget, capabil să desfășoare acțiuni de pentru ajutorarea voltate în procesul zare.
O U- A.: Declarație asupra noii

a eliberării în Africa

in de

largă amploare, țărilor slab dez- de industriali-
strategii

Premierul britanic despre perspectivele următoarei 
etape a conferinței general-europeneLONDRA 19 (Agerpres). — „Sîn- tem nerăbdători să vedem convocată cit mai curind posibil conferința pentru securitate și cooperare în Europa la nivel înalt, despre care se vorbește de cinci ani" — a declarat premierul britanic Harold Wilson. El și-a exprimat speranța că desfășurarea cu succes a etapei a treia, la ni-

vel înalt, a conferinței, ar putea contribui și lă progresul negocierilor de la Viena privind reducerea reciprocă a forțelor armate și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală. Potrivit părerii sale, reuniunea ar putea avea loc în cursul acestei veri.
ANKARA 19 (Agerpres). — Secre- primat speranța că schimbul de idei- tarul general al O.N.U., Kurt Wald- ’ avut la Ankara va. contribui la de- heim, a efectuat miercuri o scurtă pășirea obstacolelor care împiedică

ADDISConsiliul Unității Abeba, a
ABEBA 19 (Agerpres). — ministerial al Organizației Africane, reunit la Addis adoptat o declarație asupranoii strategii a eliberării în Africa, care acordă prioritate eliberarea popoarelor namibian.Consiliul ministerialIută posibilitatea ajungerii la o

luptei pentru Zimbabwe șial O.U.A.
Rezoluție cu privire 

în problema

problemei consti-

sa- so-
la

lutionare pașnică a .............. _ ______tutionale în Rhodesia prin transferarea autorității către majoritatea africană. dar. în același timp, avertizează că va lua toate măsurile necesare pentru întărirea luptei armate dacă o asemenea reglementare va eșua. O poziție similară a fost adoptată în legătură cu problema prezent ocupată ilegal ca de sud. Namibiei. în de către Afri-
poziția statelor africane

Orientului Apropiat. ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Organizației Unității Africane (O.U.A.), ale cărui lucrări se desfășoară la Addis Abeba, a adoptat o rezoluție în care își exprimă „profunda preocupare în legătură cu situația explozivă din O- rientul Apropiat", arătînd că retragerea Israelului din teritoriile ocupate și recunoașterea drepturilor inalienabile ale poporului palestinean

constituiementale ale instaurării în zonă a u- nei păci durabile și echitabile.Țările membre au hotărî t să acorde Organizației pentru Eliberarea Palestinei un ajutor sporit moral și material. Problema palesțineană a fost înscrisă pe agenda conferinței la nivel înalt a Q.U.A., care va avea loc în luna iulie la Kampala, capitala Ugandei.

condiții prealabile funda-

agențiile de presăvizită oficială .la-Ankațța, în vtimpub , ...încă găsirea unei .soluții, juste și,du<*.,- Sgreia a conf<îtffc®ș;giAiViț®JitnW>>..^sibiIe >n problemar-oipriotiV>. ș r.> .Sacii ’ Irmak, -și cu ’ ministrul de -'ăx- ’ terne, Melih Esenbel.îr(tr-o declarație făcută la sfîrșitul acestor convorbiri, Kurt Waldheim a precizat că a trecut în revistă cu interlocutorii săi „actuala situație din Cipru, în lumina ultimelor evoluții, ca și mijloacele prin care să poată fi reluate negocierile ' intercomunitare din insulă". El .a. ex-

. La rindul său. primiți- ministru? turc, Sădi Irmak, a afirmat, in cadrul unei conferințe de presă, că a prezentat secretarului general punctul de vedere al guvernului turc asupra problemei cipriote, ca și asupra diferendului dintre Turcia și Grecia cu privire la dreptul de a efectua explorări petroliere în Marea Egee.în aceeași zi, Kurt Waldheim a sosit la Atena.
COREEA DE SUD

La Moscovavorbirile oficiale dintre Alexei Ko- sîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Francisco Mendes> comisarul principal al Consiliului Comisarilor de Stat (șeful guvernului), membru al conducerii Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), care se află într-o vizită oficială în Uniunea Sovietică, în fruntea unei delegații de partid și guvernamentale din Republica Guineea-Bissau.

al partidului guvernamentalSEUL 19 (Agerpres). — Un membru al Partidului Democrat Republican din Coreea de .sud al „președintelui" Pak Cijan Hi a relevat că, în cursul farsei referendumului organizat săp- tămîna trecută pentru a hotărî menținerea in vigoare a „Constituției" adoptate în urmă cu doi ani. impusă sub regimul legii marțiale, au fost comise importante fraude, relevă a- genția France Presse.Potrivit celor relatate de Kim Mook-Il. observator la un birou de votare din Seul, fraudele au fost comise de către membrii partidului

său și funcționarii însărcinați cu desfășurarea „normală" a scrutinului. Kim Mook-Il, care s-a refugiat la sediul Noului Partid Democratic, de opoziție, a apreciat că neregulile la care a fost martor nu reprezintă de- cît. o mică parte din ilegalitățile comise pe scară largă. confirmînd astfel cele susținute de către partidele de. opoziție și opinia publică din Coreea de sud. care apreciază că acest scrutin reprezintă cea mai grosolană mistificare din "seria: de ale- , geri organizate,de regimul antipopular al lui Pak Cijan Hi.

Primul ministru al Fran
ței Jacques Chirac, l-a primit, marți, pe președintele Camerei Populare a R.D.G., Gerald Gotting — informează agenția A.D.N. La întrevedere a luat, parte președintele A- dunării' Naționale a Franței, Edgar Faure. . ' .

Camera Comunelor a An
gliei a dezbătut timp de două zile proiectul de lege guvernamental care prevede crearea unui „Consiliu National de Acțiune" menit să asigure „ca resursele naționale să fie folosite în interesul național". în ciuda atacurilor repetate ale . patronatului și ale partidelor de opoziție, proiectul a fost aprobat in cea de a doua citire cu 313 voturi, contra 299.

AMMAN 19 — Corespondentul A- gerpreș transmite : Regele Hussein al Iordaniei, l-a primit miercuri oe Paul Nicu'Iescu, viceprim-ministru al guvernului român, ministrul educației și învățămîntului, aflat în vizită la Amman. Oaspetele român a transmis suveranului hașemit un mesaj de salut prietenesc din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul .Nicolae Ceaușescu, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de progres, pace și prosperitate poporului iordanian.Regele Hussein a' mulțumit cu căldură pentru acest mesaj de salut și a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate, viață lungă, fericire personală, iar poporului român urări de noi succese. Suveranul iordanian a

arătat că păstrează cele mai frumoase și plăcute amintiri despre vizita efectuată anul trecut in. România, despre convorbirile prietenești și fructuoase avute cu președintele Nicolae Ceaușescu, primirea caldă, plină de ospitalitate de care s-a bucurat din partea poporului român. Regele Hussein a subliniat prețuirea pe care o. atribuie- întîlnirilor sale cu președintele Nicolae Ceaușescu, precum și dorința sa de a dezvolta în continuare raporturile de colaborare pe multiple planuri cu România.La. primire au participat. Zukane Al Hindaui. ministrul iordanian a! e- ducației, Vasile. Gindilă, ambasadorul României la Amman, și Hanni Khassaouneh, ambasadorul Iordaniei la București.

• FILME ÎNCHINATE 
DREPTURILOR OMULUI. La 26 februarie se va deschide la Strasbourg cel de-al patrulea festival internațional al filmului consacrat drepturilor omului. Festivalul va include prezentarea a circa 20' de pelicule realizate in țările socialiste, ca și in țări din Europa occidentală," America Latină, A- frica.

un s-a

privind specializarea și cooperarea în producția 
de tractoare și mașini agricoleMOSCOVA 19 — Corespondentul nostru transmite : La 19 februarie a fost semnată, la Moscova, convenția de specializare și cooperare - in producția de tractoare și mașini agricole dintre Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele al Republicii Socialiste România și Ministerul Industriei Constructoare de Tractoare și Mașini Agricole al U.R.S.S., pe perioada 1976—1980. în baza acestui document, se prevăd creșterea schimbului reciproc de tractoare și mașini agricole, diversificarea producției și adîncirea cooperării în producție între întreprin-

derile producătoare din România și Uniunea Sovietică.Convenția a fost semnată de miniștrii de resort din cele două țări — loan Avram și I. F. Sinițin.Cu acest prilej, între cei doi miniștri a avut loc. o convorbire de lucru, caldă, tovărășească, în cursul căreia au fost abordate probleme privind cooperarea româno-sovietică în domeniul sistemelor de mașini agricole de mare putere, precum și în domeniul cercetărilor pentru realizarea mașini și utilaje

desfășurată într-o ambianță
tehnico-științifice unor noi tipuri de agricole.

BERLIN

Ședința reprezentanților a 16 partide comuniste

și muncitoreștiBERLIN 19 — Corespondentul nostru transmite : între 17 și 19 februarie 1975 a avut loc la Berlin prima ședință a grupului de lucru convenită de către comisia de redactare constituită la întîlnirea pregătitoare de la Budapesta a partidelor comuniste. și muncitorești din Europa. La ședința grupului de lucru au participat reprezentanți a 16 partide comuniste și muncitorești din Europa.

din EuropaGrupul de lucru a efectuat un schimb de păreri detaliat și constructiv cu privire la caracterul conținutul conferinței și a convenit asupra etapei următoare a activității sale.Din partea Partidului, Comunist Român a participat o delegație condusă de tovarășul Stefan Voicu. membru al C.C. al P.C.R.
documentului fina] și al

transmit
încheierea convenției 7 Congresul mondial-al pe- 

P.S.D. din Japonia. La Tokio s-au încheiat lucrările Convenției (Partidului Socialist Democratic), care a aprobat programul de acțiune al partidului pe anul 1975 și a ales organele de conducere. In funcția de președinte al P.S.D. a fost reales Ikko Kasuga, iar în cea de secretar general Saburo Tsukamoto.
Juhileu „Ponchayot Raj".In India a fost aniversată, Ia 19 februarie, împlinirea a 25 de ani de la inițierea mișcării . „Panchayat Raj", mareînd constituirea adunărilor populare țărănești. în mesajul adresat cu acest prilej, primul ministru, Indira Gapdhi, a lansat chemarea pentru revitalizarea mișcării în toate localitățile rurale ale țării, în vederea participării mai active a celor mai largi pături ale populației la activitățile de gospodărire locală și pentru . impulsionarea aplicării prevederilor reformei agrare.
Șomajul în R.F.G. 5eful de- partamentului vest-german pentru problemele muncii, Josef Stingi, a declarat că totalul șomerilor din R. F. Germania a atins in februarie, potrivit datelor preliminare, 1 250 000 persoane. în ianuarie, șomajul a totalizat în R.F.G. 1 154 300 persoane — 5,1 la sută din populația activă.

•TEATRELE BRITANI
CE IN DIFICULTATE. Margot Fonteyn, renumita balerină britanică, însoțită de grup de colegi și colege,prezentat cancelarului trezoreriei pentru a-i înmîna o petiție ce poartă nu mai puțin de 107 000 semnături. Documentul cere suprimarea unuia din impozitele ce împovărează prețul biletelor de teatru. Se speră că prin a- doptarea măsurii cerute vor fi scoase din nou la liman teatrele aflate într-o situație precară, ca urmare a dificultăților economice generale din țară.

• EPAVE ARTISTICE. Arman este un nume cu oarecare notorietate în lumea „avangărzii artistice" din Occident. Pină nu de mult maniera sa favorită de a „crea" era de a încastra diferite obiecte, fiare de călcat, arcuri automobile — sau izbite cu tr-un bloc de însă și-a schimbat maniera. De această dată, î tare, clarinete, alte instrumente rupte, sparte blocuri de beton. „Seamănă cu niște epave eșuate într-o mare de lavă", își autodefinește „artistul" opera... Observație care conține, să recunoaștem, o remarcabilă doză de adevăr. Cu un singur amendament : că este vorba de epave ale artei. Adevăratei arte.

de ceas, bujii de de obicei sparte ciocanul — în- plexiglas.. Acumîncastrează chi- . violoncele și muzicale — sau arse — în...

Ultimele telegrame ale , agențiilor . internaționale de presă informează "despre, acțiunile ofensive tot mai ample și mai eficiente întreprinse de ■ forțele patriotice din Cambodgia împotriva clicii lonnoliste, care, după cum se știe, a acaparat puterea cu a- proape cinci ani în urmă printr-o lovitură de stat, sprijinită din afară. Ridicîndu-se cu hotărîre pentru apărarea libertății si independenței pa- trei sale, poporul khmer, sub steagul Frontului Unit Național (F.U.N.K.), în frunte cu șeful statu- ’’ lui, prințul Norodom Sianuk, și al Guvernului Regal de Unitate Națională (G.R.U.N.K.), a dat în toată această perioadă lovituri puternice torțelor aflate sub controlul uzurpatorilor, care nu se mai mențin decît în capitala țării. Pnom Penh. și în cîteva alte centre urbane, izolate a- ’ semenea unor insulițe asaltate de valurile mării.Eliberînd nouă zecimi din teritoriul tării, forțele patriotice și-au concentrat în ultimele luni acțiunile în direcția Pnom Penh-ului. O deosebită anvergură a luat' ceea ce^ agenția „France Presse" numește „bătălia Me- kongdlui". Obținînd un șir de succese, patrioții au pus stăpînire pe țărmurile fluviului pe o lungime de peste :■ 100 kilometri și au paralizat traficul pe această cale de apă, care asigura ’ 80 la sută din necesitățile de armament, muniții,, carburanți și alimente ale garnizoanei din Pnom Penh. Dovedind un deosebit eroism, generat de conștiința cauzei drepte pentru - care luptă, ca și o înaltă măiestrie militară, forțele patriotice au sudus unor lovituri grele marea bază flu- .vială Neak-Luong, au cucerit o serie de puncte strategice, inclusiv mai multe insule situate la o mică distanță de capitală, scufundînd, totodată, zeci de nave de război și de transport. După cum se arată intr-un comunicat dat publicității chiar de administrația lonnolistă. ca urmare a acestor acțiuni victorioase, trecerea convoaielor fluviale în scopul aprovizionării garnizoanei din Pnom Penh „este in prezent exclusă". Blocînd

capitala, forțele de eliberare supun obiectivele militare din oraș unor sistematice bombardamente cu rachete și artilerie, țin sub tirul lor aeroportul Pochentong, singura cale prin care mai pot fi aprovizionate trupele regimului. Sub loviturile forțelor de eliberare se află acum zona rezidențială a șefului administrației de la Pnom Penh.' înseși agențiile occidentale mărturisesc că tirul arti-

agențiile de presă, un număr tot mai măre de funcționari ai administrației lonnoliste refuză să se mai prezinte la lucru și încearcă să părăsească o- rașul. Ambasada Statelor Unite a considerat necesar să apeleze la cetățenii americani să părăsească în cîteva zile orașul.Sintetizînd situația de la Pnom Penh, ziarul „INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE" recunoaște fără

Sub loviturile forțelor patriotice,
„cercul de foc“ se stringe

leriei -este dirijat prin radio chiar din oraș de către grupuri ale patrio- ților care au reușit să ocupe aici poziții trainice.După cum scrie „NEW YORK TIMES", „regimul lonnolist se află într-o situație disperată". Cuprinși de derută, lonnoliștii încearcă să iasă din cercul de. foc, care se ștrînge tot mai mult, recurgînd la măsuri disperate. Șeful regimului a ordonat zilele acestea populației „să sape tranșee în fiecare cartier și stradă", sub amenințarea că cei ce vor refuza să îndeplinească acest ordin „vor fi a- duși în fața consiliului de război". Drept răspuns, mii și mii de alțl cetățeni s-au alăturat forțelor patriotice 1 Totodată, după cum informează

ocoluri : „Șansele de supraviețuire ale regimului Lon Noi nu au fost niciodată mai reduse decît acum, după cinci ani de asistență americană. Este un guvern fără viitor politic, corupt pînă la punctul dezintegrării, menți- nindu-se la Pnom Penh și în alte cîteva orașe numai datorită subvențiilor americane".Uzurpînd' puterea, lonnoliștii au provocat poporului cambodgian imense suferințe și daune materiale. După cum arată ziarul citat mai sus, războiul pe care l-au provocat a fost deosebit de pustiitor — chiar pentru condițiile din Indochina, zonă care de atîta vreme a fost teatrul unui conflict militar distrugător — soldîn- du-se cu moartea sau schilodirea a nu mai puțin de 700 000 de cambod-

gieni, ceea, ce reprezintă 10 la sută din populația țării. în cei aproape cinci ani de lupte au fost distruse nenumărate localități, fabrici și uzine, școli, spitale, monumente istorice de o valoare neprețuită.în aceste împrejurări stirnesc o legitimă dezaprobare din partea opiniei publice internaționale încercările de a se prelungi artificial agonia uzurpatorilor lonnoliști, administrîndu-li- se noi. „baloane de oxigen", prin sporirea subvențiilor militare și aprovizionarea garnizoanei de la Pnom Penh cu echipament și muniții pe calea aerului. Asemenea acțiuni determină critici chiar în rindul opiniei publice americane și al membrilor Congresului. După cum a declarat congresmanul Anthony T. Maffet in cadrul dezbaterilor din Camera Reprezentanților, „ajutoarele acordate dictaturilor corupte ale lui Thieu și Lon Noi sînt o risipă de neiertat", ele fiind folosite „pentru cumpărarea de arme și construirea de închisori".Opinia publică din țara noastră, poporul român, care se pronunță eu fermitate pentru respectarea dreptului fiecărei țări, al fiecărei națiuni de a-și hotărî singure soarta, fără nici un amestec din afară, fără nici un fel de intervenție străină, urmăresc cu caldă simpatie lupta eroică a poporului khmer pentru cucerirea libertății și independenței patriei sale, succesele însemnate pe care le dobîn- dește. Nutrim convingerea că, sub conducerea Frontului Unit Național și Guvernului Regal de Unitate Națională, poporul khmer va obține victoria deplină in lupta sa dreaptă, va redeveni stăpîn în propria țară, putîndu-se consacra făuririi unei vieți noi, afirmării de sihestătătoare în rîndul națiunilor libere ale lumii, în același timp, încheierea războiului din Cambodgia se va răsfringe pozitiv asupra situației din întreaga Peninsulă Indochineză, va constitui o contribuție însemnată la însănătoșirea climatului internațional, la consolidarea păcii în lume.
AI. CAMPEANU

trOlUÎUi. Din Tokio se anunță că cel de-al IX-lea Congres mondial al petrolului va avea loc în capitala niponă între 11 și 16 mai. La reuniune — care se va desfășura sub deviza „Petrolul pentru prosperitatea omenirii" — urmează să participe a- proximativ 4 000 delegați, reprezen- tînd 90 țări, atît producătoare cit și consumatoare.
William Fulbright, foslul președinte al Comisiei pentru problemele externe a Senatului S.U.A.. a criticat politica administrației, în A- sia de sud-est. Arătînd că „securitatea Statelor Unite nu este amenințată ’în Indochina", Fulbright a reclamat suspendarea ajutoarelor „exorbitante" acordate regimurilor de la Saigon și Pnom Penh. Fostul senator s-a ridicat, pe de altă parte, împotriva cheltuielilor militare uriașe conținute în proiectul de buget pe' exercițiul financiar 1975—1976.
Primul minisîru japonez, Takeo Miki. a declarat că guvernul său va, depune toate eforturile pentru a aduce rata de creștere a preturilor sub nivelul de 10 la sută, pină la 31 martie 1976, respectiv pînă ia sfîrșitul anului financiar 1975.
Inaugurare feroviară în 

Cuba. A fost inaugurat primul sector al liniei ferate Havana—Santiago de Cuba, în lungime de 850 kilometri, supusă unui amplu proces de modernizare. Trenurile vor putea dezvolta o viteză pînă la 200 de kilometri pe oră, îmbunătățind traficul de mărfuri și de pasageri în provincia menționată.
Dificultățile firmei „Chi*y- 

Slet" Reprezentanții acestei firme (locul trei in ierarhia marilor producători de automobile din S.U.A.) au anunțat că, în 1974, a "înregistrat pierderi de circa 52 milioane dolari, determinate în principal de o scădere masivă a vînzărilor. Sub acest pre-

text, conducerea firmei a anunțat că va concedia 60 000 de muncitori, ceea ce reprezintă un procent deosebit de7 ridicat in raport cu totalul, de 114 000 salăriați direct productivi ai societății.
Producția mondială de cu

pru. fh cțifsîir'âhului 1974. producția’"1 mondială a minelor de cupru a crescut la 7 722 400 tone, potrivit cifrelor preliminare furnizate de Biroul internațional pentru statistica metalelor. Producția mondială de cupru rafinat a crescut cu 2,2 la sută, si- tuindu-se la 8 675 200 tone. Consumul mondial de cupru rafinat — in- , dică cifrele Biroului de statistică — a scăzut cu 5.2 la sută, ajungînd la 8 226 900 tone.
0 ședință a guvernului 

francez, Prez^at^ de șeful statului. Valery Giscard d’Estain.g. desfășurat miercuri la Paris. A fost examinată, după cum a declarat s-a_________________ ______________ „_,_.._t purtătorul de cuvint al guvernului, pregătirea viitoarei conferințe la nivel înalt a C.E.E. „Cei nouă" vor dezbate, la Dublin, luna viitoare, in.tre altele, renegocierea termenilor de aderare a Marii Britanii la. Piața comună, criza energetică, precum și .evoluția situației din agricultura comunitară.
PARIS

Convorbiri
franco-americanePARIS 19 (Agerpres). — Președintele Franței. Valăry Gișcard d’Es- •taing. s-a întîlnit. la Palatul Elysde, cu secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger.La încheierea întrevederii, Jean Sauvagnargues, ministrul francez de externe, precum și secretarul de stat american au declarat ziariștilor că printre problemele abordate a fost și cea a energiei. S-a precizat că în cadrul convorbirii Henry Kissinger a prezentat interlocutorilor săi francezi, foarte amănunțit. rezultatele turneului efectuat în Orientul Apropiat.

Amplă manifestație la Roma 
a reprezentanților forțelor democraticeCapitala Italiei a cunoscut marți o impresionantă manifestație masă a forțelor • democratice, care au luat parte reprezentanți tuturor comunelor, provinciilor regiunilor din peninsulă. Veniți din Sardinia sau din Piemont, din Umbria sau din Sicilia, cei peste 20 000 de participanți au manifestat pe străzile Romei pentru modificări de ordin structural în oolitica economică,, pentru apărarea legalității republicane.Continuare directă a „zilei autonomiei". care a avut loc în .noiembrie anul trecut, manifestarea de marți a reunit, la chemarea „Ligii pentru autonomie și puteri locale", un larg evantai de forte oolitice. care s-au făcut purtătoare de cu- vînt ale revendicărilor celor mai directe ale maselor populare. Prezenta masivă la manifestație a unor multiple forte politice și sociale reprezintă o expresie directă a proceselor unitare. înregistrate mai ales, în ultimul timp in cadrul a numeroase administrații locale, care s-au concretizat în înțelegeri și a-

de lâ ai Și
corduri pentru rezolvarea unor probleme vitale.Manifestația de la Roma a subliniat cu tărie necesitatea transpunerii în fapt a prevederilor constituției .privind houa împărțire teritorială a tării — intrată în vigoare in urmă cu cinci ani. și. în același timp, importanta adoptării unor măsuri urgente și indispensabile pentru a se putea face față gravei crize econorhice prin care trece tara. „Ne aflăm aici — a arătat in cuvîntul rostit la mitingul de încheiere a manifestației primarul orașului Bologna, Renato Zangheri — pentru a propune noi linii de dezvoltare economică și socială, in materializarea cărora administrațiile locale pot și trebuie să aibă o contribuție deosebit de importantă" țjumeroși vorbitori au subliniat In cadrul mitingului necesitatea depășirii actualelor restricții de credit și de investiții, a sporirii cheltuielilor destinate învățămîntului și asistentei sanitare. (De Ia corespondentul nostru. Radu Bogdan).

• DETECTAREA SEIS
MELOR PRIN SEMNALE 
RADIO. Două radiotelescoa- pe, aflate în. puncte diferite, ale globului,'percep cu diferență de cîteva zecimi de miliardimi de secundă semnalul radio al unui quasar. Un nou program al N.A.S.A., numit „Aries", se va servi de această diferență pentru a prevedea eventualele cutremure de pămînt în California. O antenă situată la Pasadena și alta lâ Goldsrane vor înregistra în permanență semnalele galactice. Dată fiind diferența amintită, se va putea semnala orice deplasare a scoarței terestre mai mare de doi centimetri. Pe această bază, se vor furniza date privind eventualele cutremure, , dîndu-se. din timp alarma seismică.

•ANUL WEIMAR. Orașul marilor clasici germani împlinește la 3 iunie un mileniu, jubileu care va fi marcat în tot cursul antilui prin diverse manifestări culturale și științifice. Edilii orașului au inițiat o vastă acțiune de. restaurare a celor mai de seamă monumente arhitecturale, între care vestitul Teatru național, unde, datorită neobositelor eforturi ale lui Goethe, au văzut pentru prima dată lumina rampei dramele marelui’ său contemporan și' prieten Schiller, Colectivul teatrului pregătește pentru zilele festive din iunie premiera, într-o■ nouă versiune, a capodoperei ,,Faust". Weimarul va sărbători; tot anul acesta, in luna măi, centenarul , nașterii lui Thomas Mann." întreaga viață culturală din Weimar se desfășoară de pe acum sub semnul acestor aniversări..
• RECENSĂMÎNT IN 

FRANȚA. începînd de la 20 februarie pînă la 15 _ martie în Franța se va desfășura recen- sămintul populației, al 30-lea din istoria țării. Acțiunea a necesitat recrutarea a 110 000 re- cenzbri și tipărirea și distribuirea a 130 milioane imprimate ; costul operației este evaluat la 200 milioane franci. Statisticile, analizele, graficele ce vor rezulta din analiza datelor vor avea un însemnat rol în elaborarea unor programe de perspectivă economice, sociale și culturale
• LA 140 DE ANI. In comuna Kutol, din Caucaz, a încetat din viață, în virstă de 140 de ani, Hfaf Lasuria — una dintre cele mai vîrstnice locuitoare din lume. în aceeași comună trăiesc, în prezent, peste o sută de descendenți ai Lasu- riei.
• CIUDĂȚENIILE IER

NILOR. Blindețea neobișnuită a acestei ierni, care,a permis castanilor din sudul R.F.G. înflorească, l-a determinat un fost pedagog din Geislingen să studieze evoluția iernilor in Europa în secolele trecute. Con- sultind qumeroase cronici și alte documente istorice, el a alcătuit o listă de ciudățenii... meteorologice ; în anul 1558 în Franța a fost atit de frig incit vinul putea fi vîndut la cintar, tăiat in bucăți ; în 1659 în ianuarie castanii au dat fructe, iar in decembrie 1722 nu mai era nevoie să se facă focul în casă ; in iarna anului 1 410 gerul a fost atit de cumplit îneît îngheța cerneala pe vîrful penei ; in 1513 Rinul. în apropiere de. Basel. a fost înghețat timp de 12 săptămini ; au existat. chiar și ierni cind lupii au putut trece, pe gheață, din Norvegia în Danemarca.
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