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LA iNTlLNIRILE DE LUCRU ALE

CANDIDAȚILOR CU ALEGĂTORII,

PRETUTINDENI

ACEEAȘI PREOCUPARE

PENTRU

PENTRU REZOLVAREA

PROBLEMELOR DE

în întreaga țară au loc in aceste zile întîlniri de lucru 
Intre candidați ai Frontului Unității Socialiste și ale
gători. Desfășurindu-se sub, semnul ideilor și chemări
lor însuflețitoare ale Manifestului Frontului Unității 
Socialiste — document cuprinzător, oglindă elocventă 
a prezentului și viitorului patriei .noastre socialiste — 
întilnirile prilejuiesc dezbateri temeinice, cu un 
profund caracter de lucru. ’

La aceste întîlniri,' candidați: pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile populare. împreună cu cetățenii, 
cu cadre de conducere din întreprinderi, șantiere, uni
tăți agricole de produoție. institute de cercetare, insti
tuții culturale,, foruri administrative ale județelor și 
localităților, analizează concret, ,1a fața locului, în uni
tăți economice, cartiere, sate etc, toate problemele care 
privesc buhul mers al producției, dezvoltarea ecoho- 
mică și socială a localităților- respective. în 
unitățile industriale; atenția este îndreptată spre 
Îmbunătățirea . activității pentru îndeplinirea inte
grală a planului - pe acest an și a cincinalului îna
inte de termen, pentru -mai buna gospodărire a ma
teriilor prime .și materialelor, folosirea -deplină a spa
tiilor de producție și â utilajelor,^ pentru dezvoltarea 
spiritului de economie. La’ sate, locul central în dia
logul, din aceste întîlniri de lucru fîl ocupă pregătirea 
temeinică a campaniei agricole-de primăvară si. îp 
acest context, stabilirea în . fiecare unitate a măsu
rilor necesare -pentru sporirea producției agricole si 

■ îndeosebi a producției de cereale. Pretutindeni se pre
cizează mășuri.și se iau angajamente concrete pentru 
mai buna gospodărire a orașelor, cartierelor, comu
nelor. satelor, pentru. îmbunătățirea, în continuare, a 
aprovizionării populației si dezvoltarea serviciilor. Cu 
acest prilej sînt Stabilite — cu participarea reprezen
tanților unor organe de- sinteză. — . termene pre- . 
cise și răspunderi : în vederea Înfăptuirii tuturor 
sarcinilor ce revjn unităților : economice, cultu
rale, sociale, .serviciilor .administrative si edilitare din 
localitățile respective.

O trăsătură dominantă a acestor întîlniri este preo
cuparea de a pune, în evidentă si a valorifica Plenar 
toate resursele si posibilitățile locale candidate, ca
drele-de răspunderi, cetățenii angâjîndu-se să-îmbu
nătățească 'activita-tea in . toate domeniile. în primul 
rind prin mobilizarea mai puternică a forțelor pro
prii și. totodată, prin folosirea mai, chibzuită a fondu
rilor alocate de stat. . >

Pînă în prezent, aii avut loc 3100 asemenea întîl
niri în cadrul cărora 14 000 cetățeni au făcut numeroase 
.propuneri și au formulat angajamente concrete în hu- 
mele lor și al colectivelor de muncă dip care fac 

'■ parte. ■
Toate aceste întîlniri se constituie, la nivelul între

gii țări, intr-un amplu colocviu de lucru consacrat 
. marilor sarcini pusq in, fața poporului de Congresul 
al XI-lea al partidului, cu privire, la dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală a societății noastre.

In pagina a Il-a, 
relatări de Ia întîlniri

PREȘEDINTELE REPUBLICII,
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE

a ambasadorului Republicii Portugheze
în ziua de 21 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republicii Socialiste. România, a primit pe 
Antonio Luis de Magalhaes de Abreu Novais Machado, 
care si-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Portugheze în țara noastră. (Cuvîntările rostite, în 
pagina a V-a).

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru majorarea retribuției personalului

din Unele ramuri si sectoare de activitate
In vederea aplicării in continuare — în cursul anu

lui 1975 — a Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român — 
din 13 Iunie 1974 — cu privire la majorarea eșalo
nată pe ramuri și activități a retribuției oamenilor 
muncii, precum și a prevederilor art. 215 (3) din Legea 
retribuirii după cantitatea si calitatea muncii, nr. 
57/1974,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1 (1). — în anul 1975 se va majora, eșalonat, 
retribuția personalului din următoarele ramuri șl ac
tivități : . ■

— DE LA 1 MARTIE :
— Industria metalurgiei neferoase;
— industria poligrafică ;
— mecanicii agricoli din unitățile agricole
— DE LA 1 APRILIE :
— ștlință-deservire științifică, centrele de 

Informatică ;
— proiectare ;
— silvicultură ;
— DE LA 1 MAI:
— Industria
— DE LA 1
— Industria
— DE LA 1
— industria

AUGUST: 
exploatării șl prelucrării lemnului; 
SEPTEMBRIE : 
minieră;

de stat;

calcul șl

materialelor de construcții; 
IUNIE : 
alimentara;
IULIE :
celulozei și hirtiel;

— DE LA 1
— industria
— DE LA 1
— Industria
— agricultură ;
—' transporturi șl telecomunicații;
— învățămînt (exclusiv cadrele didactice din învă- 

țămîntul primar cărora II s-a acordat retribuția ma
jorată de la 1 august 1974);

— DE LA 1 OCTOMBRIE :
— Industria locală șl gospodăria comunală;
— ocrotirea sănătății;
— DE LA 1 NOIEMBRIE :
— circulația mărfurilor;
— industria cooperatistă;
— cultură — artă ;
— instituții financiare șl de asigurări;
— administrația de stat, precum șl celelalte acti

vități din economia națională la care retribuția nu a 
fost majorată în anul 1974.

(2). Retribuția ma|orată potrivit prevederilor alin, 1 
este cea prevăzută de Legea retribuirii după canti
tatea șl calitatea muncii, nr. 57/1374.

Ari. 2. — Reglementările instituite prin Decretul 
Consiliului de Stat nr. 170/1974 pentru majorarea re
tribuției personalului din unele ramuri și sectoare de 
acîivitate se aplică, corespunzător, pentru ramurile 
și activitățile prevăzute la art. 1.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

•a ambasadorului Republicii Ruanda
Vineri. 21 februarie la Palatul Consiliului de Stat * 

avut loc ceremonia primirii de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a 
scrisorilor de acreditare în tara noastră a ambasadorului 
extraordinar, și plenipotențiar al Republicii Ruanda, II- 
dephonse Munyeșhyaka. (Cuvîntările rostite, în pa
gina a V-a).

Președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, va face, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită 

oficială în statul Kuweit
Președintele Republicii Socialiste Româ

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va face, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită oficială în statul Kuweit, la invitația

emirului Kuweitului, Șeic Sabah Al-Salem 
Al-Sabah, și a doamnei Norryyah Al- 
Sabah, în prima jumătate a lunii aprilie 
1975.'

In industria Capitalei
. L

CANTITĂȚIÎNSEMNATE

Mdnâștur — cel mai tinâr cartier din municipiul Cluj-Napoca

TRIBUNA EXPERIENȚEI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID IN ÎNDEPLINIREA SARCINILOR
ECONOMICE STABILITE DE CONGRESUL AL XI-LEA AL P. C. R.

Esențialul-legătura vie, directă, 
permanentă, cu oamenii muncii

La întrebările „Scînteli" răspunde azi tovarășul 
Ion CATRINESCU, 

prlm-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.

frj întreaga țară, organizațiile de partid desfășoară o intensă acti
vitate politică, organizatorică și educativă pentru îndeplinirea sarci
nilor stabilite de Congresul al XI-lea. Ținind seama de importanța 
deosebită a mobilizării și mai intense a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din industrie și agricultură, din toate sectoa
rele de activitate pentru realizarea și depășirea planului pe acest an, 
pentru înfăptuirea înainte de termen a prevederilor actualului cinci
nal, „Scînteia" inaugurează azi un ciclu de convorbiri cu prim-secre- 
tari ai comitetelor județene de partid — ciclu menit să contribuie la 
cunoașterba și generalizarea experienței dobindite, la împărtășirea re
ciprocă a metodelor de acțiune.
— Datele statistice oglindesc 

un bun început de an al oame
nilor muncii prahoveni in acti
vitatea economică : planul pro
ducției globale și marfă pe luna 
ianuarie a fost depășit, înregiș- 
trindu-se. rezultate pozitive și

Za export, precum și pe șantie
rele investițiilor industriale. Ce 
ne puteți spune despre acest în
ceput ?

— Aceste prime succese dovedesc, 
pe de o parte, o mai bună pregătire

a anului economic 1975, iar pe de 
. altă parte hotărirea fermă a comu

niștilor, a tuturor oamșnilor muncii 
din iudet de a transpune în fapt sar
cinile stabilite la Congresul al XI-lea 
al partidului, de a-și onora integral 
angajamentul luat de a încheia înain
te de termen cincinalul. S-ar pu
tea spune că anul în care ne aflăm 
reprezintă pentru toate 'colectivele 
noastre, pentru organizațiile de par
tid Un fel de piatră de încercare a vo
inței și dirzeniei în muncă, a abnega
ției și spiritului de inițiativă. Căci ca
lea respectării neabătute a angajamen
telor luate nu este netedă sau presă
rată cu flori. Unele obstacole din calea 
noastră le cunoaștem încă de pe acum, 
altele le întrezărim. Toate însă se cer 
trecute. Și vor fi. Comitetul județean 
se străduiește. în primul rind. să a- 
jute. să confere maximă ..forță de 

. intervenție" organizațiilor de partid 
de la orașe și sate prin stimu
larea inițiativei maselor, prin stabi
lirea căilor și metodelor concrete de

acțiune, prin luarea unor măsuri 
pentru intensificarea muncii politice 
in sprijinul producției, a dezvoltării 
conștiinței socialiste.

— Cum este urmărită crește
rea rolului organizațiilor de 
partid din unitățile economice 
pentru bunul mers 
liei ?

al produc-

de: atac" — 
problemelor 

economice din iudet. 
județean

DE PRODUSE

— Studiind o „ordine 
dacă pot. spune așa — a 
din unitățile 
biroul comitetului județean de 
partid a ajuns la concluzia că aten
ția trebuie concentrată spre creșterea 
pe toate căile a productivității mun
cii și reducerea cheltuielilor de pro
ducție. Luînd ca obiectiv principal 
aceste două probleme-cheie. atit 
instructajele noastre privind munca 
politică și organizatorică, discuțiile 
în plen, dar mai ales consultările di-.. .. ........ .. ..... ...........—....—
(Continuare in pag. a IV-a)

- (Corespond en- 
. t ui ..Scînteli".. Dumi
tru Tîrcob). — în cele 
două decade ale lunii, 

. februarie,■ , oamenii ■
muncii din - înțreprin- . 
derile industriale 
b'ucureștene,. în frunte 
cu comuniștii, puter
nic angajați in între
cerea .pentru înfăptui
rea . cincinalului în'’ 4 
ani și. jumătate, au, 
adăugat noi realizări 
la bilanțul înregistrat 
în.. , luna ianuarie. 
Astfel, de,la începutul 
anului și pină acum, 
în industria- Capitalei 
s-au realizat 'peste 
plan 1622 tone . otel, 
411 tone laminate. 369 . 
tone țevi din otel fără 
sudură. 158 km cabluri 

' de energie armate, a- 
paratai electric de 
joasă tensiune si mij
loace de automatizare 
electrotehnice în va
loare de 2,7 milioane 
și respectiv 12 milioa
ne lei. produse ale in
dustriei electronice, 
însumînd aproape 20

PESTE PLAN
milioane lei, mașini- 
trnejte' în- valoare de 
aproape 7 milioane lei, 
3 locomotive pentru 
linii magistrale. 37 . 
osii montate, medica-- 
mente în valoare de 
397 000 lei. aproape - 
600 000 cărămizi și 
blocuri ceramice : din . 
argilă. 13.700 metri pă- 
trati plăci din așchii 

,de< lemn, mobilei • din 
lemn în .valoare de 
6.6 milipane lei, 
273 000 metri ■ pătrați . 
țesături. 338 tone ' u- ' 
leiuri comestibile și 
multe alte produse 

, deosebit de necesare 
economiei . naționale.
Succese deosebite 'au ' 
obținut în această pe
rioadă întreprinderea 
de mașini grele, „Re
publica", „Electromag
netica", „Electroteh
nica", „23 August", 
„Automatica". între
prinderea de calcu
latoare electronice, 
întreprinderea de me
canică fină și altele.

Tovarăși și tovarășe! Cetățeni și cetățene!
i

7

îndeplinirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea—platforma politică cu care candidați! 
Frontului Unității Socialiste se prezintă in alegeri — va asigura înaintarea tot mai fermă a țării noastre 
pe drumul progresului și prosperității, va apropia patria noastră de statele avansate din punct de vedere 
economic. Programul partidului, conceput pe măsura capacității de muncă și creație a poporului român, 
va asigura existența liberă, demnă și înfloritoare a patriei, situarea României intre țările dezvoltate 
ale lumii, viitorul fericit al fiecăruia dintre noi, al copiilor noștriI

PRIN MUNCA NOASTRA-O ECONOMIE PROSPERĂ
ÎN PAGINA A III-A
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O o

despre potențialei productiv 
al agriculturii noastre

C.A.P. din Dumbrăveni-Suceava

37200 kg cartofi la hectar
După aprecierea specialiștilor, car

toful este o plantă agricolă foarte 
productivă, care valorifică foarte bine 
lngrășămintele și constituie un ex
celent premergător pentru alte culturi 
lăsînd solul fără buruieni, bogat și 
destul de afinat. Ei menționează și un 
neajuns: prezintă greutăți la recoltare 
ți transport. Membrii cooperativei a- 
gricole din Dumbrăveni, județul Su
ceava, cunosc bine aceste aspecte de
oarece au o veche tradiție în culti
varea cartofilor. Recolta obținută a- 
nul trecut a fost de aproape 37 200 kg 
la hectar pe întreaga suprafață de 
500 ha. Și în afară de o producție 
mare la hectar, cartofii de Dumbră
veni sînt și de calitate foarte bună.

înainte de a prezenta măsurile a- 
grotehnice aplicate pentru obținerea 
recoltei, amintite, se cuvin consemna
te cîteva cifre referitoare la rezulta
tele economice: producția totală — 
18 445 tone cartofi ; livrări la fon
dul de stat — 12 217 tone, revenind 
cite 24,4 tone la hectar ; venit net pe 
tonă — 435 lei, respectiv 13 566 lei 
la ha ; veniturile bănești realizate de 
Ia cultura cartofilor reprezintă peste 
50 la sută din totalul ‘veniturilor co
operativei.

Au cumva vreun secret cooperato
rii din Dumbrăveni? Nicidecum. Este 
vorba de o muncă făcută cu price
pere, cu pasiune, de aplicarea corec
tă a regulilor agrotehnicii moderne. 
Elementele care au contribuit la ob
ținerea recoltei record de cartofi 
ne-au fost înfățișate pe larg de ingi
nerul șef al cooperativei, tov. Gheor- 
ghe Magazin.

Soiurile cultivate au fost stabilite 
avindu-se în vedere caracteristicile 
solului și variația acestora de la o

tarla la alta. Ele au fost : Ostara, 
Deșire, Ora si Spartan. Cultivarea 
a patru soiuri a asigurat folosirea 
mai bună a condițiilor naturale și a 
bazei materiale. Totodată, s-a putut 
eșalona recoltarea, care, după cum se 
știe, presupune cel mai mare volum 
de muncă manuală. Explicabil de ce: 
Ostara este un soi timpuriu. Desire 
semitimpuriu, iar Spartan și Ora sînt 
tîrzii.

Amplasarea culturii pe cele mai 
potrivite terenuri a constituit al doi
lea element important, care a con
tribuit la sporirea recoltei, 
întreaga suprafață
s-au ... . . .. . .. .... .
păioasele. Aceasta a permis să 
efeotueze două arături — una de 
ră și a doua adîncă de toamnă.

Fertilizarea. Pe baza planului 
tocmit, s-au aplicat îngrășăminte 
ganice pe o suprafață de 170 hecta
re, administrîndu-se cite 53 tone gu
noi de grajd la hectar.

Plantarea a fost executată cu aju
torul a 10 mașini în perioada 1—10 
aprilie, adică în prima parte a epo
cii optime. în zona noastră, simultan 
administrîndu-se îngrășăminte chimi
ce la cuib — 120 kg azot. 100 kg 
fosfor și 35 kg sare potasică pentru 
fiecare hectar.

întreținerea culturilor. Amintim 
aici bilonarea întregii suprafețe atunci 
cînd au început să dea buruienile, 
după care a urmat operațiunea de 
erbicidare, iar la apariția primelor 
buruieni mari s-a efectuat pe întrea
ga suprafață prășitul mecanic, urmat 
imediat de a doua bilonare. Pe supra
fața de 100 hectare (atît cit trebuia) 
a fost executat plivitul manual, mem
brii cooperatori participînd în masă

Pentru 
de 500 hectare 

ales ca plante premergătoare 
se 

vă
în- 
or-

la această acțiune, stimulați 
de organizarea și retribuirea 
în acord global.

Recoltarea nu a prezentat 
me deoarece, așa cum am arătat, fo
losirea unor soiuri cu diferite peri
oade de vegetație a permis ca aceas
tă lucrare să se execute eșalonat. Nu 
trebuie trecute însă cu vederea mun
ca și eforturile depuse de coopera
tori și mecanizatori, care lucrind zi 
și noapte au reușit să scoată din pă- 
mint, să sorteze pe categorii, să 
transporte în baze și să însilozeze 
18,5 milioane kg cartofi. Iată cum, 
printr-o temeinică organizare a mun
cii, dezavantajul amintit la început 
a fost înlăturat.

Hotăriți să valorifice mai bine re
zervele de care dispun, cooperatorii 
din Dumbrăveni au prevăzut să ob
țină în acest an cel puțin 35 000 kg 
cartofi la hectar. Inginerul șef ne-a 
precizat și ce se întreprinde acum și 
ce se va face în cursul anului pentru 
realizarea acestei producții. Cultura 
cartofilor a fost amplasată in între
gime De suprafețele cultivate anterior 
cu păioase, ceea ce'a făcut posibil ca 
pe 170 ha să se execute două arături, 
una de vară, iar cealaltă de toamnă. 
Pe restul suprafețelor s-a executat o 
singură arătură adîncă, atît cit este 
recomandat. Pină acum s-au și trans
portat 3 200 tone îngrășăminte natu
rale pe o suprafață de 70 hectare, 
iar pe 200 hectare s-a administrat 
superfosfat. Maximă grijă se acordă 
păstrării și conservării cartofilor de 
sămînță.

fiind 
muncii

proble-

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

C. A. P. „Viață nouă" din Poiana

76 700 kg sfeclă la hectar

cu 18 la sută zahăr
La Consfătuirea activului de partid 

«i de stat din agricultură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia necesita
tea de a se obține din prelucrarea 
sfeclei de zahăr obținută la un hec
tar cel puțin 6—7 tone zahăr. Ex
periența cooperativei agricole „Viată 
nouă,din comuna Poiana Mare, ju
dețul Dolj, demonstrează că această 
sarcină poate fi. ușor îpclc^wlini.tă. A- 
nul trecut, de pe cele 140 hectare 
cultivate cu sfeclă de zahăr în sis
tem irigat s-a obținut o recoltă de 
76 700 kg la hectar, iar concentrația 
în zahăr a fost de 18 la sută. Este 
un succes remarcabil despre care 
merită vorbit măi be larg. Cum s-a 
muncit, ce măsuri agrotehnice s-au 
folosit pentru a Se ajunge la ase
menea producții — iată doar cîteva 
din întrebările la care am primit răs
puns de la tov. Marin Sandi, ingi
nerul șef al cooperativei. De la acest 
bun specialist am aflat că la Poiana 
Mare există un adevărat cult pen
tru sfecla de zahăr. De fapt, produc
ția sporită este rodul unui complex 
de măsuri agrotehnice, măsuri me
ticulos gîndite și aplicate de coope
ratori.

Mai lntii, s-a asigurat o rotație 
corespunzătoare a culturilor, adică 
sfeclă — porumb — leguminoase — 
grîu. Foarte mare atenție s-a acor
dat fertilizării solului. S-a folosit o 
schemă separată pentru îngrășămin
te organice și minerale pe 64 hectare, 
iar pe 76 ha s-au folosit numai în
grășăminte minerale. în perioada de 
vegetație «-au administrat pe toată

suprafața 400 kg azotat de amoniu în 
4 etape, o dată cu apa de irigat 
(îngrășămintele fiind dizolvate în 
apă). Prima fertilizare s-a făcut in 
luna mai. după răritul definitiv al 
sfeclei, apoi în iunie-iulie-august 
cînd s-au dat cite 100 kg, o dată cu 
apa. **■*■'* ' ‘ ’ ’ ’ ' * “

Pregătirea terenului s-a făcut 
diferențiat. Pe 64 ha s-au executat 
arături adinei la 28—30 cm. con
comitent cu fertilizarea cu îngrășă
minte organice. Pe celelalte 76 ha 
s-a executat la început o arătură Ia 
15—18 cm, imediat după recoltatul griu
lui. iar în septembrie s-a arat adine, 
întreaga suprafață a fost nive
lată din toamnă, iar in primă
vară pregătirea terenului a constat 
într-o singură trecere cu combina- 
torul. Ca semințe s-a folosit soiul 
R-Polly-1 cultivate cu SPC-6, asi- 
gurîndu-se o densitate uniformă și 
perfectă : important este, de ase
menea. că s-au executat 3 prașile 
manuale si 2 mocanice.

în ce privește irigarea, s-au admi
nistrat 10—12 udări, din care prima 
înainte de răsărire, cu norma de 
udare de 300 mc. Totodată, din dis
cuția cu inginerul șef al coopera
tivei agricole „Viață nouă" am reți
nut că aici s-a acumulat o experien
ță foarte bună în aplicarea de îngră
șăminte foliale, care în 1974 au dus 
la sporuri de producție de pină la 10 
tone sfeclă la hectar.

Să vede.m cu ce gînduri s-a pornit 
la drum acum, în 1975. Iată ce ne-a 
spus tovarășul Marin Sandi : „Pentru

anul In curs avem prevăzută în plan 
o producție medie de 60 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar, dar avînd în ve
dere experiența cîștigată, noi în
cercăm să obținem circa 100 000 
kg la hectar. Ce ne-am propus 

___ pentru aceasta ? Introducerea pe în- 
s a a. ’’treaga suprafață de 150 ha — cite 

avem de cultivat în acest an — a 
fertilizării foliale, aplicarea de trata
mente in perioada de vegetație îm
potriva cercosporiozei, erbicidarea 
întregii suprafețe, folosirea de să- 
mintă. monogermă. mărirea cantității 
de îngrășăminte chimice și organice, 
asigurarea apei la nivel de consum 
maxim al plantei, tratarea semințe
lor împotriva dăunătorilor, aerisirea 
solului în iulie cu cutite-daltă mon
tate la cultivator, introducerea re
coltatului mecanic și instruirea tu
turor lucrătorilor la nivelul exigen
telor actuale".

MW»
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Mai concret, 
mai eficient

Sesizările cu privire 
la activitatea cultural- 
educativă din comuna 
Ștefan cel Mare sînt 
In marea lor majori
tate reale, se spune în 
răspunsul Comitetului 
de cultură și educație 
socialistă din județul 
Olt. în urma verifică
rilor rezultă că la bi
bliotecă munca cu 
cartea s-a desfășurat 
nesatisfăcător. în pre
zent, activitatea biblio
tecii a fost încredin
țată unei absolvente a 
liceului teoretic, mem
bră a organizației 
U.T.C., care își înde
plinește atribuțiile cu 
conștiinciozitate. Nici 
activitatea căminului 
cultural n-a reușit să 
se ridice la nivelul ce
rințelor actuale. Dar. 
prin încadrarea ca di
rector a tov. Ștefan 
Văncică, cadru didac
tic, la cămin se des
fășoară activități cul
tural-educative și ar
tistice interesante, bine 
ancorate în realitățile 
locale, și care reușesc 
să satisfacă în mare 
măsură cerințele cetă
țenilor comunei. S-a 
stabilit, de asemenea, 
ca cinematograful să
tesc să funcționeze de 
2—3 ori pe săptămînă.

Răspunsul precizea
ză în continuare că. 
Împreună cu organele 
locale de partid, s-a 
hotărît să se organi-

masă, 
stabi- 
masă 

din

zeze zilnic activități 
pentru toate catego
riile de oameni din 
comună, cu consulta
rea și participarea lar
gă a acestora la or
ganizarea si desfășu
rarea muncii cultural- 
educative de 
Totodată, s-a 
lit ca întreaga 
de intelectuali
localitate să participe 
și să • sprijine această 
activitate. în acest 
sens, s-a întocmit un 
plan concret de acti
vități culturale de 
masă în întîmpinarea 
alegerilor de deputat! 
de la 9 martie. De ase
menea. s-a hotărît ca 
în această lună să fie 
analizată, în comitetul 
comunal de partid si 
comitetul executiv al 
consiliului popular, ac
tivitatea cultural-edu- 
cativă de masă.

Legea este una 
pentru toți

Din comuna Calopăr 
— Dolj ne-a sosit o 
sesizare referitoare la 
secretarul comitetului 
de partid al coopera
tivei agricole din sa
tul Belciu, Truță Ște
fan. care, abuzind de 
funcția sa. încalcă nor
mele legale privind 
atribuirea de teren 
pentru construcția de 
locuințe.

Comitetul județean 
Dolj al P.C.-R. ne-a 
dbnfirmat temeinicia 
celor sesizate. Astfel.

în iunie 1972, Comite
tul executiv al Consi
liului popular Calopăr 
i-a atribuit cu 1 
tă ușurință lui 
Trută o suprafață 
800 mp la cererea 
cestuia, deși moștenea 
de la tatăl său 700 mp 
de curte. El a lăsat te
renul celor doi frați 
ai săi. care și-au mărit 
astfel fiecare curtea la
1 050 mp, depășind cu 
mult 
Continuînd 
cînd 
casa 
nut 
popular
2 000 mp 
i-a fost

mui-.
St. 
de
a-

limita legală, 
abuzurile, 
construit 

terenul obti- 
la consiliul 
a ocupat 

în loc de cit 
atribuit. în 

răspunsul primit la re
dacție se precizează 
că „organele locale au 
procedat la reținerea 
în proprietatea C.A.P. 
a tuturor suprafețelor 
găsite in plus 
normele legale", 
pentru produsele 
ținute De aceste

• nuri, cei în cauză au 
fost ..debitat) la C.A.P. 
conform normelor 
vigoare". Totodată. în 
răspuns se arată
Dentru abuzurile • -să- 
vîrșite. St. Trută ?.a 
fost dus în discuția 
plenarei comitetului 
comunal de partid si 
sancționat cu vot de 
blam. De asemenea, a 
fost eliberat din func
ția de'secretar al co
mitetului de partid al 
cooperativei agricole.

si-a 
pe 
de

peste 
iar 
ob- 

tere-

în
că.

Neculai ROȘCA

Gustul și fantezia, îmbinate cu funcționalitatea ridicată caracterizează clădirea noului Teatru âe stat din Tirgu-Mureș

Au chibzuit și s-au angajat 
„Din deșeuri — producție suplimentară în valoare de 
un milion de lei"
„Pentru creșterea producției agricole — 50 hectare 
de noi pășuni și 16 hectare teren arabil desecat"

Cind s-au adunat în sala de festi
vități a sectorului de industrializare 
a lemnului din comuna Cî’-mUim" la 
Tisa a I.F.E.T. — Sighetul Marmației, 
Darticipanții la întîlnirea de lucru cu 
candidatul lor în Circumscripția elec
torală nr. 6 pentru Marea Adunare 
Națională (tovarășul loan Ulici) a- 
veau conturate principalele idei cu 
care urmau să ia parte la dialog. Si 
aceasta pentru că; multe zile înainte 
de adunare, cadrele de răspundere 
din întreprindere. împreună cu can
didatul. au analizat 
tuturor indicatorilor 
oricum vom realiza 
încă la data de 30 ___r_ „,____
tovarășul Ștefan Benedek — dar. 
dacă am procura o tocătoare, am pu
tea realiza anul acesta o producție 
suplimentară în valoare de cel puțin 
un milion lei din valorificarea de
șeurilor lemnoase". „Eu voi face to
tul ca să vi se asigure tot ceea ce 
vă trebuie pentru realizarea acestei 
instalații" — se angajează pe loc 
Alexandru Ofrim, directorul I.F.E.T.

în același mod concret de lucru 
s-a inițiat amenajarea unor pu
țuri în incinta fabricii de cherestea 
pentru obținerea apei industriale. 
Alte propuneri s-au referit la 
modernizarea spațiului de depozitare 
a cherestelei prin amenajări necos
tisitoare, dar cu efecte pozitive în 
manipularea produselor și în păstra
rea calității lor. Alexandru Balazs, 
un alt muncitor, a sugerat crearea 
unui punct alimentar în preajma fa
bricii spre a economisi timpul de 
aprovizionare al muncitorilor după 
ieșirea din schimb.

Spre a cunoaște cit mai bine pro
blemele comunei, în special ale a- 
griculturii și zootehniei locale, can
didatul s-a sfătuit mai întîi cu fac- 

, torii de răspundere ai consiliului 
popular comunal, cu primarul Ale
xandru Penzes, și el candidat, cu 
conducerea cooperativei agricole de 
producție, cu cetățeni 'întîlniți la lo
cul de muncă sau pe stradă. A abor
dat cu ei problemele esențiale ale 
dezvoltării comunei, ale îndeplinirii 
sarcinilor de producție intr-un sec
tor sau altul.

în felul acesta s-a desprins o pro
blemă larg dezbătută în cadrul în
tîlnirii : deși sectorul zootehnic al

profund situația 
producției. ..Noi 
planul cincinal, 
iunie, — spunea

cooperativei agricole de producție a 
atins nivelul de plan la numărul de 
animale, locuitorii de aici respectin- 
du-și obligațiile către fondul de stat 
și livrînd cantități suplimentare ; de 
produse,' mai există încă’ rezerve de 
a crește substanțial producția de 
lapte, pentru aceasta fiind necesară 
o intervenție operativă în vederea 
îmbunătățirii calității pășunilor.

Ce a rezultat de aici ? S-a lansat 
Inițiativa de a defrișa încă 50 hec
tare pajiști destinate întregirii pă
șunilor, alte 16 hectare de teren a- 
rabil din lunca fertilă a Tisei fiind 
scoase zilele acestea de sub excesul 
de apă prin lucrări de desecare și 
îndiguire. în altă ordine de idei, 
dialogul- cetățeni-candidat a sugerat 
trecerea de pe acum, prin muncă pa
triotică, Ia deschiderea a două noi 
străzi în centrul de comună, pe care 
se vor amplasa, conform schiței de 
sistematizare, unitățile noi de inte
res social-cultural.

Iată o modalitate eficientă prin 
care, din acest dialog viu. au rezultat 
acțiuni concrete, menite să aibă 
urmări pozitive asupra gospodăririi 
localității, valorificării resurselor 
locale, înfăptuirii integrale a sarci
nilor stabilite de hotăririle Congre
sului al XI-lea al partidului.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

Fructuos dialog cu muncitoarele
la locul lor de muncă

Pe primul plan
Grijă permanentă pentru 
Un angajament concret: 
riale economisite

calitatea
condițiile de muncă 

50000 tricotaje din mate

Cele două candidate ale Frontului 
Unității Socialiste în Circumscripția 
electorală nr. 1 Piatra Neamț pentru 
Marea Adunare Națională — prof. 
Maria Uță, director adjunct al gru
pului școlar de chimie, și prof. Maria 
Costin, director adjunct al școlii ge
nerale nr. 3 — au poposit în aceste 
zile îndelung în atelierele și secțiile 
întreprinderii de tricotaje „8 Mar
tie", stînd de vorbă îndeaproape cu 
muncitori, tehnicieni, ingineri, cadre 
de conducere, studiind cu 
problemele’ cele mâi importante 
stau în fața 
hotărîtor al 
plică faptul 
loc ulterior 
noașterii temeinice a realităților, în
găduind un viu schimb de opinii 
menite să favorizeze realizarea o- 
biectivelor de seamă ale colectivului.

O deosebită atenție au acordat atît 
alegătorii, cit și candidatele, cerințe
lor concrete legate de îmbunătățirea 
continuă a calității produselor. Pen
tru a face față înaltelor exigențe ca
litative ale cumpărătorilor — arătau 
inginera Constanța Bordea, munci-

atenție 
ce 

colectivului în acest an 
cincinalului. Așa se ex- 
că întîlnirea ce a avut 
a purtat amprenta cu

în folosul obștiiMuncă obștească
® Ample lucrări de îndiguiri
® Străzile, cartierele bine gospodărite
© Critici Ia adresa unor servicii comunale

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scîntelî

Rețeaua comercială se extinde prin construirea de unități moderne, de 
mare capacitate. în fotografie: noul magazin universal din Suceava

Cetățenii din Circumscripția elec
torală nr. 21 a Consiliului popular 
municipal Dej s-au ocupat cu deose
bită atenție — in cadrul întîlnirii cu 
candidatul lor — de problemele con
crete ale dezvoltării și gospodăririi 
orașului. Ca urmare a creșterii in
dustriei, noul cartier Dealul Florilor 
s-a extins, devenind un adevărat o- 
rășel : peste 12 000 cetățeni locuiesc 
acum aici. S-au construit cămine 
pentru copii, creșe, complexe comer
ciale. Și alte cartiere ale orașului 
s-au înnoit, s-au construit blocuri 
ori case individuale, cu fondurile sau 
cu ajutorul statului, prin credite.

Cetățenii Dejului n-au rămas in
diferenți la acest uriaș efort urba
nistic, ci și-au făcut simțit din plin 
aportul la modelarea noii înfățișări 
a urbei. Anul trecut, de pildă, cetă
țenii au amenajat 630 000 mp străzi, 
24 000 mp trotuare ; s-au executat 
taluzări pentru scoaterea de sub 
inundații a peste 900 000 mp teren, 
s-au construit 28 poduri și pode
țe, peste 20 baze sportive și locuri 
de joacă pentru copii.

în acest an — așa cum s-a sub
liniat în cursul întîlnirii — în mu
nicipiul Dej încep mari lucrări de în
diguire a malurilor rîului Someș și 
a Văii Salca, susținute cu importante 
fonduri alocate din bugetul de stat. 
Se construiesc un spital cu policli
nică, o autogară, un hotel etc. „Este 
încă un prilej — arăta muncitorul 
loan Salok, de la întreprinderea 
„Refractara" — de a ne dovedi hăr
nicia și priceperea, participînd prin 
muncă patriotică la aceste mari lu
crări de interes obștesc. în afară de 
acestea, eu aș propune viitorului

deputat al circumscripției noastre 
ca, imediat după alegeri, să ne mo
bilizeze și pentru alte înfăptuiri 
gospodăresc-edilitare, cum ar fi, de 
pildă, modernizarea străzii Hajdeu, 
precum și a altor străzi din cadrul 
circumscripției". 
Mînzat a spus : 
tulul Unității ----------- —
chemare la noi acțiuni de înflo
rire a localităților. Noi nu ne vom 
da în lături niciodată de la acțiunile 
obștești, deoarece sînt în folosul nos
tru, al tuturora", iar muncitorul Vic
tor Pop, după ce s-a referit la ne
cesitatea de a se continua acțiunea 
de înfrumusețare a cartierelor prin 
munca patriotică a tuturor cetățeni
lor, a propus uzinei electrice din lo
calitate să nu mai lase 
lucrări 
Uzinei, 
semnat 
luarea 
sare.

Inginera 'Maria Filip, de la fabrica 
„Refractara", candidată a Fron
tului Unității Socialiste în aceas
tă circumscripție, a arătat că 
stă în puterea cetățenilor din cir
cumscripție. a tuturor locuitorilor 
orașului, să îmbunătățească înfăți
șarea urbanistică și edilitar-gospo- 
dărească a municipiului Dej și s-a 
angajat — cum a subliniat în cu- 
vîntul său : „ca un gospodar între 
gospodari inimoși și devotați urbei 
lor" — să nu precupețească nici un 
efort în acest scop.

Muncitorul Ștefan 
Manifestul

Socialiste
Fron- 

este o

pe străzi 
neterminate. Reprezentantul 
prezent la adunare, a con- 
această propunere, făgăduind 
de îndată a măsurilor nece-

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Localitățile rurale au fost 
împînzite cu o rețea alcă
tuită din 32 606 unități co
merciale a căror suprafață 
utilă măsura, la 31 decem
brie 1974, nu mai puțin de 
2 651 661 mp. în cadrul po
liticii partidului și statului 
de apropiere a condițiilor de 
trai ale satului de cele ale 
orașului, in 
magazinelor 
mai deschid 
nități, cu o 
mercială de aproape 400 000 
mp. ,

Dar, mai important poate 
decit numărul sporit de ma
gazine 
cu mari eforturi financiare 
— sînt gradul de funcționa
litate al noilor unități,. înfă
țișarea lor și. îndeosebi, 
structura mărfurilor puse în 
vînzare. In majoritatea co
munelor noastre există ma
gazine universale și super- 
coop-uri, clădiri înzestrate 
cu utilaje frigorifice, cu 
mobilier comercial modern. 
Dispun de'săli mari pentru 
autoservire și expunerea 
deschisă a mărfurilor, de 
depozite pentru marfă, de 
încăperi necesare preamba- 
lării ș.a.m.d. în ce privește 
structura mărfurilor, sînt 
edificatoare următoarele da
te : in 
la sate 
gidere, 
60 000 ;
1970 - 
121166; motorete: 2 821 și 
5 641 ; aspiratoare : 11107

1975 rețeaua 
se extinde. Se > 
încă 550 de u- 
suprafață co

realizat, evident,

1970 au fost vîndute 
peste 30 000 de fri- 
iar în 1974 — peste 

televizoare — în
74 401, iar în 1974 -

și 18 512 ; aparate de radio : 
93 265 și 153 355 ; ceasuri ; 
207 654 și 290 050 ș.a.m.d.'

Din datele pe care ni le-a 
pus la dispoziție Centro- 
coop am înțeles că și în vi
itor investițiile cooperației 
vor fi orientate numai în 
funcție de cererile certe ale 
populației sătești. Se vor

restaurant, cofetării, bir
turi ș.a.).

Ceea ce atrage atenția in 
acest sector este preocupa
rea sistematică a coopera
tivelor pentru valorificarea 
superioară a materiilor pri
me, a resurselor locale și a 
oricăror deșeuri. Ilustrăm 
această afirmație cu exem-

amenajeze citeva sute de 
mici grădini .care au deve
nit curind destul de renta
bile.

în afară de localurile de 
consum public, la care 
ne-am referit pină acum, co
operativele sătești dispun și 
de o vastă rețea de unități 
care furnizează cetățenilor

A

Cooperația de consum
în viața satului

construi în special magazine 
pentru desfacerea mărfuri
lor industriale (confecții, 
tricotaje. încălțăminte, arti
cole de uz casnic, electro
tehnice. mobilă) și unități 
de alimentație publică (in 
primul 
birturi, 
podina 
rant).

Intr-adevăr, acest al doi
lea sector — de alimenta
ție — se află și el în cen
trul atenției cooperației de 
consum. în comune, sate și 

■ în centrele muncitorești au 
fost puse la dispoziția pu
blicului aproape 3 300 de 
localuri pentru consum, că
rora li se vor adăuga în a- 
cest an încă 320 (cantine-

rind restaurante, 
unități de tip gos- 
și cantirie-restau-

ple care vorbesc de la sine: 
in 1974, cooperația de con
sum a reușit să se auto- 
aprovizioneze din gospodă
riile ei anexe pentru loca
lurile proprii cu 7 500 tone 
de carne, 4 660 tone de le
gume și fructe proaspete. 
3 500 tone legume semiin- 
dustrializate. Cu ani în ur
mă, cooperativele sătești au 
hotărît să înființeze pe lin
gă restaurante și cantine 
crescătorii de porci și pă
sări. Hrana este cit se poate 
de Ieftină : resturile dc 
mincare de la localuri și 
deșeurile de la morile să
tești. Pentru legume proas
pete — în înțelegere cu 
C.A.P.-urile locale — co
operativele au reușit să-și

diverse servicii de uz cas
nic, gospodăresc. La dispo
ziția populației se aflau, la 
31 decembrie anul trecut, 
peste 25 000 de ateliere ale 
meseriașilor. în funcție de 
structura mărfurilor solici
tate acum, ,s-au schimbat și 
firmele atelierelor meșteșu
gărești, care vorbesc singu- 

, re despre creșterea nivelu
lui de trai al populației să
tești : 
pentru
moto, 
stalatii
S-au dezvoltat și se dez
voltă în mod cu totul deo
sebit unitățile care con
struiesc oamenilor case : a- 
teliere de zidărie și zugră
vit, de instalații electrice-

tapițerii. ateliere 
întreținere auto

ateliere pentru in- 
electrice si de apă.

sanitare. Deși în țară func
ționează peste 2 000 de ase
menea unități, cooperația 
de consum extinde rețeaua 
acestor servicii publice pen
tru a reuși să satisfacă în 
condiții mai bune cererile 
de construcții din mediul 
rural. Ca și în alte dome
nii de activitate, și în a- 
cest sector sînt. valorificate 
cu succes resursele locale, 
în acest scop, au apărut Ia 
sate nenumărate cărămidă- 
Irii, se folosesc balastul și 
nisipul de pe albiile rîuri- 
lor, răchita, lutul, papura, 
pănusile de porumb.

Prezentînd sintetic aceste 
realizări evidente ale coope
rației de consum, n-am 
vrea să se înțeleagă cumva 
că in acest sector totul este 
perfect. Facem această pre
cizare întrucit. știut este, in 
ceea ce privește civilizația 
servirii sau în ceea ce pri
vește respectarea progra
mului. magazinele sătești 
mai sînt în bună măsură 
deficitare în această idee, 
se simte nevoia unei mai 
mari stăruințe pentru edu
carea tuturor lucrătorilor 
din cooperația de consum 
in sniritul comportării și a- 
titudinii pline de respect și 
solicitudine față de cetă
țeni. Căci, dacă sub rapor
tul construcțiilor, magazi
nele de la sate se pot com
para cu acelea de la oraș, 
sub raportul servirii mai au 
multe de făcut.

Gh. GRAURE

torul Vasile Mitrofan, economistul 
Nicolae Buleu — trebuie să le cu
noaștem mai bine, iar această se 
poate realiza prin organizarea de 
sondaje cit mai dese cu prilejul 
unor expoziții sau în cadrul maga
zinului de prezentare al întreprinde
rii din Piatra Neamț. Se cere per
manentizată practica reînnoirii con
tinue a modelelor spre a ține pasul 
cu cerințele pieței : dacă anul trecut 
producția a fost reproiectată în pro
porție de 80 la sută, anul acesta tre
buie să tindem spre o substanțială 
înnoire.

Nivelul calitativ al produselor — 
au subliniat. în cadrul discuțiilor cu 
candidatele, muncitorii V. Muntcanu, 
C. Panțîru, T. Mihai — depinde în 
măsură decisivă de respectarea stric
tă, riguroasă a disciplinei tehnologice 
și de producție. în cadrul întîlnirii, 
mai multe muncitoare cu o îndelun
gată experiență în producție și-au 
luat angajamentul de a se ocupa de 
educarea cite uneia dintre tinerele 
abia intrate pe porțile fabricii, spre 
a le ajuta nu numai pe planul îmbu
nătățirii calificării profesionale, ci și 
al formării unui comportament disci
plinat. în contextul aceleiași preocu- 

, , pâri pentru educarea colectivului, 
s-a relevat necesitatea unei griji tot 
mal .pregnante . pentru accentuarea 
spiritului de economie, pentru mai 
buna gospodărire a materiilor prime 
si materialelor. Astfel, s-a desprins 
angajamentul colectivului întreprin
derii de a realiza anul acesta 50 000 
bucăți tricotaje din materiale econo
misite.

Cum e și firesc, lntr-o întreprin
dere unde majoritatea covîrșitoare a 
celor ce muncesc sint femei, cele 
două candidate s-au interesat1 îndea
proape de condițiile de muncă și 
viată ale femeilor din această între
prindere. au purtat discuții — urma
te de propuneri și de stabilirea unor 
măsuri, pe care cadrele de conducere 
s-au angajat să le traducă neintirziat 
în practică — privind îmbunătățirea 
sistemului de aeraj, dotarea cores
punzătoare a grupurilor sociale, or
ganizarea în condiții optime a asis
tentei sanitare la locurile de muncă 
și altele. Cele două candidate, am
bele profesoare, 6-au sfătuit cu fe
meile care au copii la școală și în 
ce privește acțiunile ce se cuvin în
treprinse pentru a întări legătura 
dintre școală și familie. S-a conve
nit ca toate cadrele didactice din șco
lile acestei circumscripții să se inte
reseze mai îndeaproape de felul cum ț 
elevii își folosesc timpul liber, cum 
participă la practica în producție și 
la rezolvarea unor probleme gospo
dărești ale municipiului.

A fost un dialog rodnic, încununat 
printr-un program concret de acțiuni 
menite să ducă la îmbunătățirea pro
ducției, la noi înfăptuiri sociale.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"

Noi spații comerciale
la Slobozia

SLOBOZIA (Lucian Ciubota- 
ru, corespondentul „Scînteii"). 
Rețeaua comercială a orașului 
Slobozia cunoaște o continuă 
dezvoltare și modernizare. în 
cursul anului trecut au fost date 
în folosință spații noi însumînd 
peste 2 600 metri pătrați cu di
ferite profile : textile, încălță
minte, cosmetice, chimicale, con
fecții, piese auto-moto, articole 
de sport-foto-muzică, țesături, o 
braserie și o agenție C.E.C. Ul
timele magazine care și-au des
chis porțile sînt amplasate la 
parterul unor blocuri de locuin
țe situate pe artera principală a 
orașului — str. Matei Basarab — 
in momentul de față zona cea 
mai solicitată de locuitorii Slo
boziei : magazinul de produse 
chimice „Azur", un magazin de 
confecții și unul de textile, uni
tăți legume și fructe. Pină la 
sfirșitul primului semestru al 
anului, s-a prevăzut să fie dat 
în folosință un mare complex 
alimentar, aflat în prezent în 
construcție in zona spitalului, un 
depozit de produse alimentare 
de 3 500 mp, o unitate cafe-bar 
in zona gării și altele. Concomi
tent, s-au extins și formele mo
derne de servire a populației, 
intre care extinderea lucrului in 
două schimburi și introducerea 
autoservirii in trei mari maga
zine alimentare, două magazine 
de articole chimice și o unitate 
de alimentație publică.

v

i
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PREȘEDINTELE REPUBLICII, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE

a ambasadorului Republicii Portugheze

Cu prilejul celei de-a 57-a aniversări 
a creării Forțelor Armate Sovietice

Luind cuvîntul in cadrul ceremoni
ei de prezentare a scrisorilor, am
basadorul portughez a transmis pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
prietenesc mesaj de salut din partea 
președintelui Republicii Portugheze, 
generalul Francisco da Costa Gomes.

Arătînd că reluarea relațiilor di
plomatice „se datorește procesului 
de democratizare și decolonieare in 
care guvernul portughez s-a angajat 
după 25 aprilie 1974, precum și fap
tului că România a fost prima țară 
dintre statele socialiste care a recu
noscut noul guvern portughez", am
basadorul Republicii Portugheze a 
spus :

„Cu ocazia recentei vizite efectua
te de ministrul afacerilor externe al 
Portugaliei, Mario Soares, la invita
ția omologului său român, ministrul 
portughez a avut posibilitatea să 
constate, împreună cu Excelența 
Voastră, domnule președinte, evolu
ția favorabilă a relațiilor româno- 
portugheze în toate domeniile. A- 
ceastă evoluție a fost analizată- în 
contextul internațional, cînd roate 
forțele progresiste depun eforturi 
pentru destinderea atmosferei soci- 
al-politice mondiale, pentru instau- 

•>rea unei noi ordini economice și 
p ilitice internaționale".

în continuare, ambasadorul portu
ghez a arătat :

„îmi revine, domnule președinte, 
plăcuta sarcină de a face totul pen
tru a contribui la evoluția ascenden
tă a relațiilor româno-portugheze. 
Nimic nu poate fi mai plăcut pentru 
un diplomat portughez decît să con
state că, între alte lucruri comune, 
cele două popoare au aceeași origine 
și limbi înrudite. Din fericire, în pe
rioada în care oficial nu existau re
lații diplomatice între cele două țări, 
sentimentul de prietenie' tradițională 
pe care popoarele noastre l-au nu
trit totdeauna unul față de altul n-a 
fost deloc afectat, sentiment care 
provine din conștiința afinității de 
origine și cultură".

„în actuala conjunctură mondială 
— a spus în continuare ambasadorul 
portughez — sîntem animați de ace
eași voință de nezdruncinat de a a- 
sigura consolidarea securității,, păcii 
și cooperării în Europa. Țările și gu
vernele noastre au subliniat deja că 
trăsătura fundamentală a epocii în 
care trăim este afirmarea voinței 
popoarelor de a trăi libere, de a sta

a ambasadorului Republicii Ruanda
în alocuțiunea rostită cu acest pri

lej, ambasadorul ruandez a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un salut prietenesc din partea 
președintelui Republicii Ruandeze, 
general-maior Habyarimana Juvenâl, 
precum, și urări de fericire și prospe
ritate pentru poporul român.

„Poporul ruandefc — a spus vorbi
torul — urmărește cu interes deosebit 
grandiosul progres economic și social 
pe care România l-a realizat și con
tinuă să-l realizeze sub conducerea 

>• nemijlocită a Excelenței Voastre. 
Pentru noi, dumneavoastră sînteți 
omul care, prin exemplul său, ne-a 
stimulat în mod extraordinar la noi 
eforturi în mersul nostru înainte și 
în continuarea neobosită a progre
sului".

Arătînd că dezvoltarea relațiilor 
dintre România și. Ruanda a fost am
plificată de vizita efectuată anul tre
cut în țara . noasțră de ministrul ru
andez al afacerilor externe și al 
cooperării, vorbitorul a spus : „Acor
durile semnate la sfirșitul acestei 
vizite au scos în evidență amplul in
teres al României și Ruandei de a 
stimula extinderea și diversificarea 
relațiilor economice, precum si de a 
acționa pentru lărgirea contactelor 
culturale și științifice dintre popoa
rele noastre. Sint convins — a arătat 
el — că vizita în România a Excelen
ței Sale general-maior Habyarimana 
Juvenal, marele dumneavoastră prie
ten, va contribui și mai mult la strin- 
gerea legăturilor de prietenie exis
tente intre România și Ruanda".

îp continuare, ambasadorul ruandez 
a spus :

„Noi nu vom uita niciodată că ro
mânii au fost totdeauna și rămîn 
adevărații prieteni ai continentului 
african. Cu mare bucurie pot evoca 
excelentul sprijin pe care frații noș
tri din Angola, Mozambic și Gui- 
neea-Bissau l-au primit mereu de la 
Excelența Voastră. Sîntem cu atît mai

fotbal: TRANSFERĂRI atletism : „Cupa de cristal" VOLEI

Ieri, în ultima zi a perioadei spe
ciale de transferări, comisia de com
petiții a F.R.F. înregistrase peste 
300 de cereri de legitimări de jucă
tori la echipele din diviziile A, B, C. 
(în această perioadă specială, de 
patru zile, s-au efectuat transferări 
de jucători numai între echipele din 
aceeași categorie competițională și 
de la cele din categorii superioare 
la formațiile dintr-o categorie infe
rioară. Reamintim că promovările, 
adică transferările de la o categorie 
inferioară la una superioară, se pot 
efectua '— conform noilor prevederi 
regulamentare — în tot timpul anu
lui, exceptindu-se perioada ultimelor 
șase etape de campionat, dar numai 
cu acordul scris al cluburilor pentru 

'care fuseseră legitimați respectivii 
jucători).

în divizia A, noutățile în formații 
pentru apropiatul retur al cam
pionatului vor fi relativ puține. 
Cluburi cum sint de exemplu 
Steaua, U.T.A., C.F.R. Cluj-Napoca, 
A.S.A., F.C.M. Reșița sau F.C. Con
stanța n-au legitimat noi jucători. 
(Mai rămîne însă deschisă eventua
litatea primirii unor cereri prin poș
tă, cu data expediției în 21 februa
rie). Iată și principalele transferări : 
F. C. Argeș — Dobrin (revenire de 
la Universitatea Craiova) și Iorga 
(Sportul studențesc) ; Universitatea 
Craiova — Purcaru (Steagul roșu) și 
Ciupitu (F. C. Petrolul) ; Politehnica 
Timișoara — Dembrovschi (S.C. Ba
cău), Crîngașu și Istrătescu (ambii 
de la F.C. Petrolul), Cotec (C.F.R. 
Timișoara) ; Sportul studențesc — 
M. Olteanu (Steagul roșu) și Roșu 
(F.C. Argeș) ; F.C. Galați — Sălcea- 
nu și M. Marian (ambii de la Dina

bili relații interstatale întemeiate pe 
principiile unei depline egalități în 
drepturi, ale respectului independen
ței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, renunțării la 
forță, pe baza dreptului fiecărui po
por de a hotări propria lui cale de 
dezvoltare economică și socială, con
form voinței sale și fără nici un a- 
mestec din afară". „întreaga mea 
activitate diplomatică — a spus în 
încheiere ambasadorul portughez — 
o voi desfășura sub semnul acestei 
linii directoare, pentru a întări și 
strînge din ce în ce mai mult rela
țiile intre cele două țări ale noas
tre".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Mulțu
mind călduros pentru urările ce i-au 
fost adresate, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său, 
președintelui Republicii Portu
gheze, Francisco da Costa Gomes, 
un cordial salut de prietenie și cele 
mai bune urări.

„România — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — A salutat cu 
vie satisfacție evenimentele din 
aprilie anul trecut din Portugalia și 
urmărește cu deosebit interes victo
riile obținute de forțele democratice 
în dezvoltarea țării în conformitate 
cu interesele vitale de bunăstare, 
independență și progres ale poporu
lui portughez. Țara noastră dă o 
înaltă apreciere modului hotărît în 
care guvernul portughez abordează 
problemele complexe ale procesului 
de decolonizare și de transferare a 
puterii către autoritățile naționale 
ale popoarelor respective, venind 
astfel în intimpinarea năzuințelor și 
aspirațiilor lor de independentă na
țională".

Referindu-se la relațiile ro
mâno-portugheze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„In ultimul timp, raporturile re
ciproce româno-portugheze au cu
noscut un curs ascendent, punîn- 
du-se deja bazele unei dezvoltări 
multilaterale a relațiilor noastre în 
toate domeniile. Convorbirile pe 
care le-am avut, la începutul acestui 
an, cu , ministrul portughez al . aface
rilor externe au relevat hotărîrea ce
lor două părți de a sprijini în con
tinuare extinderea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ

bucuroși de aceasta cu cit concep
țiile noastre coincid în ceea ce pri
vește libertatea, independența națio
nală, neamestecul în treburile inter
ne, participarea egală la toate pro
blemele . internaționale, în spiritul 
respectului și suveranității tuturor 
statelor, indiferent de mărimea lor".

în încheiere, ambasadorul ruandez 
a exprimat hotărîrea sa de a acționa 
pentru dezvoltarea continuă a bune
lor relații dintre România și Ruanda.

Luind cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a exprimat 
călduroase mulțumiri pentru mesajul 
ce i-a fost adresat și a transmis, la 
rindul său, președintelui Republicii 
Ruanda un salut prietenesc și cordia
le urări de sănătate și fericire. 
De asemenea, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, poporului ru
andez prieten urări de pace și feri
cire, de progres și prosperitate, de 
succes deplin în eforturile consacrate 
propășirii sale economico-sociale.

Arătînd că România — angajată cu 
toate forțele în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate — militează, în același timp, 
pentru promovarea de largi rela
ții cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială, pe baza 
principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectării independenței 
și suveraniSții naționale, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Sîntem bucuroși să constatăm că 
relațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Ruanda, aVind 
la bază principiile menționate mai 
înainte, au largi perspective de a se 
dezvolta in viitor, in interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii internațio
nale. în acest context, considerăm că 
vizita în România a președintelui 
Republicii Ruanda, pe care îl aștep
tăm cu multă plăcere, va constitui 

mo) ; Steagul roșu — Radu (Steaua) 
și Niță (Universitatea Craiova) ;, 
Olimpia — Hațieganu (Cimpia Tur- 
zii — golgeterul seriei a IlI-a din 
divizia B) ; Jiul — Sabados (Steaua); 
Politehnica Iași — Amarandei 
(Steaua) ; Universitatea Cluj-Napo- 
ca — pdrtarul Duha (Dinamo).

Au primit legitimări pentru echipe 
din eșaloanele B și C jucătorii Bă
lan (Universitatea Craiova) la F.C. 
Petrolul ; Frățilă (F.C. Chimia) la 
Sirena București ; Enescu (Steaua) 
la Șoimii TAROM ; Jenei (Steagul 
roșu) la C.S.U. Brașov ; Cotormani 
(Jiul) la Minerul Lupeni. Jucătorul 
Năsturescu (Rapid) a primit drept 
de joc pentru Progresul Brăila.

LA SINAIA: Finalele
Cea de-a Vil-a ediție a concursu

lui pentru elevi „Săniuța de argint" 
își va desemna ciștigătorii cu ocazia 
nrobelor finale ce se vor desfășu
ra astăzi și miine, la Sinaia. între
cerile vor avea loc pe pistele ame
najate pe vechiul drum spre cota 
1 400 și vor începe sîmbătă la ora 
15.30, iar duminică, de la ora 9 di
mineața. La starturi vor fi prezenți 
campionii și campioanele județelor 
și ai Bucureștiului, elevi și eleve in
tre 15 și 19 ani. Amintim că, în con
formitate cu o recentă decizie, con
cursul „Săniuța de argint" s-a inte- . 
grat din acest an complexului de în
treceri „Cupa tineretului". 

nia și Portugalia, pornindu-se de la 
convingerea că un asemenea curs 
răspunde atît intereselor celor două 
popoare, cit și cauzei păcii și înțe
legerii internaționale".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arătînd că poporul ro
mân, angajat plenar în opera de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, militează pentru 
o largă colaborare între națiuni, a 
spus :

„Acționînd în mod ferm pentru 
respectarea neabătută în relațiile in
ternaționale a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan- • 
tajului reciproc, România consideră 
în același timp că sint necesare ac
țiuni hotărîte care să ducă la înfăp
tuirea unei noi ordini economice și 
politice în lume, la afirmarea noilor 
principii de relații între state, la 
democratizarea vieții internaționale. 
România acționează pentru instau
rarea. în Europa a unui climat de 
pace și securitate care să ofere ga
ranții fiecărui popor că se va putea 
dezvolta liber, la adăpost de orice 
ingerințe sau agresiuni, să ofere o 
temelie trainică promovării largi și 
neîngrădite a relațiilor politice, eco- ■ 
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale între toațe statele, fără deose
bire de orînduire socială. Conside
răm că există reale posibilități de a 
se înfăptui acest deziderat al po
poarelor și îmi exprim speranța că 
România și Portugalia — țări legate 
prin afinități de limbă și cultură, 
prin originea latină comună — vor 
colabora fructuos în această direc
ție".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului 
portughez mult succes in îndeplini
rea- misiunii încredințate.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire prie
tenească, cordială, cu ambasadorul 
Antonio Luis de Magalhaes de 
Abreu Novais Machado.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe.

un moment însemnat în evoluția și 
întărirea relațiilor prietenești dintre 
țările, și popoarele noastre".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Republica So
cialistă România, fiind o țară în curs 
de dezvoltare, nutrește sentimente dș 
caldă simpatie față de eforturile 
susținute pe care le fac celelalte țări 
în curs de dezvoltare, le acordă 
sprijin multilateral în lupta lor pen
tru lichidarea subdezvoltării și con
solidarea independenței politice și 
economice. în acest spirit, guvernul 
român își manifestă solidaritatea 
deplină și sprijină activ lupta po
poarelor din Africa și de pe alte con
tinente împotriva asupririi străine, a 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru libertate 
și independență națională".

„Salutăm cu satisfacție — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
progresele importante pe care le-au 
obținut mișcările de eliberare națio
nală din Mozambic, Angola, Gui- 
neea-Bissau, Insulele Capului Verde, 
din Arhipelagul Sao Tome și Prin
cipe, pe drumul cuceririi libertății 
și independenței popoarelor lor, și 
ne exprimăm convingerea că acest 
proces se va încheia cu succes, co
respunzător aspirațiilor și interese
lor popoarelor din aceste țări".

Președintele Republicii Socialiste 
România a urat ambasadorului ruan
dez succes deplin în îndeplinirea 
misiunii încredințate.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut o convorbire cor
dială, prietenească, cu ambasadorul 
Republicii Ruanda, Ildephonse Mun- 
yeshyaka.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Azi, întreceri interesante la 

în lungime și de 

în sala de atletism din complexul, 
polisportiv „23 August" încep astăzi 
întrecerile concursului internațional 
pentru „Cupa de cristal", întreceri la 
care vor lua parte mulți dintre a-- 
tle.ții noștri fruntași, precum și cîțir 
va sportivi străini.

Probele primei zile a concursului 
sint : alergările pe 60 m plat (femi
nin și masculin), triplusalt. sărituri 
cu prăjina și sărituri în înălțime 
(bărbați), precum și probele femini
ne de sărituri în lungime și de a- 
runcare a greutății.

Dintre aceste întreceri, care se vor

„Săniuței de argint”
Sub egida comună a Ministerului 

Educației' și învâțămintului și a C.C. 
al U.T.C. se vor organiza în viitorul 
apropiat următoarele concursuri pen
tru elevi in domeniul sporturilor de 
iarnă :

Finalele campionatelor republicane 
școlare la probele alpine și de fond 
(Predeal, 28 februarie-2 martie) ; fi
nalele concursului republican de 
schi (probe de sărituri speciale și 
combinata nordică), pentru elevii 
din unitățile școlare cu profil spor
tiv (Predeal 8—9 martie) ; finala 
concursului republican de schi (pro
be alpine) pentru unitățile școlare 
cu profil sportiv (Sinaia, 28—30 mar
tie).

Cu prilejul celei de-a 57-a aniver
sări a creării Forțelor Armate So
vietice, colonelul A. F. Musatov, ata
șatul militar aero și naval al U.R.S.S. 
la București, a oferit, vineri seara, 
o recepție în saloanele ambasadei.

Au participat general-colonel Ion 
Coman. prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, general-maior Gheorghe 
Gomoiu. adjunct al ministrului apă
rării naționale.: secretar al Consiliu

Cronica zilei
La 21 februarie a.c. a sosit la 

București Hannes Jonsson, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Islanda în Repu
blica Socialistă România.

★

Vineri a avut loc Ia București 
semnarea înțelegerii de colaborare 
între Uniunea artiștilor plastici din 
Republica Socialistă România și 
Uniunea artiștilor plastici din Re
publica Populară Ungară pe anii 
1975, 1976 și 1977. Realizat în baza 
Acordului cultural dintre România, 
și Ungaria, acșst plan de colaborare 
directă are drept scop adincirea le
găturilor prietenești și o cunoaștere 
reciprocă mai profundă a activității 
artiștilor plastici din cele două țări, 
în acest sens sint stabilite schim
buri de delegații, expoziții, de ma
teriale informative și documentare,

*
La București a avut loc vineri 

sesiunea anuală de comunicări a 
Centrului de hematologie. în cadrul 
acestei manifestări științifice au fost

Realizări ale meșteșugarilor 
de la „Constructorul"-Suceava

SUCEAVA (Corespondentul 
„Scînteii" Gh. Parascan). Pen
tru meșteșugarii de la coopera
tiva „Constructorul", din cadrul 
U.J.C.M. Suceava, activitatea de 
producție cunoaște, în raport 
cu anul trecut, creșteri impor
tante. Astfel, valoarea produc- 
ției-marfă urmează să sporească 
cu 6 milioane lei, iar cea din 
sectorul servirii populației . cu 
1,5 milioane lei.

— Pentru a face față cu suc
ces sarcinilor sporite ce ne re
vin — ne-a spus tovarășul Du
mitru Ibănescu, președir.te’e co
operativei — am luat măsuri de 
dezvoltare a sectoarelor de con
cepție și execuție. Este vorba,

Vaccinarea 
antipoliomielitică a copiilor

între 22 și 26 februarie 1975 se va 
desfășura în întreaga țară acțiunea de 
primovaccinare antipoliomielitică a 
copiilor născuți între 1 decembrie 1973 
și 31 decembrie 1974.

Primovaccinarea constă in adminis
trarea vaccinului antipoliomielitic tri- 
valent compensat sub formă de pică
turi, pe cale bucală, în două reprize : 
februarie și aprilie 1975.

Copiii născuți în cursul lunilor ia
nuarie și februarie 1975 vor fi primo- 
vaccinați în etapa din aprilie a.c.

Tot în etapa 22—26 februarie 
a.c. vor fi revaccinați antipoliomieli
tic, printr-o singură administrare de 
vaccin trivalent pe cale bucală, co
piii născuți între 1 decembrie 1971 și 
1 decembrie 1973, precum și copiii 
din clasa I elementară. ■ ■

La această acțiune sînt invitați a-și 
prezenta copiii la dispensarele me
dicale teritoriale și familiile cu do
miciliul flotant sau care, în etapa de 
vaccinare, se află ocazional în loca
litate. (Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 21 FEBRUARIE 1975

Extragerea I : 76 63 2 46 50 65 87 45 16 FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
Extragerea a Il-a : 37 55 1' 67 84 78 ■ 1847129 lei, din care 889 546 lei re-
9 83 68 port.

probele femimne de sărhuri 

aruncare a greutății
desfășura de la ora 16, se disting 
aruncările de greutate (feminin) — 
cu participarea Helenei Fibingerova 
(Cehoslovacia), cea mai bună specia
listă pe plan mondial a acestei pro
be — și săriturile in lungime, în ca
drul cărora își voi- dispula primul loc 
cîteva atlete foarte tinere — Spinu, 
Cătineanu, Mara Ionescu — la con
curentă cu Valeria Ștefănescu.

Miine. concursul va începe tot la 
ora 16 și va cuprinde probele : aler
gările de 60 m garduri (feminin și 
masculul), sărituri în înălțime (fe
minin), aruncarea greutății (mascu
lin) și sărituri în lungime (masculin). 
Această ultimă probă promite să 
fie dintre cele mai interesante ale 
concursului, in cadrul ei îritrecîn- 
du-se Dumitru Iordache (7,86 m), 
Stefan Lăzărescu (7,85 m). Valentin 
Jurcă (7,55 m) cu talentații juniori, 
în virstă de 18 și, respectiv, 17 ani — 
Tudorel Vasile și Virgil Costache.

HANDBAL
în cea de-a treia zi a turneului de 

sală al campionatului masculin de 
handbal ce se desfășoară în Sala 
snorturilor din Iași s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Politehnica 
Timișoara — Dinamo Brașov 26—23 ; 
Stiinta Bacău — Universitatea Cra
iova 18—15 ; Universitatea București 
— CAROM 24—20 ; Universitatea 
Cluj-Napoca — C.S.U. Galați 19—16. 

lui Politic Superior al Armatei, ge
neral-colonel Sterian Țîrcă. adjunct 
al ministrului, generali si ofițeri su
periori. membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.. reprezentanți al 
unor organizații obștești si instituții 
centrale, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
atasati militari, alti membri ai cornu
lui diplomatic.

(Agerpres)

I

prezentate rezultatele cercetărilor 
întreprinse în cursul anului 1974.

★

în cursul zilei de ieri, la Arad a 
avut loc o conferință de presă or
ganizată de Ambasada R. D. Germa
ne la București, cu prilejul apropia
tei'deschideri a Tîrgulul de primă
vară de la Leipzig. Ediția din acest 
an va avea loc între 9 si 16 martie 
si va reuni participarea a numeroase 
țări, printre care si România.

A apărut broșura :

Democratismul 
sistemului electoral 

în Republica Socialistă 
România 

de Nistor Frișca 
EDITURA POLITICĂ

între altele, de extinderea lucră
rilor de construcții și reparații 
în orașele Cîmpulung Moldo
venesc și Vatra Dornei, dezvol
tarea lotului de construcții din 
Rădăuți și Fălticeni, cu cite o 
brigadă mixtă de meseriași cu 
calificare corespunzătoare, con
comitent cu sporirea volumului 
în confecțiile metalice, prin or
ganizarea celui de al treilea 
schimb la atelierul din Suceava.

Totodată, după cum am aflat, 
se dezvoltă și activitatea atelie
rului de proiectare, în așa fel 
ca sectorul respectiv sâ răspun
dă prompt și cu înaltă compe
tență solicitărilor și exigențelor 
mereu sporite ale beneficiarilor.

Mflv cernea
Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat, 

cerul devenind variabil în majoritatea 
regiunilor. Au căzut ninsori slabe lo
cale în vestul Moldovei, în sudul și estul 
Transilvaniei, Olteniei și Banatului și 
izolate în Muntenia, Crișana și Dobro- 
gea. După-amiază, în sud-vestul Olteniei 
s-au semnalat lapoviță și ploaie. Vîntul 
a prezentat intensificări în Moldova, 
Dobrogea, Muntenia și local în celelal
te regiuni. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 3 grade la Tîrgu 
Neamț și plus 7 grade la Chișinău-Criș, 
Holod și Baia Mare. In București : Ce
rul a fost schimbător. Vîntul a prezen
tat Intensificări.. Temperatura maximă 
a fdst de plus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 februarie. In țară: Vremea se 
menține relativ rece, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ninsori locale. Vîntul 
va prezenta intensificări. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între minus 
12 și minus 2 grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele între minus .5 și plus 5 
grade. în zona de munte, ninsoarea va 
fi spulberată. în București : Vremea 
va fi relativ rece. Cerul va fi variabil, 
favorabil ninsorii slabe. Vîntul va pre
zenta intensificări la începutul interva
lului.

Dinamoviștii au ciștigat 
meciul derbi cu Steaua
Ieri la Floreasca, în primul meci 

al zilei — în fapt derbiul campiona
tului din acest an — s-au întîlnit 
formațiile bucureștene Dinamo și 
Steaua. Cu gîndul la ceea ce văzuseră 
în ziua precedentă și mai ales la 
duelurile de altădată dintre cele 
două echipe — fruntașe de necontes
tat, împreună cu Rapid, ale voleiu
lui nostru — spectatorii și, desigur, 
și specialiștii au așteptat să asiste la 
un meci pasionant, la o luptă echi
librată și de un nivel tehnic supe
rior. în teren, lucrurile aveau să fie 
însă aproape cu totul altfel ; dina
moviștii și-rau adjudecat victoria fără 
prea mari eforturi (în numai trei se
turi : 15—9. 15—7, 15—5), instalîn- 
du-se autoritar ia șefia clasamentu
lui, anticipîndu-ne, am putea spune, 
pe ciștigătorii titlului național din 
acest an. Apreciind, firește, faptul că 
dinamoviștii se prezintă la un nivel 
de pregătire vizibil superior, nu este 
de trecut cu vederea că (referindu-me 
la meciul de aseară) Steaua a avut o 
comportare slabă, de neînțeles față 
de ceea ce demonstrase că poate 
cu numai 24 de ore înaintea acestui 
derbi. Unele circumstanțe ar exista 
(oboseala acumulată în seara prece
dentă cînd. deși conduși cu 2—0 la 
seturi, au ciștigat partida cu 3—2 I). 
Totuși, suita de greșeli elemen
tare — dintre care seria de servicii... 
direct în fileu. în finalul meciului — 
lasă să se întrevadă că echipa nu se 
prezintă încă bine pusă la punct nici 
chiar la capitolul „pregătire tehnică".

CONGRESUL PARTIDULUI PROGRESULUI

Șl SOCIALISMULUI DIN MAROC

Mesajul de salut al C. C. 
al Partidului Comunist Român
Exprimînd sentimentele de priete

nie și solidaritate frățească ale co
muniștilor români, mesajul adresat 
de Partidul Comunist Român, de se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, transmite, toto
dată, un salut călduros congresului, 
tuturor militanților Partidului Pro
gresului și Socialismului, întregului 
popor marocan.

Comuniștii români — se arată în 
mesaj — au urmărit și urmăresc cu 
viu interes și simpatie activitatea 
Partidului Progresului și Socialismu
lui consacrată unirii tuturor forțe
lor patriotice și democratice din Ma
roc, pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
progres economic și social ale po
porului marocan, pentru consolida
rea independentei naționale.

Este un motiv de satisfacție reci
procă faptul că raporturile de prie
tenie, solidaritate si colaborare tovă
rășească statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Progre
sului și Socialismului din Maroc cu
nosc un curs ascendent, pe bazele 
principiale ale normelor de relații 
dintre partidele comuniste și munci
torești, în această privință un rol 
decisiv avînd întîlnirile și schimbu
rile de vederi dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Aii Yata.

Apreciem cu bucurie faptul că, în
deosebi în ultimii ani, relațiile de 
colaborare româno-marocane au cu
noscut o dezvoltare continuă, pe mul
tiple planuri. Poporul român a ur
mărit cu sentimente de vie satisfac
ție manifestările deosebit de căldu
roase cu care a fost primit secreta
rul general al partidului nostru, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul celor 
două vizite întreprinse în Maroc, 
convorbirile avute cu aceste prile
juri cu șeful statului marocan, Ma
iestatea Sa regele Hassan al II-lea, 
dovedindu-se deosebit de fertile pen
tru intensificarea și diversificarea 
cooperării prietenești, a schimburilor 
economice, culturale, tehnico-științi
fice, spre binele și prosperitatea ță
rilor noastre.

Subliniind cu satisfacție că în A- 
frica S-au înregistrat noi și impor
tante mutații politice, noi și sub
stanțiale progrese pe calea .eradi
cării definitive a sistemului colonial, 
in mesaj se spune : Popoarele afri
cane din Guineea-Bissau, Mozambic 
și Angola, care pînă nu de mult tre
buiau să poarte grele războaie împo
triva colonialismului, își văd astăzi 
recunoscut dreptul sacru de a trăi 
independent, văd deschizîndu-li-se 
înainte orizonturile unei vieți de li
bertate. Putem arăta, în legătură cu 
aceasta, că Partidul Comunist Ro
mân a acordat întregul său sprijin 
politic, diplomatic, material mișcări
lor de eliberare, inclusiv prin înche

ierea primelor documente internațio
nale în care aceste mișcări erau re
cunoscute ca reprezentanți legitimi 
ai popoarelor respective.

Aceste evoluții — se relevă in me
saj — se înscriu în marele proces 
progresist mondial al afirmării voin
ței popoarelor de a se dezvolta de 
sine stătător, a fi stăpîne pe propria 
soartă și a-și organiza viața așa cum 
doresc.

Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, care a avut loc re
cent, a apreciat că situația interna
țională actuală se caracterizează prin
tr-o profundă ascuțire a contradicții
lor economice, sociale, naționale și 
politice la scară mondială, printr-un 
proces complex de reașezare a re
lațiilor dintre state și grupări de sta
te, proces care generează instabilita
te și insecuritate in lume. Probleme
le internaționale au devenit și mai 
complexe datorită amplificării fără 
precedent a crizei sistemului capita
list, accentuată de fenomenele de pe
nurie și criză în domeniile energiei, 
materiilor prime și alimentare, ca 
și pe plan financiar-valutar.

Concluzia majoră pe care o des
prinde din toate acestea partidul 
nostru este necesitatea unei și mai 
puternice intensificări a luptei po
poarelor, unei și mai puternice uni
tăți de acțiune a tuturor forțelor 
progresiste, democratice și antiim- 
perialiste din fiecare țară pentru a 
crea o nouă ordine politică și eco
nomică, eliberată de practicile im
perialiste ale politicii de forță și de 
amenințare cu forța, pentru a edifi
ca o lume mai bună și mai dreaptă.

Este convingerea profundă a P.C.R. 
că marile probleme care confruntă 
contemporaneitatea — întărirea pă
cii, securitatea internațională, lichi
darea ultimelor vestigii ale colonia
lismului, a practicilor neocolonialis-

„Pentru consolidarea 
independenței naționa
le și desăvirșirea uni
tății teritoriale, pentru 
democrație și progres, 
pentru unirea forțelor 
naționale" — sub a- 
ceastă deviză își des
fășoară la Casablanca 
lucrările, incepind de 
vineri, Congresul na
țional al Partidului 
Progresului și Socia
lismului din Maroc.

La dezbateri parti
cipă peste 350 de de
legați aleși în organi
zațiile de partid din 
rindurile muncitorilor, 
țăranilor, tinerilor din 
întreprinderi și insti
tuții, ale studenților 
și intelectualilor.

Sînt prezenți la acest 
eveniment reprezen
tanți ai partidelor co
muniste și muncito
rești de peste hotare, 
ai mișcărilor de elibe
rare națională. Parti
dul Comunist Român 
este reprezentat la 
congres de tovarășul 
Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Congresul Partidului 
Progresului și Socia
lismului discută in a- 
ceste zile proiectul de 
teze, dat publicității 
înaintea începerii lu
crărilor și larg dezbă
tut în organizațiile de 
bază, cu privire la 
orientarea generală, la 
strategia și tactica 
partidului, in vederea 
participării sale mai 
active, alături de alte 
forțe progresiste și pa
triotice naționale, la 
viața politică a țării, 
în vederea realizării 

aspirațiilor fundamen
tale ale poporului ma
rocan.

Participanții la con
gres vor adopta, de 
asemenea, programul 
de acțiune al partidu
lui privind accelerarea 
progresului economic 
și social al țării. în 
acest program. Parti
dul Progresului și So
cialismului își expri
mă hotărîrea de a lup
ta pentru respectarea 
suveranității naționale,

DE LA TRIMISUL
NOSTRU SPECIAL

independenței și inte
grității teritoriale a 
țării, pentru respecta
rea drepturilor cetă
țenilor și promovarea 
revendicărilor și inte
reselor celor ce mun
cesc, pentru consoli
darea libertăților de
mocratice.

Partidul Progresului 
și Socialismului iși re
afirmă pe plan inter
național solidaritatea 
cu toate forțele care 
luptă împotriva impe
rialismului, colonialis
mului și neocolonialis
mului, se pronunță 
pentru întărirea rela
țiilor dintre Maroc și 
țările socialiste.

Prin conținutul său, 
Programul de acțiune 
este apreciat aici ca 
un document de mare 
importanță pentru mo
bilizarea tuturor for
țelor patriotice, pro
gresiste și revoluționa
re naționale, în vede

te, a oricăror forme ale discriminării 
rasiale, consolidarea destinderii po
litice prin înfăptuirea unor măsuri 
efective de dezarmare — toate își pot 
găsi soluționarea numai _ dacă po
poarele vor fi mobilizate să determi
ne rezolvarea acestora în conformi
tate cu propriile lor interese.

în continuare, mesajul înfățișează 
preocupările poporului român, pu
ternic angajat în îndeplinirea hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a prevederilor Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

România, țară socialistă în curs de 
dezvoltare, a depus și depune efor
turi permanente pentru accelerarea 
progresului economic, cultural, teh- 
nico-științific. Succesele de seamă 
obținute sub conducerea P.C.R. în toa
te aceste direcții au constituit teme
lia trainică de la care am pornit, 
propunîndu-ne obiective și mai mari, 
spre a depăși decalajele existente și 
a situa țara noastră, într-o perioadă 
istoricește scurtă, la nivelul statelor 
avansate industrial ale lumii. Consi
derăm ca misiune istorică a partidu
lui nostru de a făuri un înalt grad de 
civilizație materială și spirituală pen
tru poporul român, a asigura o puter
nică dezvoltare a conștiinței sale so
cialiste, crearea unei societăți în care 
să-si găsească generalizare principii
le eticii si echității socialiste, să te 
asigure deplina înflorire a persona
lității umane.

în domeniul politicii externe —; 
se arată în mesaj — România so
cialistă dezvoltă continuu legăturile 
sale de prietenie si cooperare cu toa
te statele socialiste, extinde multila
teral raporturile cu țările care au 
pășit pe calea afirmării politice și 
economice independente, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn
duire socială, așezând Ia baza tutu
ror relațiilor internaționale principii
le independentei si suveranității, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne. avantajului reci
proc. respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur desti
nele.

Subliniem cu satisfacție dezvolta
rea considerabilă. în ultimii ani, a 
relațiilor României cu țările în curs 
de dezvoltare. Vizitele oficiale ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
țări ale Africii. Asiei și Americii 
Latine au marcat nu numai contri
buții de cea mai mare însemnăta
te la extinderea raporturilor bilate
rale. ci si la promovarea raporturi
lor internaționale de tip nou. Avem 
convingerea că toate popoarele, toa
te statele trebuie să-si unească efor
turile pentru soluționarea problemei 
acute a perpetuării stării de sub
dezvoltare pe zone vaste ale planetei, 
care frînează progresul întregii uma
nități. creează pericole pentru pa
cea lumii.

Ca tară europeană. România ac- 
tișnează mnsewen^pemru. realiza- 
rea unui «Hmavue-nace^Și securitate• 
în Europa^,pfentru..încheierea cu 
succes -a "morarilor "Conferinței ge- 
ngral-europene. pentru tinerea ul
timei sale faze la nivelul cel mai 
înalt, pentru asigurarea unui cadru 
organizatoric corespunzător dezvoltă
rii în continuare a procesului de edi
ficare a securității pe continent.

Am dori să subliniem cu satisfac
ție evoluția pozitivă și continua în
tărire a relațiilor de prietenie, soli
daritate si cooperare româno-arabe. 
în mod consecvent. România s-a 
nronuntat și se pronunță pentru re
glementarea politică, ne cale pașni
că. a conflictului din Orientul Apro
piat. considerînd că aceasta impune 
retragerea truoelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, asigurarea inte
grității si suveranității fiecărui stat 
din această zonă, soluționarea pro
blemei poporului palestinean — a- 
vind câ reprezentant unic Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei — 
pornindu-se de la recunoașterea drep
tului acestui popor de a-și organiza 
viata de sine stătător, inclusiv de 
a-si constitui un stat independent.

Pornind de la raporturile priete
nești ce ne unesc — se arată în în
cheierea mesajului — exprimăm 
încă o dată sentimentele de vie so
lidaritate ale comuniștilor din Româ
nia și urăm deplin succes în desfă
șurarea lucrărilor congresului dum
neavoastră. în transpunerea în viată 
a hotărîrilor pe care le veți adopta 
snre binele poporului marocan. al 
marii noastre cauze comune — pa
cea și socialismul, libertatea și fe
ricirea popoarelor.

rea înaintării Marocu
lui pe calea progresu
lui și bunăstării.

La ședința de. des
chidere, desfășurată in 
prezența unor oficiali
tăți marocane și a șe
filor de misiuni diplo
matice acreditați în 
Maroc, secretarul ge
neral al Partidului 
Progresului și Socia
lismului, tovarășul Aii 
Yata, a prezentat ra
portul Comitetului 
Central, în care se 
face o amplă analiză 
a mutațiilor politice 
intervenite pe plan 
intern și internațional 
în ultima perioadă în 
favoarea forțelor pro
gresiste care luptă 
pentru independență 
națională, propășire și 
fericire, împotriva im
perialismului, colonia
lismului și neocolonia
lismului, pentru o 
nouă ordine politică 
și economică interna
țională.

în ședința de după- 
amiază, tovarășul Cor
nel Burtică, membru 
al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a trans
mis mesajul de priete
nie și solidaritate fră
țească adresat de Par
tidul Comunist Ro
mân, de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Mesajul a fost ur
mărit cu deosebită a- 
tenție de participanții 
la lucrări, fiind sub
liniat în repetate rin- 
"duri cu vii aplauze.

Mircea
S. IONESCU
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, în discuții — trecerea 
la pregătirea celei de-a treia faze 

Intervenția șefului delegației române
GENEVA 21 (Agerpres). — In con

dițiile. realizării de progrese substan
țiale in ceea ce privește finalizarea 
celei de-a- doua faze a Conferinței 
pentru securitate și cooperare de la 
Geneva, șefii delegațiilor țărilor par
ticipante, întruniți în cadrul Comi
tetului de coordonare, au luat - in 
discuție problema trecerii la pregă
tirea celei de-a treia faze a conre- 
rinței. Dezbaterile au pornit de Ia 
sugestia delegației române la șe
dința anterioară, potrivit căreia pre
gătirea ultimei faze trebuie făcută 
cu grijă și din timp, avînd în vedere 
în special faptul că aceasta se va 
ține Ia nivel înalt. Pe baza acestei 
sugestii, sprijinită de o serie de de
legații, șeful delegației Suediei a 
propus- ca, în activitatea respectivă, 
Comitetul de coordonare să fie asis
tat de un grup de lucru.

De asemenea, delegația Irlandei a 
accentuat necesitatea ca dezbaterile 
de substanță să aibă loc in cadrul 
Comitetului de coordonare.

Luind cuvîntul în cadrul acestor 
discuții, șeful delegației române, 
ambasadorul Valentin Lipatti, a sub
liniat necesitatea ca în această pe
rioadă de intensificare a eforturilor 
pentru găsirea de soluții politice la

„A construi o societate în care 
principalele resurse ale țării vor fi folosite 

în interesul poporului11
Programul economic și social al guvernului portughez

LISABONA 21 (Agerpres). — Gu
vernul portughez a dat publicității 
programul său economic și social, al 
cărui obiectiv esențial este, după 
cum.se menționează în documentul 
introductiv, redresarea situației eco
nomice deficitare moștenite de la 
vechiul regim și construirea „unei 
societăți mai bune și mai drepte" în 
Portugalia. „Intenția noastră, se ara
tă în introducerea la program, este 
de a construi o societate în care in
tervenția statului să garanteze că 
principalele resurse ale tării vor fi 
folosite în- interesul poporului por- 

-tughez". In acest Sens, programul, 
pe a cărui bază urmează să fie în
tocmit planul economic trienal de 
tranziție, are un pronunțat caracter 
antimonopolist, prevăzînd asigurarea 
unui control sporit din partea statu
lui asupra principalelor sectoare ale 
economiei țării. în aceste ramuri, 
controlul statului se va concretiza 
în modalități diferite, de la asigura
rea unei participări de 51 la sută, 
pînă la naționalizare. O viguroasă 
Ofensivă antitrust va fi declanșată 
împotriva marilor Unități industriale 
ce vor rămîne în afara controlului 
Statului, preconizîndu-șe. de aseme
nea, sprijinul guvernamental pentru 
apărarea și asigurarea competitivi
tății întreprinderilor mici și mijlocii.

în domeniul agrar, strategia eco
nomică a guvernului portughez pre
vede ca indispensabilă o „reformă a 
structurilor agrare" concretizată, în
deosebi, prin limitarea. Ia 50 de 
hectare, a proprietăților agricole iri
gate, și exproprierea, cu indemniza
ție. a terenurilor care depășesc a- 
ceastă suprafață. Vor fi expropriate 
și terenurile necultivate sau insufi
cient exploatate. Se prevede, în a- 
oelași timp, că statul are dreptul de 
a hotărî exproprierea sau arendarea 
obligatorie a marilor terenuri ale 
căror proprietari nu respectă pro
gramul stabilit, de exploatare și cui-

l _______

0 declarație a C.C. 
al Frontului Patriotic

Laoțian
VIENTIANE 21 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a doua aniversări a 
semnării Acordului privind restabili
rea păcii și realizarea înțelegerii 
naționale în Laos, la Vientiane a 
fost dată publicității o declarație a 
C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, 
în ultimii doi ani, se spune în de
clarație, s-a realizat un important 
pas înainte în construirea Laosului 
nou. , „

în declarația C.C. al Frontului Pa
triotic Laoțian se subliniază hotărî- 
rea forțelor patriotice de a depune 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
acordului -și realizarea unei păci a- 
devărate. Ele luptă pentru transfor
marea Laosului intr-un stat pașnic, 
independent, neutru, unitar și înflo
ritor. .

în declarație se exprimă recunoș
tința Frontului Patriotic Laoțian 
față de țările socialiste, care acordă 
un sprijin larg în construirea unui 
Laos nou.

Dezvoltarea învățămîntului 
în zonele eliberate 

ale Vietnamului de sud
VIETNAMUL DE SUD 21 (Ager

pres). _ într-una din regiunile eli
berate ale Vietnamului de sud,, sub 
auspiciile Ministerului învățămîntu
lui și pentru Problemele Tineretului 
al G.R.P. al R.V.S., a avut loc o con
ferință a profesorilor și cadrelor din 
rețeaua învățămîntului public. Cu 
acest prilej, s-a relevat că, in pre
zent, în fiecare comună din zonele 
eliberate ale Vietnamului de sud 
există cite o școală primară, iar în 
multe regiuni a fost lichidat com
plet analfabetismul. în ultimii doi 
ani, din fondurile statului, în regiu
nile eliberate au fost construite pes
te 500 de școli.

Conferința a aprobat programul 
dezvoltării învățămîntului public în 
anii următori. Astfel, pînă la sfîrși- 
tul anului 1976 va fi lichidat com
plet analfabetismul. Pentru aceasta 
vor fi construite școli, internate, 
școli pedagogice, care vor pregăti 
1 200 de învățători. 

o serie de probleme importante care 
au mai rămas de rezolvat în vederea 
încheierii cu succes a acestei faze și 
a trecerii efective la pregătirea în
trunirii la nivel înalt, care va încu
nuna lucrările de la Geneva, orga
nele politice ale conferinței și, mai 
ales, Comitetul de coordonare, să 
aibă un rol mai activ în conducerea 
negocierilor și elaborarea soluțiilor.

Comitetul de coordonare, a con
tinuat reprezentantul român, are 
sarcina principală de a asigura con
jugarea eforturilor tuturor delegații
lor participante, pentru ca lucrările 
să se încheie cu documente bogate 
în conținut, clare și angajante, 
menite să pună bazele unor relații 
noi între statele continentului și să 
asigure o cale dreaptă și eficientă 
de continuare a eforturilor, în ve
derea edificării- sistemului de secu
ritate și cooperare în . Europa. In 
acest sens, ei a evocat o serie de 
sarcini concrete legate de finaliza
rea acestei faze și pregătirea fazei 
a treia.

Ideile prezentate de delegația ro
mână au găsit un sprijin larg. O 
serie de delegații s-au pronunțat 
pentru creșterea numărului de șe
dințe în perioada următoare de lu
cru.

tivare a pămintului. în ceea ce pri
vește terenurile agricole expropriate, 
aceastea pot fi exploatate prin inter
mediul cooperativelor sau al ferme
lor de stat.

Prevederi speciale, destinate să 
salvgardeze interesele naționale, ur
mează să reglementeze regimul in
vestițiilor străine. în acest sens, se 
menționează că guvernul va conti
nua să încurajeze investițiile din 
exterior. îndeosebi cele afectate u- 
nor proiecte care introduc noi teh
nologii, care contribuie la redresa
rea balanței portugheze de plăți și 
absorb forță de muncă. Nu vor fi 
permise însă nici un fel de inves
tiții străine în domeniul industriilor 
de apărare, al instituțiilor bancare și 
financiare, al mijloacelor de infor
mare în masă, precum și in cel al 
producerii și distribuirii de electri
citate.

Totodată, se prevede că. în afara 
unor cazuri particulare, investitorii 
străini nu vor putea repatria decît 
15 la .sută din profiturile lor anuale.

Pe plan social, obiectivul prioritar 
al guvernului va fi lupta-împotriva 
șomajului. în acest sens, se are . în 
vedere un program detaliat de creare 
a noi Jocuri de muncă, pentru redu
cerea numărului actual de șomeri 
care este de aproximativ 200 000, re- 
prezentînd aproximativ șase la sută 
din forța de muncă a tării.

Se prevăd, de asemenea, acțiuni 
hotărîte împotriva inflației și pentru 
controlul prețurilor. în același timp, 
este preconizat și controlul salariilor. 
In legătură cu aceasta, programul 
reamintește că, în contextul actualei 
situații economice a tării, este nece
sară o perioadă de austeritate și sa
crificii. esențiale pentru depășirea di
ficultăților.

Consiliul de Stat al Portugaliei a 
aprobat proiectul de lege privind o- 
bligațiile ce revin presei în timpul 
campaniei electorale pentru viitoa
rele alegeri constituante.

în baza legii, cotidianele care apar 
la Lisabona și Porto vor fi obligate 
să insereze informații privind mitin
gurile electorale organizate de dife
riți candidați în toate orașele — re
ședință de district sau de canton.

Ieri a fost dat publicității comu
nicatul ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., in cuprin
sul căruia un spațiu amplu a fost 
acordat problemei evoluției eveni
mentelor din Cipru — țară prietenă, 
situată într-o zonă geografică apro
piată nouă — reliefîndu-se încă o 
dată poziția constructivă a partidu
lui și statului nostru cu privire la 
necesitatea unei reglementări paș
nice, prin tratative. Dind expresie 
îngrijorării poporului român față 
de consecințele ce pot decurge din 
recenta hotărire privind proclamarea 

- Nordului insulei drept „stat auto
nom și federal". Comitetul Politic 
Executiv subliniază că, în actuala 
situație, este imperios necesară ab
ținerea de la orice acte de forță sau 
măsuri unilaterale, relevă necesita
tea continuării eforturilor, pentru so
luționarea diferendelor in cadrul 
unui dialog politic constructiv în
tre cele două comunități, inclusiv 
cu participarea țărilor din Balcani și 
bazinul Mediteranei, în vederea gă
sirii unei structuri statale corespun
zătoare năzuințelor fundamentale 
ale tuturor ciprioților.

Sint -astfel definite direcții de ac
țiune menite să contribuie la solu
ționarea durabilă a acestei proble
me, în interesul tuturor fiilor tă
rii — ciprioți greci și turci — în in
teresul destinderii și păcii în aceas
tă regiune. Fără îndoială că „esența 
esențelor" reglementării problemei 
cipriote este aceea a posibilității cer
te a unei conviețuiri pașnice a tu
turor ciprioților — de naționalitate 
greacă sau turcă. Este o posibilitate 
nu numai proclamată, ci și confir
mată de viață, de nenumărate fapte 
și episoade ale istoriei ; este o posi
bilitate pe care a putut-o constata 
oricine s-a aflat în mijlocul acestor 
oameni vrednici, în aceste ținuturi 
în perioada premergătoare eveni
mentelor tragice din ultimul timp.

Cu cltva timp in urmă autorul 
acestor rînduri participa l<t o lec
ție de istorie contemporană ci
priotă. Expunerea a fost făcută in-’ 

* tr-un sanctuar al Ciprului nu după 
manual, ci in fața unor documen
te autentice, la „Muzeul luptei" 
— amenajat în imediata vecinăta
te a palatului prezidențial. Ama- 
tecindu-ne in valul vizitatorilor, 
ne-am oprit acolo unde fiecare 
nota ceea ce niciodată nu trebuie ui-

în legătură cu situația din Cipru

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— Dind curs cererii prezentate de 
guvernul președintelui Makarios, 
Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit joi seara pentru a analiza 
situația creată în Cipru ca urmare 
ă recentei hotărîri a administrației 
turco-cipriote de a institui în partea 
nordică a insulei „un stat indepen
dent și federat".

In cursul primei sale ședințe. Con
siliul de Securitate a audiat interven
țiile reprezentanților celor două co
munități din Cipru, Glafkos Clerides, 
si. respectiv. Vedat Celik, ai Uniunii 
Sovietice si Greciei. Ambasadorul 
Turciei a anunțat că își rezervă pen
tru mai tirziu dreptul de răspuns.

în cuvîntul său. șeful delegației 
greco-cipriote la O.N.U.. Glafkos Cle
rides. a cerut Consiliului de Securi
tate să fixeze o dată limită pentru 
punerea in aplicare a rezoluției — 
acceptată și de Turcia — prin care 
se recomandă retragerea într-un ter
men scurt a forțelor militare turcești 
din Cipru. El a declarat că „nici o 
soluție nu poate interveni atît timp 
cit forțele de ocupație rămîn in Ci
pru. ceea ce permite Turciei să pro
cedeze la realizarea de fapte împli
nite".

La rîndul său. ambasadorul Gre
ciei. Denis Carayannis. a declarat : 
Consiliul de Securitate are datoria și 
mijloacele de a face să fie aplicate 
rezoluțiile pe care le-a adoptat în ce 
privește Ciprul. Altfel, a apreciat el, 
s-ar crea. într-o regiune sensibilă si 
învecinată cu Orientul Apropiat, un 
precedent periculos. El a arătat că 
guvernul său „dorește o reglementare 
a problemei cipriote", precizînd că 
Grecia va accepta orice soluție care 
va fi agreată de cipriotii greci.

Reprezentantul comunității turco- 
cipriote. Vedat Celik. a declarat că 
„delegația sa este gata să reia nego
cierile intercomunitare și să exami
neze cu bunăvoință compromisuri 
reciproce, la masa de negocieri". El 
a afirmat că poziția ciprioților turci 
nu exclude plecarea forțelor armate 
turcești, ci. dimpotrivă, acest lucru 
poate interveni pe măsură ce sînt

Proiect de dezvoltare 
a energeticii

I

In R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 21. Corespondentul nos

tru transmite : Consiliul Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia a apro
bat un document privind dezvoltarea 
energeticii în această tară pină in a- 
nul 1985.

Consumul de energie urmează să 
crească într-un ritm mediu de 8,7 
la sută ne an. astfel incit va ajun
ge în 1985 de 2,5 ori mai mare de- 
cit in 1974. în acoperirea necesități
lor de energie, ponderea cărbunelui 
va fi în anul 1985 de 46 la sută, a 
petrolului de 36 la sută, a gazelor 
naturale de 12 la sută, iar a hidro- 
energiei și energiei nucleare de 6 la 
sută.Vizita ministrului de externe al R.F. G. ia Roma

ROMA 21 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Republicii Federale 
Germania, Hans-Dietrich Genscher, 
a efectuat o vizită oficială la Roma, 
unde a conferit cu omologul său ita
lian Mariano Rumor, și a fost primit 
de șeful guvernului. Aldo Moro.

în cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate, în principal, evoluția situa
ției din Cipru si Orientul Apropiat, 
probleme referitoare la agenda apro
piatei conferințe la nivel înalt a 
C.E.E.. programată să se desfășoare 
la Dublin. în prima decadă a lunii 
martie, evoluția schimburilor bilate
rale. precum și aspecte ale crizei 
economice si inflației care afectează 
cele două țări.

tat ; ceea ce înseamnă redeșteptarea 
trecutului, readucerea lui ca un con 
de lumină in conștiința prezentului. 
„Muzeul luptei" surprinde doar Un 
fascicul din istoria Ciprului, o sec
vență care începe la 1 aprilie 1955 
— data declanșării luptei ar
mate pentru eliberarea insulei de 
sub asuprirea colonialistă — și se 
încheie in 1960, cînd, în baza tratate
lor de la Ziirich și Londra, se con
stituie Republica Cipru, stat indepen
dent și suveran.

...Am pășit în prima sală a mu
zeului. Voind parcă să reprezinte

Simbolul mîinilor înfrățite 
la „Muzeul luptei" din Nicosia

„un cuvînt introductiv", o prefață la 
tot ceea ce se va desfășura priviri
lor, ea adăpostește cele 30 de volume 
ale plebiscitului din 1950 — urmin- 
du-i celui din 1921 — tind ciprioții 
au cerut răspicat, prin această formă 
de opțiune, eliberarea națională. Sub 
cristal, prima filă din plebiscit și la 
numărul 1 de ordine, prima semnă
tură, in original: Makarios. Urmează 
alte și alte semnături, unele desci
frabile, altele mai puțin. Citim cîteva 
nume : Andreas Lambru, Panaiotis 
Hristu, Neofitos Alexandru și. intr-o 
scriere turcă veche, Aii Hasan, Ah
med Aii, Serif Hasan... In lungul șir 
de zeci și zeci de mii de nume, cit 
cuprind documentele plebiscitului, 
cum au putut semna, unii după alții, 
ciprioții greci și ciprioții turci decît 
fiind. împreună, animați de aceleași 
sentimente și ginduri, legați de a- 
celeași aspirații de a trăi in deplină 
înțelegere, de a vedea Ciprul deve
nind un stat independent, suveran și 
unitar, care să se dezvolte pe o cale 
democratică și pașnică ?! Aceste is
călituri au constituit, in fant un fel 
de „certificat de naștere" al Ciprului 
liber, ea stat unitar și suveran. Ele 

realizate progrese și va fi rezolvată 
problema refugiatilor. care privește 
toate părțile.

Ambasadorul sovietic Iakov Malik 
a apreciat că răspunderea pentru ac
tuala situație din Cipru revine unor 
cercuri ale N.A.T.O. care vor să uti
lizeze această'tară în scopuri strate
gice militare. Evocînd piedicile care 
se pun în fata discutării problemei, 
cipriote în cadrul unui larg forum 
international, reprezentantul Uniunii 
Sovietice a arătat că mai au loc în
cercări de a se găsi o soluție proble
mei în cercul îngust al țărilor mem
bre ale Pactului atlantic.

Uniunea Sovietică, a arătat el. se 
pronunță pentru suveranitatea, inde
pendenta și integritatea teritorială a 
Republicii Cipru. Ea consideră că o 
cale eficientă pentru rezolvarea pro
blemei cipriote ar fi discutarea ei la 
o conferință internațională reprezen
tativă în cadrul O.N.U.. cu participa
rea membrilor Consiliului de Secu
ritate si altor state. în speță, din rîn- 
dul țărilor nealiniate.

agențiile de presă transmit:
Premierul Consiliului de 

Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a avut o întîlnire cu Samora 
Moises 'Machel, președintele Frontu
lui de Eliberare din Mozambic, anun
ță agenția China Nouă.

Guvernul S.U.fî.se pronunîă 
pentru normalizarea relațiilor comer
ciale și economice cu U.R.S.S. și va 
adopta pentru aceasta toate măsurile 
necesare, a declarat secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, luînd 
cuvintul la ședința Comitetului Exe
cutiv al Consiliului comercial so- 
vieto-american. în cadrul aceleiași 
ședințe, la care au participat delega
ții ale U.R.S.S. și S.U.A., precum și 
reprezentanți ai unor mari societăți 
americane, a fost analizată situația 
comerțului bilateral 'și a relațiilor 
economice dintre cele două țări, pre
cum și perspectivele dezvoltării lor.

întîlîlhOa ȘahiPȘahul Iranului, 
care se află intr-o vizită particulară 
în Elveția, s-a întilnit, vineri, cu 
Pierre Graber, președintele pe anul 
în curs al Confederației Elvețiene și 
ministrul afacerilor externe al aces
tei țări, cu Ernst Brugger, ministrul 
economiei, și cu alți membri ai Ca
binetului. într-un comunicat dat pu
blicității de către partea elvețiană se 
relevă că au fost examinate proble
me referitoare la criza energetică, 
precum și relațiile dintre Iran și El
veția. O atenție particulară, preci
zează comunicatul, a fost acordată 
viitorului dialog dintre țările produ
cătoare de petrol și cele consuma
toare.

Va fi formală Mișcarea 
politica a revoluției pe
ruane. Guvernul peruan a dispus 
crearea unei comisii speciale la nivel 
guvernamental pentru a elabora nor
mele de constituire a Mișcării poli
tice a revoluției peruane — s-a anun
țat la Lima. Comunicatul oficial 
precizează că măsura guvernamentală 
răspunde cererilor formulate de ce
tățeni, organizații și sectoare sociale 
care sprijină procesul de transfor
mări inițiat de guvern, venind în 
întimpinarea dorinței acestora de a 
participa activ în cadrul ? revoluției 
peruane, prin intermediul* unei miș
cări cu caracter politic.

Numărul șomerilor din 
Marea Britanic se ridică în pre_ 
zent la 790 892, ceea ce reprezintă 
3,4 la sută din populația activă a 
țării.

au exprimat nu numai o opțiune 
fierbinte spre unitate și independen
ță, dar și, convingerea că cele două 
comunități naționale pot conviețui 
pașnic, iși pot rezolva prin dialog 
deschis, sincer, constructiv orice pro
bleme ce ar putea si apară.

Pe tot itinerarul „Muzeului luptei" 
am primit explicațiile cele mai auto
rizate din partea lui Papa Hristo- 
tomuhristodulos, directorul muzeu
lui, cel mai virstnic profesor de isto
rie din insulă ; omul care in timpul 
luptei împotriva colonialismului a 
fost responsabil pentru problemele

însemnări de călătorie 
din Cipru

armelor ; omul care a luat jurămân
tul de luptă al multora din cei vii, 
dar și al multora din cei care pri
vesc ca eroi ai luptei, răpuși la da
torie, din fotografii.

Și in fața cărui document, a că
rei fotografii din cele 7 500, cite sint 
aici, să te oprești? —fiecare în felul 
el reprezentind un episod de luptă, 
un ideal, demnitate și in același timp 
torturi, execuții, lozinci scrise pe 
pereți, pe asfalt, ample demonstrații 
populare, toate subsumate visului ci
prioților de a trăi și munci in de
plină armonie — greci și turci — li
beri, in țara lor.

Și am pășit in același muzeu, în
tr-o încăpere mică, cu pereți groși și 
reci. Aici toți vizitatorii se supuneau 
unui consemn, unei rigori liber im
puse : nimeni nu vorbește, nu scoate 
o șoaptă — ți se taie răsuflarea. Ceea 
ce filmează ochii și sedimentează

Convorbiri româno-sovietice 
in domeniul științei

și tehnologiei
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Co

respondentul nostru transmite : La 
21 februarie, tovarășul acad. loan 
Ursu. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Național-pen
tru Știință și Tehnologie al Republi
cii Socialiste România, a avut o în
trevedere de lucru cu tovarășul acad. 
V. A. Kirillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. pre
ședintele Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri pentru Știință și 
Tehnică. A fost prezent Gheorghe 
Badrus. ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

Cu acest prilej au fost abordate, 
într-o ambiantă caldă, prietenească, 
probleme ale colaborării româno-so- 
vietice în domeniul științei si tehno
logiei ne anul 1975, precum și per
spectivele acesteia pe perioada 1976— 
1980.

Protocolari româno—bul
gare ka Sofia s-au semnat pro
tocoalele privind schimburile directe 
de bunuri de consum și respectiv co
laborarea tehnico-stiințifică pe 1975 
dintre Ministerul Comerțului Interior 
din Republica Socialistă România și 
Ministerul Comerțului 'Interior si 
Serviciilor din Republica Populară 
Bulgaria.

Prezent la cea de-a 32-a edi
ție a Festivalului internațional 
de folclor „Migdalul în floare", 
care s-a desfășurat la Agrigen
to. ansamblul folcloric „Măgu
ra" din Codlea (Brașov) a obți
nut premiul al II-lea. Specta
colele susținute la Agrigento, in 
cadrul festivalului, ca și în alte 
localități din Sicilia, s-au bucu
rat de up deosebit Succes.

Măsuri economice în Ita
lia. Guvernul italian a adoptat o 
serie de măsuri importante destina
te să contribuie la relansarea econo
miei.. Sîpt vizate în mod deosebit a- 
gricultura. exporturile și construc
țiile. S-a hotărît alocarea a 998 mi
liarde lire pentru dezvoltarea pro
ducției. sporirea cu 700 miliarde lire 
a creditelor pentru sectorul agricol, 
construcțiile școlare si cercetări, iar 
sectorul aeronautic va avea un cre
dit de 150 miliarde lire.

fi fost format noul gu
vern tailandez,minoritar <°coa- 
liție centristă a partidelor democrat și 
social-agrar) — se anunță . într-un 
comunicat publicat vineri la Bang-

Lupte grele în jurul capitalei 
cambodgiene

CAMBODGIA 21 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile inter
naționale de presă, în jurul capitalei 
cambodgiene continuă lupte grele 
între forțele de eliberare și trupele 
lonnoliste. Situația din Pnom Penh 
devine tot mai critică deoarece apro
vizionarea se realizează numai prin 
aeroportul Ponchentong, care se află 
sub tirul rachetelor și artileriei for
țelor khmere de eliberare. Potrivit 
unor ultime estimări, la Pnom.Penh 
rezervele de carburanți ajung numai 
pentru două săptămini.

memoria este un document-unicat. 
Coroane din frunze de dafin — sim
bolul gloriei — stau alături de cătușe, 
de cazmaua și tîrnăcopul cu care s-au 
săpat mormintele eroilor, fringhia 
spinzurătorii cu care au fost execu
tați inflăcărații partizani ai indepen
denței și eliberării naționale, ale ce
lor care au luptat pentru un stat ci
priot suveran și unitar.

Cu puțin timp înainte de declan
șarea evenimentelor care au dus la 
crearea situației actuale am cutreie
rat insula in lung și-n lat. Am par
ticipat atunci la o adunare a ceti- 

țenilor desfășurată la clubul cultural 
din cartierul Sf. Lucas, in apropierea 
zonei industriale a orașului Fama
gusta, la care au luat parte sute de 
tineri și virstnici, bărbați și femei. 
După expunerea făcută din balconul 
sălii, un om negricios, cu voce de 
bas, a spus :

— Lucrăm in port umăr la umăr 
— ciprioți greci și turci. Ne înțele
gem. Ne ajutăm. Și ne stimăm re
ciproc. Din tind in tind apare cite 
cineva: pe chei și strigă lozinci ațiță- 
toare, care vor să semene zizanie in
tre noi. Apoi dispare. Aș vrea să în
treb : cine sint aceștia și de unde 
vin ?

La inceput cîteva voci, apoi mai 
multe și in cele din urmă întreaga 
sală a răspuns : „Instigatorii !“, „In
stigatorii !“.

In altă parte a insulei, la sediul 
organizației regionale a partidului 
AKEL din Larnaca, mi-a atras aten
ția drapelul de luptă. Pe pinza roșie 
erau brodate, cu mătase galbenă, 
chipurile a doi luptători : un cipriot 
grec și un cipriot turc — Mișiaulis 
Andreas și Aii Cavazoglu, amîndoi

Primul ministru al Iordaniei 
l-a primit pe ministrul 

român al educației 
și învățămîntului

AMMAN 21 — Corespondentul
nostru transmite : Zeid Rifai, pri
mul ministru al Regatului Hașemlt 
al Iordaniei, l-a primit pe Paul Ni- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului român, ministrul educației și 
învățămîntului. Cu acest prilej, a 
fost evocat cursul ascendent al re
lațiilor româno-iordaniene care se 
dezvoltă multilateral în spiritul în
țelegerii dintre cei doi șefi de stat, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele , Hussein, în interesul ambelor 
state și 'popoare, al colaborării in
ternaționale.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au parti
cipat Zukane Al Hindaui,, ministrul 
iordanian al educației, Vasile Gîn- 
dilă, ambasadorul Românie; la Am
man, și Hanei Kassaouneh, ambasa
dorul Iordaniei Ia București.

kok, după aprobarea listei de către 
suveranul tailandez. Parlamentul ță
rii, rezultat din alegerile generale de 
Ia 26 ianuarie, alesese cu cîteva zile 
mai înainte pe Seni Pramoj, pre
ședinte al Partidului democrat, în 
funcția de prim-ministru al guver
nului.

Compania petrolieră de 
stat din Norvegia -statoil'“a 
făcut o serie de precizări privind 
zăcămintele de țiței și gaze naturale 
din zona Statfjord (Marea Nordului). 
Rezervele ating 3 miliarde barili de 
petrol și 180 miliarde metri cubi de 
gaze naturale, cifre ce depășesc cu 
50 și, respectiv, 100 Ia sută estimă
rile preliminare făcute toamna tre
cută, cînd zona a fost declarată ofi
cial exploatabilă din punct de vedere 
comercial. Prima etapă a valorificării 
zăcămintelor prevede începerea pro
ducției în anii 1977—1978.

IntcIsal-IV a fost distrus. 
Lansat de la centrul spațial „Ken
nedy", un satelit de telecomunicații 
„Intelsat-IV“ nu a putut fi înscris 
pe orbită din cauza unei defecțiuni. 
Controlorii zborului au procedat la 
distrugerea ansamblului spațial, a 
cărui epavă s-a prăbușit în Oceanul 
Atlantic.

Grevă. Peste 2 000 de muncitori 
bolivieni de la mina Huanuni au de
clarat o grevă, cerînd autorităților 
eliberarea liderilor sindicali arestați 
cu prilejul recentei acțiuni revendi
cative și repunerea în funcțiune a 
patru stații de radio din zona minieră 
a Boliviei, închise de autorități cu □ 
lună în urmă.

Situații asemănătoare se constată 
și în orașele Takeo și Kampot.

încercările forțelor lonnoliste de a 
străpunge blocada pe fluviul Me
kong, s-au soldat cu un nou eșec. In 
punctul fortificat Deidoh forțele de 
eliberare au scufundat trei șalupe 
militare lonnoliste și au scos din 
luptă două batalioane. De asemenea, 
garnizoana bazei militare Kompong 
Seila, situată la 111 km de Pnom 
Penh, pe fluviul Mekong, a fost ne
voită să părăsească fortificațiile.

asasinați la 12 aprilie 1966, în timp 
ce desfășurau muncă politică pentru 
incetățenirea unei ordini democra
tice.

După ce ai văzut semnăturile atîtor 
ciprioți greci și turci pe plebiscit, i-z 
maginile luptei pentru eliberarea Ci
prului, înțelegi mai bine anotimpu
rile furtunoase ale istoriei acestui po
por cară trăiește sub cerul limpede și 
soarele fierbinte al Mediteranei. Par
că dintotdeauna fiecare val care d lo
vit țărmurile acestei insule a vrut, si 
roadă cite ceva, să scurme din țăr
muri, s-o amenințe — supunind-o. In 
patria lor, ciprioții n-au ridicat for
tărețe, ci doar baricade spre a se a- 
păra. Valurile au izbit țărmurile, dar 
in retragerea lor, de fiecare dată, au 
lăsat în urmă, spre rod, germenele 
de-a pururi, viu al băștinașilor — ci
prioți greci și turci — al celor ce 
nu-și schimbă vatra după anotimpu
rile istoriei.

Ce inseamnă fiecare furtună străi
nă in Cipru n-o poate ști și simți ni
meni mai bine decît cipriotul însuși. 
Am văzut la Paphos, la Episcopi, la 
Salamis, in muzeul de arheologie din 
Nicosia vestigii de inestimabilă va
loare ale istoriei ciprioților. De-abia 
de cîțiva ani, după 1960, au găsit ră
gaz oamenii să le decoperteze, să le 
restaureze și să adune ciob cu ciob 
fragmente de istorie in muzeu și iată 
că din nou au fost acoperite cu pă- 
mint mușcat de obuze sau strivite sub 
șenile de tancuri.

Îngrijorării de astăzi pentru cursul 
■evenimentelor din ultima vreme i 
se adaugă sentimentul de încredere 
al poporului român că, prin dialog 
politic constructiv, prin discuții sin
cere, și nu prin recurgerea la forță 
sau la măsuri unilaterale, Ciprul va 
putea redeveni, un stat prosper, li
ber, în care 'toți fiii' acestui pămint 
să se bucure deopotrivă de liniștea 
muncii și a vieții înfrățite. Si poate 
atunci, in această insulă a Afroditei, 
pe drapelul Republicii Cipru — a- 
flată la răscrucea de drumuri și as
pirații de pace ale popoarelor din 
trei continente — sub soarele fier
binte al Mediteranei albastre, vor a- 
părea, ca un simbol, două miini care se 
reintilnesc înfrățite ; s-ar putea să 
fie acelea ale lui Mișiaulis Andreas 
și ale lui AU Cavazoglu, ca simbol al 
înfrățirii'celor două comunități etni
ce ale poporului cipriot.

Constantin MORARU

DE PRETUTINDENI
• VA AVEA JAPONIA 

O NOUĂ CAPITALĂ? 
Autoritățile japoneze au dat 
publicității planul cu privire la 
construirea unei noi capitale, în 
scopul descongestionării metro
polei supraaglomerate care a 
devenit în prezent Tokio. Vii
torul centru ' administrativ al 
țării ar urma să se afle la a- 
proximativ 100—250 kilometri 
distanță de Tokio și să concen
treze, pe o suprafață de 8 000 
hectare, o populație de 550 000 
locuitori. Pentru soluționarea, 
în cele mai bune condiții, a 
problemelor legate de construi
rea noii capitale, specialiștii 
niponi au studiat precedentele 
pe care le constituie Canberra 
și Brasilia. Arhitecții s-au decis 
pentru o arhitectură europeană. 
O preocupare nu mai puțin im
portantă este aceea de a asi
gura noului oraș o bogată vege
tație și aer curat. Autoritățile 
japoneze se vor întruni la sfir- 
șitul acestei luni pentru a se 
consulta în legătură cu bugetul 
proiectului, estimat deocamdată 
la 13 miliarde dolari.

• „LUMEA LUI FRAN
KLIN Șl A LUI JEFFER
SON" — este titlul unei am
ple expoziții care deschide șirul 
marilor manifestări consacrate 
bicentenarului S.U.A. (ce se 
sărbătorește, după cum se știe, 
în 197®; Expoziția își propune 
să reconstituie, cu ajutorul 
unor obiecte de epocă, tablouri, 
mobilier, instrumente științifi
ce, arme, obiecte de uz casnic, 
momentul declanșării revolu
ției, în urma căreia aveau să 
fie proclamate, în 1776, Statele 
Unite ale Americii. Deși este 
destinată în primul rînd publi
cului american, expoziția pre
zintă particularitatea că a fost 
inaugurată in Franța, ca un o- 
magiu adus rolului jucat de a- 
ceastă țară în evenimentele de 
acum două secole.

• RECRUDESCENȚA 
PALUDISMULUI. Consi
liul executiv al Organizației 
Mondiale a Sănătății este preo
cupat în prezent de recru
descența accentuată a palu- 
dismului, semnalată în ultimii 
trei ani. In regiunea de sud-estj 
a Asiei, de exemplu, în perioada 
1972—1974 numărul de îmbolnă
viri aproape s-a dublat. Deși 
s-au luat unele măsuri care au 
dus la. o serie de succese im-, 
potriva paludismului, maladia 
a revenit în unele regiuni unde 
se considera că a fost eradicată. 
Potrivit specialiștilor O.M.S., se 
impune ca țările afectate să ia 
măsuri drastice antipaludice. în 
acest scop, Consiliul executiv al 
O.M.S. a aprobat recomandările 
privind înfăptuirea unui nou 
plan mondial antipaludic.

MĂ.
• SEMNAL DE ALAR

Serviciile de securitate
geneveze au intrat în alertă 
săptămîna trecută : drapelul ala
bastru cu însemnele Națiunilor 
Unite a dispărut de pe catargul 
din fața clădirii O.N.U. situată 
în frumosul oraș de pe malul 
lacului Leman. Misterul a fost 
dezlegat abia peste cîteva zile, 
cînd la sediul Națiunilor Unite 
s-a primit un colet cu drapelul 
furat, însoțit de o scrisoare a1- 
nonimă. Autorul „furtului" ara
tă că a dorit prin acest gest să 
demonstreze insuficiența măsu
rilor de protecție la sediul 
O.N.U. de la Geneva. O demon
strație ce a pus pe gînduri au
toritățile geneveze.

• TELECOMUNICAȚII 
RAPIDE. Centrul francez de 
cercetări spațiale a întocmit un 
studiu de prognoză referitor la 
sateliții geostaționari care, după 
cum se știe, permit comunica
rea instantanee între, practic, 
orice puncte de pe glob, făcînd, 
în' același timp, posibilă televi
ziunea mondială. Conform a- 
cestui studiu, pentru acoperirea 
necesităților creseînde de comu
nicare rapidă, în deceniul vii
tor numărul sateliților lansați 
pe o orbită circumterestră se 
va ridica la 182. Telecomunica
țiile pe planeta noastră vor fi 
astfel mult mai lesnicioase.

• MISIUNEA „D-LUI 
CALORII". Preocuparea la 
scara planetei pentru economi
sirea de energie se materiali
zează în noi și noi inițiative. 
Recent, in Belgia, a fost anun
țată crearea — ’ în cadrul Mi
nisterului Afacerilor Economice 
-r a unui serviciu pus la dis
poziția publicului pentru a-i da, 
in mod gratuit și operativ, con
sultații în vederea reducerii 
consumului de energie la încăl
zit, iluminat etc. Intitulat sim
bolici „d-1 Calorii", serviciul res
pectiv poate fi solicitat oricînd, 
prin telefon : la capătul firului 
cinci ingineri specializați răs
pund fie pe Ioc, fie în scris, la 
cele mai variate probleme pri
vind folosirea combustibililor, 
a unor noi procedee tehnice 
pentru economisirea de energie.

•ECONOMICĂ, 
DAR... COSTISITOARE. 
Uzinele „Ford" din Anglia au 
realizat o mașină „Escort" uni
că In felul ei : pe distanța de 
190 km ea , consumă doar 4,5 
litri de benzină. Și totuși, ma
șina nu va intra niciodată în 
producție de serie, datorită unui 
șir de neajunsuri. Dotată cu un 
motor de 1 300 cmc, mașina a- 
tinge o viteză maximă de nu
mai 45 km pe oră. în plus, mo
torul ei ar trebui schimbat de 
8—10 ori pe an, mecanismul de 
transmisie de cinci ori, iar axele 
roților din spate de cel puțin 3 
ori. Toate acestea anulează ma
rea, dar singura ei calitate — 
consumul redus de benzină.
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