
în ziarul de azi i

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIV Nr. 10116 Prima ediție Sîmbătă 1 martie 1975 6 PAGINI - 30 BANI

® Ce trebuie să știe cetă
țeanul pregătindu-se 
pentru alegeri

© întîlnirile dintre candi
dați și alegători

© Agricultura în aceste 
zile

© Rubricile noastre : Cro
nica literară ; Faptul 
divers; Sport; De pre
tutindeni

Tovarășul Nicolae Ceausescu» ?
a primit pe secretarul general

al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe

La Institutul de cercetări pentru tehnica de calcul, ca și la „Vulcan". în centrul atenției au stat problemele modernizării producției

VIZITA DE LUCRU A TOVARASULUI NICOLAE CEAUSESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, pe Manuel Pinto da 
Costa, secretar general al Mișcării de 
Eliberare din Sao Tome și Principe, 
care, în fruntea unei delegații, între
prinde o vizită de prietenie în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R. 
Oaspetele a fost însoțit de Alda Es
pirito Santo, membru al Biroului Po
litic al Mișcării, ministrul educației 
în guvernul de tranziție.

La întrevedere a participat tova
rășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

în numele Biroului Politic al Miș
cării de Eliberare, Manuel Pinto da 
Costa a exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu profunde mulțumiri pen
tru invitația de a vizita România 
socialistă, invitație pe care o apre
ciază ca o mărturie a solidarității 
frățești manifestate față de lupta po
porului din Sao Tome și Principe 
pentru afirmarea drepturilor sale 
legitime, pe calea dobindirii indepen
denței naționale depline și progresu
lui social.

Oaspetele a subliniat că vizita i-a 
oferit prilejul de a cunoaște nemij
locit interesul și simpatia poporului 
român, a partidului său. față de lup
ta de eliberare națională a popoare
lor. Dind o înaltă apreciere realiză
rilor obținute de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său general. în 
opera de edificare a unei societăți 
cu un ridicat nivel de civilizație ma
terială și spirituală, conducătorul 
delegației a subliniat că acestea de
monstrează că socialismul este calea 
ce permite unei națiuni o dezvoltare 
rapidă economică și socială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat satisfacția pentru vizita de
legației Mișcării de Eliberare din Sao 
Tome și Principe, în frunte cu se
cretarul său general. România — a 
subliniat secretarul general al par
tidului nostru — care ea însăși a cu
noscut, timp îndelungat, opresiunea 
străină, înțelege pe deplin lupta pen
tru emancipare națională și socială 
a popoarelor, pentru a fi stăpîne pe 
destinele lor, eforturile pe care le 
depun pentru a-și făuri o viață nouă, 
liberă și independentă.

în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evocat spriji
nul activ pe care România socialistă, 
Partidul Comunist Român, poporul 
român l-au acordat și-l acordă miș
cărilor de eliberare din Africa, țări
lor care au pășit pe drumul unei 
dezvoltări de sine stătătoare și ale 
căror succese sînt salutate cu sim
patie de poporul român. Secretarul 
general al partidului a reafirmat 
dorința României de a dezvolta în 
aceste noi condiții o largă și, dura
bilă colaborare cu guvernele de 
tranziție din țările africane care își 
desăvirșesc procesul de eliberare 
națională, cu popoarele din aceste 
state. în acest spirit, a relevat to
varășul Nicolae Ceaușescu. înțelegem 
să stabilim și să dezvoltăm colabo
rarea dintre România și Sao Tome 
și Principe.

Convorbirea, care a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă, a eviden
țiat hotărîrea comună de a adinei 
relațiile dintre partidele și țările 
noastre, de a extinde și întări con
lucrarea dintre ele. în folosul ambe
lor ponoare, al forțelor care luptă 
împotriva imoerialismului. colonia
lismului și neocoloninlismului, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună.

Pretutindeni, entuziaste 
manifestări de dragoste 
și prețuire față de 
secretarul general al 
partidului, de însuflețită 
adeziune la politica pentru 
care vom vota la apro

piatele alegeri.

Pentru a doua oară, în răstimpul 
acestei săptămîni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a aflat, vineri 28 fe
bruarie, in mijlocul colectivelor unor 
mari întreprinderi industriale și in
stitute de cercetare din Capitală, dez- 
bătînd măsuri de deosebită impor
tanță pentru perfecționarea activită
ții acestor unități, pentru dezvoltarea 
și modernizarea continuă a economiei 
naționale.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Gheorghe 
Cioară și Gheorghe Oprea.

Noua vizită de lucru s-a înscris — 
asemenea celor precedente — ca un 
moment de deosebită însemnătate a 
actualității noastre politice, desfășu- 
rindu-se în ambianța însuflețită ce 
caracterizează perioada premergătoa
re alegerilor de la 9 martie, intr-o at
mosferă de avînt creator, de înaltă 
responsabilitate civică, de angajare 
unanimă pentru înfăptuirea exem
plară a politicii partidului, a istori
celor obiective stabilite de Congre
sul al XI-lea.

Secretarul general al partidului a 
examinat, în această zl, împreună 
cu membrii Biroului Comitetului 
municipal de partid, cu miniștrii loan 
Avram, Virgil Actarian, Gheorghe 
Cazan și Octavian Groza și alte 
cadre de răspundere din econo
mie, cu muncitori, ingineri și tehni
cieni, cu cercetători și alți specia
liști, modul cum se înfăptuiesc o- 
biectivele prevăzute pe 1975, pentru 
întregul cincinal, precum și acțiunile

ce se impun a fi luate în vederea 
asigurării condițiilor necesare reali
zării exemplare a sarcinilor pe anii 
viitori.

Reîntîlnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prilejuit, pretutindeni, 
manifestări emoționante, oamenii 

întreprinderea „Vulcan44

muncii din colectivele vizitate, locui
torii Capitalei adresînd secretarului 
general al partidului cuvinte de cal
dă dragoste, prețuire și recunoștință, 
urindu-i din inimă multă sănătate și 
putere de muncă, spre binele și 
fericirea poporului nostru.

Orientări concrete pentru folosirea cu înalt 

randament a spațiilor productive
Primul obiectiv vizitat l-a consti

tuit întreprinderea „Vulcan". Ra- 
portînd secretarului general mo
dul in care metalurgiștii de aci s-au 
străduit să transpună în viață indica
țiile si recomandările primite in 
timpul vizitelor anterioare, direc
torul general al întreprinderii, in
ginerul Ion Constantin, a arătat 
că în această perioadă spațiile de 
producție au fost lărgite și dotate în 
mod corespunzător realizării unei 
structuri noi a producției, impusă de 
programul prioritar al economiei na
ționale în domeniul energetic.

Secretarul general al partidului 
apreciază concepția care stă la 
baza realizării cazanelor de aburi, 
atît sub raportul posibilității de va
lorificare a combustibililor inferiori, 
cit și a creșterii randamentului și a

reducerii greutății. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă metalurgiștilor, 
conducerii uzinei și ministerului de 
resort să acorde în continuare o a- 
tenție și mai mare folosirii judicioa
se a spațiilor, precum și îmbunătă
țirii tehnologiilor de lucru, pentru 
obținerea de noi sporuri de pro
ducție.

Dialogul pe această temă continuă 
pe șantierul noii turnătorii. Secreta
rul general al partidului arată că se 
impune ca, printr-o conlucrare mai 
strînsă cu Institutul de cercetări 
pentru sectoarele calde, să se acorde 
o mai mare atenție automatizării 
proceselor de producție, proiectării 
și realizării unor utilaje care încă se 
mai importă. Pornind de la ideea po-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Timișoara va area un mare
combinat petrochimic

Nu de mult, ziarul 
nostru anunța înce
perea lucrărilor de 
construcție a Combi
natului petrochimic 
de la Timișoara. A- 
mănunte despre noul 
obiectiv al industriei 
chimice am solicitat 
ing. Nicolae Pru- 
nache, de la Insti
tutul de cercetări și 
proiectări pentru ra
finării și petrochimie 
din Capitală, șef de 
proiect pentru partea 
tehnologică a combi
natului, care ne-a 
spus :

— Amplasarea la 
Timișoara a noului 
combinat petrochimic 
este justificată, pe de 
o parte, de existența 
unor întreprinderi chi
mice in această zonă 
a țării, care se vor a- 
proviziona cu materii 
prime furnizate de 
noul obiectiv. Pe de 
altă parte, rod al a- 
dincirii colaborării e- 
conomice între Româ

nia și Iugoslavia, în 
țara prietenă, la Pan- 
cevo, se află în con
strucție un mare com
binat chimic, multe 
din utilajele tehnolo
gice complexe nece
sare acestuia fiind fa
bricate de industria 
românească ; după 
cum prevede conven
ția de colaborare eco
nomică de lungă du
rată încheiată între 
cele două țări, com
binatul din Pancovo 
va livra materii pri
me petrochimice (eti- 
lenă și propilenă) 
combinatului de la 
Timișoara.

Combinatul petro
chimic de la Timișoa
ra va asigura, prin 
instalațiile chimice de 
bază — instalația de 
polietilenă de joasă 
presiune și instalația 
de oxoalcooli — produ
se mult solicitate atit 
de economia națională, 
cit și la export. Teh
nologiile ce vor fi u-

tilizate în cele două 
instalații de bază vor 
permite fabricarea u- 
nor produse petrochi
mice cu calități simi
lare celor din țară 
și de pe plan mon
dial. Din procesele 
tehnologice de fabri
cație nu vor rezulta 
degajări nocive, care 
să afecteze mediul în
conjurător, iar apele 
reziduale vor fi epu
rate înainte de dever
sare. în marea majori
tate, instalațiile prin
cipale ale noului com
binat petrochimic se 
vor realiza în între
prinderi constructoa
re de mașini din tara 
noastră.

Sînt prevăzute pre
gătirea și specializa
rea personalului nece
sar în școlile profesio
nale și liceele indus
triale de chimie din 
Timișoara. Ploiești și 
Pitești.

Dan 
CONSTANTIN

Aspect din timpul vizitei Dialog fructuos ia „Grivița Roșie"

Și în județul Arad 
au început 

însămînțările
ARAD (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Constantin Simion). Con
dițiile climaterice din ultimele 
zile au permis mecanizatorilor 
și cooperatorilor din numeroase 
unități agricole ale județului 
Arad să continue lucrările în 
cimp — arăturile. fertilizările 
etc. în multe cooperative agri
cole, cum sînt cele din Susag, 
Lipova 1 și Beliu a început se
mănatul griului, la cooperativa 
agricolă Fintînele — însămînța- 
tul borceagului, iar la Chisindia, 
Almaș, Buteni — cel al orzului. 
Rezultatele la zi consemnează 
că Ia cooperativa agricolă Li- 
pova 1 semănatul griului a fost 
deja încheiat pe cele 60 ha pla
nificate, la Susag din 100 ha 
s-au însămînțat 50. In zilele ur
mătoare și în alte cooperative 
agricole din județ vor începe în
sămînțările.

U BRÂIIA A fOSl 
IANSAI CARGOUL „TlRHĂVENI"

BRĂILA (Corespondentul 
„Scînteii, Mircea Bunea). Con- 
centrindu-și eforturile în între
cerea socialistă desfășurată în 
cinstea zilei de 9 martie, mun
citorii. inginerii și tehnicienii de 
la Șantierul naval Brăila au 
lansat cargoul ..Tirnăveni". Este 
prima navă de 4 500 tdw din 
producția acestui an.
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IV. UN SISTEM ELECTORAL

DEMOCRATICĂ A SOClETAflI NOASTRE
3. ALEGATORII: drepturi și îndatoriri

in exercitarea unei înalte răspunderi sociale

de

Realitate fundamentală a socie
tății românești contemporane — 
deținerea întregii puteri politice 
și economice de către popor, par
ticiparea lui efectivă la rezolvarea 
problemelor obștești este ilustrată 
grăitor de prevederile sistemului 
nostru electoral privind drepturile 
și îndatoririle alegătorilor.

Mărturie a democratismului
esență propriu orinduirii noastre, 
alegerea deputaților în Marea A- 
dunare Națională și în consiliile 
populare se întemeiază pe deplina 
egalitate în drepturi a cetățenilor, 
fără deosebire de rasă, naționali
tate, sex sau religie. Punind capăt 
oricăror discriminări sau privilegii,, 
prevederile constituționale con
sfințesc principiul votului univer
sal, egal, direct, secret. Toți cetă
țenii care au împlinit vîrsta de 18 
ani au dreptul de 
fi aleși (la împli
nirea virstei de 
23 de ani) în Ma
rea Adunare Na
țională si în con
siliile populare.

în felul acesta, 
exercitarea depli
nă a drepturilor 
electorale, efec
tiv garantată de 
statul socialist — 
în contrast izbi
tor cu stările de 
lucruri din tre
cut. cind preve
derile sistemului 
electoral, scoate
rea în afara legii 
a forțelor demo
cratice. teroarea 
polițienească și 
abuzurile de tot 
felul care înso
țeau fiecare scru
tin lipseau mili
oane de alegători 
de acest drept 
cetățenesc fun
damental — constituie o expresie 
a participării cetățenilor la condu
cerea societății.

în cadrul procesului de continuă 
perfecționare a organizării și con
ducerii întregii vieți sociale, anii 
care au urmat Congresului al 
IX-lea au marcat progrese esen
țiale in adincirea democrației so
cialiste. Preocuparea statornică a 
partidului pentru crearea cadrului 
juridic șl structurilor instituționa
le propice exercitării efective a 
puterii de către cei ce muncesc, 
atragerii tuturor cetățenilor la so
luționarea treburilor obștești și-a 
găsit expresie in ansamblul multi
plelor măsuri privind deopotrivă 
perfecționarea activității Marii 
Adunări Naționale și consiliilor 
populare, instituționalizarea adu
nărilor generale ale oamenilor 
muncii ca for muncitoresc suprem 

întreprinderi, 
și consiliilor 
consiliilor de 
și comisiilor

a alege și de a

și îndatoririlor alegătorilor, 
nu numai că nu sint opuse, 
condiționează reciproc, i 
grăitor superioritatea 
noastre socialiste, 
vitală. _____  __
al sistemului nostru electoral își 
găsește expresie în faptul că rolul 
alegătorilor nu se limitează la 
exercitarea dreptului de vot, ci se 
extinde la participarea lor activă 
LA TOATE ASPECTELE CAMPA
NIEI ELECTORALE, în fiecare din
tre fazele acesteia.

Este, astfel, semnificativ că ce
tățenii au putut să verifice înscrie
rea în listele de alegători și să 
facă intimpinări împotriva oricăror 
erori. Prezența activă a cetățeni
lor în pregătirea alegerilor se afir
mă, totodată, constant prin faptul 
că atit comisiile electorale terito
riale, de circumscripții, cit și cele

, care 
dar se 

reflectă 
democrației 

marea ei forță 
Democratismul consecvent

SOCIETATE
STAT

martie

rări ale arterelor de circula
ție din oraș. Deoarece în în
treprinderile orașului lu
crează multe femei, apare 
firesc faptul că s-au a- 
bordat. concomitent, si u- 
nele aspecte referitoare la 
condiția socială a femeii, 
la necesitatea 
mai accentuate pentru pro
tecția muncii 
prinderile cu 
minin". la eforturile ce se 
cuvin depuse în continua
re pentru extinderea rețe
lei de creșe și grădinițe. 
„Calitatea produselor și ca
litatea vieții trebuie să se 
afle, deopotrivă, in cen
trul atenției noastre" — 
iată o frază care a sunat 
ca o concluzie firească a 
lntilnirilor.

....La noi. în Peștișani, 
s-au realizat multe lucruri 
bune și legislatura pe care 
o încheiem — afirma ale
gătorul 
la una 
țenilor 
pentru . .
al județului Gorj (tovară
șul Alexandru Mladin). Și, 
intr-adevăr, vizitînd acest 
loc de baștină al genialului 
sculptor român care a fost 
Constantin Brâncuși. nu 
poți să nu remarci „coloa
na împlinirilor" ridicată de 
oameni în acești ani prin 
înfăptuirea politicii parti
dului. A crescut puterea 
economică a celor două co
operative agricole, s-au ex
tins activitățile 
le si prestatoare 
cii. astfel că. în 
50 la sută din 
comunei lucrează 
re neagricole. „A 
tățeni ai marelui Brâncuși 
e o mindrie. dar si un iz
vor de obligații. Dorim si 
există perspective ca. în 
mai puțin de 10 ani. comu
na noastră să devină cen
tru cu caracter urban — 
au arătat alegători ca FI- 
lofteia Rădulescu, Constan- 

Fuiorea. Nu trebuie însă 
așteptăm doar investi- 
din partea statului sau 
gîndească alții pentru 

noi. Fiecare cetățean are 
datoria de a chibzui mai 
mult si de a pune umărul 
mai virtos Ia treburile ob
ștești, Să nu pierdem din 
vedere că localitatea noas
tră. cunoscută și prin pito
rescul ei, este vizitată a- 
nual de mii de turiști. Vor 
trebui întreprinse acțiuni 
mai energice în vederea 
modernizării drumurilor și 
străzilor. în curind vom 
începe construcția unui nou 
local de 
de clasă 
școlar cu 
firesc să 
ceste obiective prin șantie
re de muncă patriotică ale 
cetățenilor si tineretului

produse date peste plan. 
Printre cele mai elocvente 
este și răspunsul chimiști- 
lor de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase Tîr- 
gu-Mureș : în primele două 
decade ale lunii februa
rie ei au dat suplimentar 
17 500 tone azotat de amo
niu pentru fertilizarea o- 
goarelor. Nu e întimplător, 
deci, că în cadrul întîlniri- 
lor cu candidații circum
scripției județene nr. 21 
— Andrei înșurățelu și

apărut și se dezvoltă not 
cartiere de locuințe. Toate 
acestea au determinat ca 
întîlnirile dintre alegătorii 
Circumscripției județene nr. 
8 și candidatele lor. Leonti- 
na Bordeianu și Maria Ro
taru, ambele muncitoare la 
fabrica de confecții, să 
poarte pecetea unei orga
nice îmbinări a preocupării 
pentru îndeplinirea sarcini
lor de producție — îndeo
sebi pentru mai buna folo
sire a spatiilor productive

men. „De calitatea muncii 
noastre depinde, în fapt, nu 
numai realizarea obiecti
velor ce stau în fața între
prinderii. ci și sporirea 
recoltelor in agricultură, a- 
dică, in ultimă instanță, un 
trai mai îmbelșugat pentru 
populație" — spuneau loan 
Toth, Mihai Pop și alți 
muncitori. Abordînd și pro
blemele mai bunei gospo
dăriri a noului cartier Băl
cescu. care intră în raza 
acestei’ circumscripții, un

...Laitmotivul discuțiilor 
ce au avut loc în comunele 
Putineiu, Salcia, Cringu și 
Călmățuiu, județul Teleor
man, cu candidatele cir
cumscripției electorale nr. 
7 Salcia pentru Marea A- 
dunare Națională — Stefa
nia Ionescu, 
cooperativei 
producție 
Gherghina 
președinta 
gricole de 
culești — 
plastic de unul dintre par
ticipant : „Pămintul poate 
produce mai mult, depinde 
de felul cum îl gospodă
rim". Gheorghe Eremia, 
Nicolae Stanciu, Victor 
Dunca, Marin Vîrtopeanu, 
Nicolae Cosac și alți ță
rani cooperatori au făcut 
referiri concrete la necesi
tatea folosirii, cu maximum 
de randament a fiecărei 
palme de pămînt. stabilin- 
du-se pe loc măsuri con
crete vizînd redarea a noi 
suprafețe 
col. S-au 
valoroase 
producției 
tîndu-se verificarea urgen
tă a instalațiilor de irigat, 
extinderea lucrărilor me
canizate la recoltarea sfe
clei de zahăr — care la 
cooperativa agricolă de pro
ducție Caravaneți, de pildă, 
este cultivată pe o su
prafață de peste 200 hec
tare — pregătirea în cele 
mai bune condiții a lucră
rilor agricole de primăvară. 
„E o primăvară rodnică în 
împliniri cetățenești, s-o 
facem rodnică și în fapte 
de muncă pentru binele 
obștii" — spunea țăranul 
cooperator Tudor Crînguș. 
în acest spirit au fost re
levate și unele preocupări 
edilitar-gospodărești : sis
tematizarea localităților, 
mai buna valorificare edi
litară a perimetrului aces
tora, asfaltarea sau pie
truirea șoselei Turnu-Mă- 
gurele — Roșiorii de Vede, 
înființarea de creșe pentru 
copii în fiecare sat. dezvol
tarea spațiului grădinițe
lor, construirea unui com
plex comercial la Putineiu, 
extinderea rețelei de ali
mentare cu apă si cu ener
gie electrică la Cringu, ce
tățenii luîndu-și angaja
mentul să participe prin 
muncă patriotică la efec
tuarea unora dintre lucrări.

...Si în județul Mureș, 
mii și mii de cetățeni 
români, maghiari și de alte 
naționalități au luat parte 
pină in prezent la întîlni
rile de lucru cu candi
dații lor în alegerile de la 
9 martie, Acest amplu dia
log cetățenesc a evidențiat 
puternicul ecou al chemă
rilor adresate către toți oa
menii muncii de Mani
festul Frontului Unității 
Socialiste.

Răspunsul celor ce mun
cesc in Întreprinderile in
dustriale ale județului se 
concretizează în însemnate

președinta 
agricole de 

Putineiu, și 
Dușman, vice- 
cooperativei a- 
producție Fur- 

a fost exprimat

unei griji

in între- 
..specific fe-

lntr-un spirit de responsabilitate civice, se desfășoară in continuare

întîlnirile dintre
cundidați și alegători Gheorghe Peștișanu 

din întîlnirile cetă- 
cu candidatul lor 
Consiliul popular

tului Unității Socialiste vor expri
ma unitatea de nezdruncinat a na
țiunii în jurul partidului, deplina 
aprobare a politicii sale interne și 
externe, voința de a ne consacra 
toate forțele transpunerii în viață 
a programului de făurire a celei 
mai drepte și mai înaintate socie
tăți — societatea socialistă și co
munistă.

Dar, efectiv, de pe acum, zi de 
zi, votăm prin fapte, prin efortu
rile consacrate îndeplinirii cincina
lului înainte de termen, prin re
zultatele obținute în toate sferele 
vieții economice și sociale. Iar 
după alegeri vom întări votul nos
tru prin succesele dobîndite la lo
cul de muncă, ca și prin întreaga 
noastră activitate pusă în slujba 
transpunerii în realitate a strălu
citelor perspective deschise Româ
niei de Programul partidului.

Miile de adunări 
cetățenești pentru 
propunerea candi- 
daților, ca și în
tîlnirile candida
ților cu alegătorii 
au prilejuit și 
prilejuiesc un am
plu dialog de lu
cru, o largă dez
batere de masă în 
cadrul căreia ce
tățenii își spun 
cuvintul asupra 
celor mai potri
vite modalități de 
a asigura înfăp
tuirea exemplară 
a hotăririlor Con
gresului al XI-lea, 
Puternică afirma
re a responsabili
tății sociale, a 
spiritului gospo
dăresc, aceste a- 
dunări se 
ză cu 
mente 
atît din 

candidaților, cit și a alegătorilor 
cu privire la acțiunile de larg in
teres general ce urmează a fi în
treprinse în mod prioritar cu efor
turi comune pe plan local. îndată 
ce se stabilesc principalele obiec
tive care urmează a fi realizate, 
este o datorie patriotică a cetățe
nilor și. totodată, ,în. propriul lor 
interes să pună umărul la materia
lizarea proiectelor, prin participare 
activă la toate acțiunile inițiate, de 
viitorii deputațî în vederea înfăp
tuirii politicii partidului, a dez
voltării economico-sociale și creș
terii nivelului de civilizație al ora
șelor și satelor.

Drepturi și îndatoriri sporite re
vin cetățenilor ca urmare a faptu
lui că, reflectînd procesul de con
tinuă adincire a democrației noas
tre socialiste, Legea electorală pre
cizează că deputății sînt răspunză
tori în fața alegătorilor atît pentru 
propria activitate, cit și pentru a- 
ceea a organului în care au fost 
aleși. în același context se înca
drează precizarea modalităților de 
revocare a deputaților.

Paralel cu desemnarea reprezen
tanților lor în organele puterii de 
stat, cetățenii țării au dreptul și 
îndatorirea să-și aducă ei înșiși în 
mod direct contribuția la conduce
rea statului prin participarea la 
dezbaterea proiectelor de legi și 
hotăriri, la activitatea comisiilor 
permanente ale consiliilor popu
lare, a comitetelor de cetățeni, a 
adunărilor populare cetățenești, ca 
si prin noile structuri organizatorice 
pe planul democrației economice. 
In felul acesta, dezvoltarea demo
crației noastre socialiste in ambele 
ei laturi — reprezentativă și direc
tă — creează cadrul propice mani
festării puterii unice și suverane a 
poporului.

POLITICĂ
ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

Ce trebuie să știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

soldea- 
angaia- 
precise 
partea

în circuitul agri- 
făcut propuneri 
pentru creșterea 
agricole, solici- • Primăvara rodnică în înfăptuiri și perspective • „Ne dovedim 

dragostea pentru orașul natal prin grija pentru continua lui înflo
rire" ® In centrul atenției, deopotrivă, calitatea producției și calita
tea vieții ® O „coloană a împlinirilor" pe meleagul natal al lui 

Brâncuși 7
amîn- 
amin-

Iacob Todoran, 
doi maiștri ai 
fitului combinat — nume
roși alegători, de altmin
teri tovarăși de muncă cu 
candidații. au abordat în 
primul rind probleme de 
producție, relevînd existen
ta unor posibilități încă in
suficient utilizate pentru 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan și a an
gajamentului de a realiza 
cincinalul înainte de

șir de alegători au subli
niat hotărirea tîrgu-mure- 
șenilor de a nu-și dezminți 
reputația de oameni care 
își dovedesc dragostea pen
tru orașul lor prin grija 
concretă, practică pentru 
continua lui înflorire.

..în Botoșani, ca și în 
alte orașe ale țării, se con
struiește mult și se va con
strui și mai mult. Zona in
dustrială se completează 
mereu cu noi obiective. Au

și ridicarea continuă a ca
lității produselor — cu cele 
urbanistic-edilitare. S-au 
desprins din discuții propu
neri concrete privind insta
larea unor filtre la coșuri
le rețelei de termoficare 
pentru a evita poluarea at
mosferei, precum și o mai 
bună corelare a lucrărilor 
făcute pentru îngroparea 
conductelor, a cablurilor e- 
lectrice și telefonice spre a 
se evita repetatele deterio-

industria- 
de servi- 

prezent. 
populația 

în sectoa- 
fi conce-

Ostășește, pentru patrie

de conducere în 
crearea comitetelor 
oamenilor muncii, a 
control muncitoresc . 
pe domenii de activitate in între
prinderi.

Un loc distinct în cadrul acestui 
proces ocupă modificările aduse 
Constituției și prevederile noii 
legi electorale prin care s-au asi
gurat condiții mai favorabile par
ticipării ample ' —- i-'-- 
ror cetățenilor 
ririlor privind 
rul țării.

în această 
organelor puterii de stat constituie 
una dintre cele mai semnificative 
manifestări ale activității politice 
a cetățenilor chemați să-și desem
neze reprezentanții care vor hotărî 
asupra întregii dezvoltări a Româ
niei, vor conduce județele, ora
șele și satele țării.

Corelația organică a drepturilor

și efective a tutu
ia adoptarea hotă- 
prezentul și viito-

lumină, alegerea

ale secțiilor de votare sint alcătui
te din reprezentanți ai Frontului 
Unității Socialiste, ai organizații
lor care îl compun, precum și din 
reprezentanți desemnați în adunări 
ale alegătorilor.

Cetățenii și-au spus nemijlocit 
cuvintul asupra desemnării candi- 
daților care, după cum se știe, au 
fost propuși in adunări ale alegă
torilor organizate Jn întreprinderi 
și organizații economice Socialiste, 
instituții social-culturale, cartiere, 
sate și unități militare. Fiecare ce
tățean a putut face intimpinări și 
contestații împotriva admiterii sau 
respingerii oricărei candidaturi.

Corespunzător continuei dezvol
tări a democrației noastre socia
liste, pentru apropiatele alegeri 
au fost propuse intr-un șir de cir
cumscripții mai multe candidaturi 
pentru un loc de deputat. Astfel, 
au fost create condițiile necesare 
pentru creșterea exigenței și res
ponsabilității civice a alegătorilor 
în vederea desemnării drept can
didați a acelor tovarăși care prin 
atitudinea și conduita exemplare la 
locul de muncă, în societate și fa
milie, prin competența profesio
nală, capacitatea organizatorică și 
înalta ținută etică, prin combati
vitatea și principialitatea manifes
tate in orice împrejurări au dobin- 
dit un binemeritat prestigiu prin
tre cetățenii care știu că aleșii lor 
vor fi mereu în primele rinduri 
ale luptei pentru transpunerea în 
viață a hotăririlor Congresului al 
XI-lea.

Principala îndatorire civică a 
fiecărui alegător constă in exerci
tarea efectivă a drepturilor * sale 
electorale, in participarea la alege
rile de la 9 martie. Prezența una
nimă la urne, votul milioanelor de 
alegători acordat candidaților Fron-

O noutate: CRISTAL DE BISTRIȚA
La întreprinderea de sticlărie 

pentru articole de menaj din 
Bistrița a intrat în funcțiune o 
nouă capacitate de producție — 
al 12-lea cuptor de topit sticlă 
în flux continuu, dotat cu apa
ratură electronică de control și 
dirijare automată a întregului 
proces tehnologic, ceea ce asigu
ră o productivitate ridicată, pre
cum și obținerea unui inalt grad 
de puritate a sticlei. Cuptorul a 
fost pus in funcțiune cu un 
avans de 30 de zile față de ter
menul stabilit prin grafice. Un 
colectiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni a reușit să elabore
ze, cu ajutorul lui, întiia șarjă 
de cristal. semnindu-se astfel 
certificatul de naștere al unui 
nou produs pe platforma indus
trială din Bistrița. în le
gătură cu acest eveniment, 
inginerul Gheorghe, Greța, di
rectorul 
spus : _______obținem este competitiv,, sub as
pectul 
puritate, cu produsul similar 
realizat de întreprinderi din țară 
și de peste hotare, care au o în
delungată tradiție în acest do
meniu. Acum, toate forțele 
noastre sînt îndreptate spre 
creșterea in ritm accelerat

întreprinderii. ne-a 
„Cristalul pe care-1
calității și gradului de 

cu produsul similar

productivității in toate compar
timentele întreprinderii, pentru 
a atinge parametrii proiectați cu 
un devans de 6 luni".

Făurarii cristalului de Bistrița 
se preocupă intens de mai buna 
utilizare a capacității utilajelor, 
de îmbunătățirea calității pro
duselor. Se cuvine să fie subli
niat, în primul rînd, faptul că au 
reușit să asimileze și să fabrice 
in mod curent numeroase mo
dele de sticlă superioară, uti
lizate la confecționarea celor 
peste 12 milioane de artico
le de menaj, cite se rea
lizează aici intr-un an. Tînă- 
rul și harnicul colectiv al 
intreorinderii bistrițene se pre
ocupă cu stăruință și de lărgirea 
permanentă a gamei sortimen
tale. Acum sint fabricate aici 
mai bine de 200 de sortimente 
de articole de menaj. Să mai 
adăugăm și faptul că cea mai 
mare parte dintre produsele fa
bricate (servicii de pahare, 
vaze, scrumiere, fructiere) bene
ficiază de un înalt grad de fi
nisaj artistic prin procedeele 
gravurii și picturii pe sticlă.

lon ANGHEL 
corespondentul „Scinteii'

Un dialog sincer, emo
ționant l-a constituit in- 
tilnirea colonelului Mihail 
Vicoveanu, candidat al 
Frontului Unității Socia
liste pentru un consiliu 
popular orășenesc, cu ti
nerii alegători dintr-o u- 
nitate militară. Firește, 
s-a vorbit acolo despre 
succesele obținute in ju
deț si oraș in anii acestui 
rodnic cincinal, au fost 
prezentate perspectivele 
insuflețitoare pe care ho- 
tăririle Congresului al 
XI-lea al partidului le 
deschid si acelor melea
guri românești, s-au pus 
întrebări si s-au dat răs
punsuri, dar, mai ales,

t-au făcut auzite gîndu- 
rile de iubire si recunoș
tință pentru patrie și 
partid ale tinerilor care, 
la 9 martie, ostași fiind, 
vor vota pentru întiia 
oară în viață. „Este o 
mindrie pentru mine, ca 
tinăr ofițer, să arăt că 
primul meu vot de cetă
țean îl voi întări dăruin- 
du-mi fără preget toată 
energia și puterea de 
muncă împlinirii exem
plare a datoriei de in
structor si educator" — 
mărturisea, in adunare, 
locotenentul Cornel Ivan. 
La rîndul său, sergentul 
Vasile Pavelescu spunea : 
„Votul meu, ca si cel al 
tovarășilor mei de gene

rație, fie că sînt munci
tori, țărani, studenți sau 
militari, va fi, deopotri
vă, o opțiune si un an
gajament solemn — acela 
ca la locurile noastre 
muncă, in uzine, pe 
goare, la planșetă 
aici, la școala dirză a 

îndreptățim

de 
o- 

ori 
os-

tăsiei, să
prin fapte demne încre
derea ce ni se acordă. Eu 
însumi voi raporta in zi
ua alegerilor că grupa pe 
care o comand este sub
unitate de frunte".

Sint, de fapt, sentimen
tele, gîndurile pe care le 
nutresc acum, in prag de 
alegeri, toți ostașii țării.
Maior Cristian LEON

școală cu 12 săli 
și a internatului 
150 locuri. Nu e 
contribuim la a-

Victor BÎRLĂDEANU 
și corespondenții „Scinteii

la Hunedoara

AGRICULTURA, ÎN ACESTE ZILE
Cu participarea largă a cooperatorilor

SE EXTIND SISTEMELE LOCALE DE IRIGAȚII
In afara sistemelor mari de irigații care se execută de întreprinderi spe

cializate, o importantă suprafață de teren se amenajează în sistemele locale, 
folosindu-se mijloacele și forța de muncă din unitățile agricole. In acest an 
urmează să fie amenajate în astfel de sisteme aproape 200 000 hectare. Ținînd 
seama că, în cea mai mare parte a țării, solul are o rezervă mică de apă, 
este necesar ca în aceste zile să se organizeze ample acțiuni de masă pentru 
executarea lucrărilor de extindere a sistemelor locale, astfel îneît să poată 
fi irigate suprafețe cit mai mari. Raidul nostru in județele Teleorman șl 
Vîicea a urmărit să evidențieze acțiunile ce se întreprind în acest sens, mă
surile necesare pentru intensificarea lucrărilor.

TELEORMAN

S-au epuizat terenurile
amenajabile?

WvlLCEA
Suprafafa irigată

va crește cu 3000 ha
în județul Vîicea, sute de țărani 

cooperatori s-au alăturat echipelor 
de lucrători de la oficiul de îmbună
tățiri funciare, la executarea unor 
ample lucrări de amenajare a siste
melor locale de irigații. De curînd 
au fost încheiate lucrările la cel mai 
mare sistem din județ, care va asi
gura pe timpul verii necesarul 
apă pentru irigarea a 2 000 ha

trebuit să executăm, tn prealabil, 
rețea de canale de scurgere și nu-

de
r____ T..„___  _ din

perimetrul cooperativelor agricole 
de producție Stefănești. Drăgășani, 
Voicești. Acum, importante forțe 
umane și tehnice au fost concentrate 
intr-un alt punct din lunca Oltului, 
la Mihăești-Băbeni, unde urmează să 
se realizeze, de asemenea, importante 
lucrări pentru irigarea unei supra
fețe de 1000 ha.

— Fiind vorba mai întîi de dese
carea a 830 ha mlăștinoase — ne spu
nea ing. Ion Soare, directorul Oficiu
lui de îmbunătățiri funciare Vilcea —

ts 
o_____
mai după aceea să trecem, cu toate 
forțele, la realizarea celorlalte obiec
tive ale sistemului de irigații.

Din Inițiativa consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste, în. co
munele Valea Mare, Măciuca, Firlă- 
tești, Nicolae Bălcescu. Budești ș.a„ 
țăranii cooperatori au fost mobilizați 
la acțiunile de desecare și de regu
larizare a cursurilor de apă. fiind 
realizate pină in prezent lucrări pe 
aproape 5 600 ha. De asemenea, in 
bazinul mijlociu al rîului Olteț se 
lucrează intens la consolidarea ma
lurilor, pentru combaterea eroziunii 
solului, precum și pentru amenajarea 
surselor de alimentare cu apă a sis
temelor locale de irigații.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii1

Anul acesta, in județul Teleorman 
urmează să fie amenajată, in sisteme 
locale de irigații, o suprafață de 
1 425 hectare, din care 950 hectare în 
zonele Vrinceni, Țigănești și Roșiorii 
de Vede, prin aplicarea unor soluții 
moderne cu conducte îngropate. Res- 
tul suprafeței va fi amenajat cu 
forțe proprii, de mai multe coope
rative agricole. în prezent, lucrările 
de amenajare a noi suprafețe în sis
teme locale de irigații se desfășoară 
la cooperativele agricole Rădoiești, 
Izvoarele-Călinești și Beciu, unde 
fost săpate canale pe o lungime 
circa 3 km.

O preocupare de prim ordin 
aceste zile o constituie repararea i 
temelor existente — curățirea rețelei 
de canale, revizuirea construcțiilor 
hidrotehnice, a barajelor deteriorate 
— în vederea asigurării tuturor con
dițiilor necesare aplicării numărului 
stabilit de udări. Prin mobilizarea și 
participarea unui mare număr de 
săteni, din 415 km de canale s-au 
curățit și decolmatat pină în prezent 
aproape 300 km, evidențiindu-se 
cooperativele agricole din Poroschia,

au 
de

tn
sis-

Beiu, Brînceni, Purani, Peretu, 
Scrioștea, Conțești, Bujoru și altele, 
în același timp s-a intensificat rit
mul reparării utilajelor de pompare 
și udare de către stațiunile de meca
nizare, existînd toate condițiile ca 
această lucrare să se termine pină la 
data de 31 martie, așa cum a fost 
prevăzut.

Cu toate acestea, se impune ca 
organele agricole, consiliile populare 
și organizațiile de partid de la sate 
să acorde o atenție mai mare reali
zării la timp și în întregime a pro
gramului de irigații. Spunem aceasta 
deoarece in unele unități, deși timpul 
este foarte bun, nu se lucrează la 
amenajarea terenului pentru irigat. 
De asemenea, ministerul de resort a 
prevăzut ca in județul Teleorman să 
fie depistate, pină la sfîrșitul lunii 
martie, încă 1 500 hectare, pentru a 
fi amenajate. Direcția agricolă argu
mentează însă că această suprafață 
nu poate fi realizată deoarece nu 
mai există teren potrivit...

Ion TOADER
corespondentul „Scinteii1

DEVA (Corespondentul ..Scin
teii". Sabin Ionescu). Cu aproa
pe un an in urmă, in zona poștei 
din Hunedoara a început con
strucția noului centru civic al 
orașului, care, in final, va cu
prinde printre altele 1 100 apar
tamente, 24 săli de clasă, un 
cinematograf modern cu 500 de 
locuri, peste 4 000 metri pătrați 
spații comerciale (la parter și 
la primul etaj al blocurilor) și 
multe alte edificii social-cultu
rale, Noul centru a și prins con
tururi, două din numeroasele 
blocuri de aici — cu cite 40 de 
apartamente fiecare —fiind date 
recent în folosință.

De altfel, în orașul siderurgiș- 
tilor hunedoreni, in ultimii 6 ani 
s-au construit și pus la dispozi
ția minerilor, siderurgiștilor, 
constructorilor și celorlalți oa
meni ai muncii din localitate 
peste 8 100 apartamente, ceea ce 
a făcut ca fondul locativ creat 
în Hunedoara in anii construcției 
socialiste să se ridice în prezent 
la peste 20 000 de apartamente, 
în acest cadru, în ultimii ani 
s-au definitivat microraioanele 
nr. 4, 6 și 6 nord (este în 
curs de realizare microraionul 
nr. 7, iar in 1975 vor începe con
strucțiile din microraionul nr. 
5), care au fost, dotate la nivelul 
cerințelor cu 3 creșe și grădinițe, 
cu școli, complexe comerciale 
și unități de servire ale coope
rației meșteșugărești.

în anul acesta, spațiul locativ 
al Hunedoarei va crește cu incă 
1 064 apartamente, urmind ca în 
viitorul cincinal să se constru
iască și să se dea în folosință 
alte 4 050 apartamente, 400 de 
locuri in creșele din microraioa
nele nr. 3, 4 și 5, 720 locuri în 
grădinițe și 64 săli de clasă.

Pentru copiii
argeșenilor

acestea 
noi o- 
realiza 
La Pi

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", Gheorghe Cirstea) 
Locuitorii Argeșului au hotărit 
să dezvolte simțitor baza mate
rială de învățămint. Prin con
tribuția în bani și in muncă ei 
s-au angajat să construiască in 
total 58 săli de clasă. 4 grădi
nițe, precum și 125 laboratoare 
și ateliere școlare. La 
se vor mai adăuga alte 
biective prevăzute a se 
din fondurile statului.
tești, în două dintre cartierele 
mari, se vor construi 2 școli 
generale, cu cite 24 săli de cla
să. Tot aici se află în lucru 2 in
ternate cu 500 locuri. La Cîmpu- 
lung s-a prevăzut construirea 
unei grădinițe cu 240 locuri. Pro- 
fitind de timpul prielnic, la 
multe din obiective se lucrează 
din plin. Pentru scurtarea ter
menului de execuție, argeșenii 
s-au angajat să realizeze volun
tar lucrările ce nu cer calificare
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Un salut cald la „Automatica"

(Urmare din pag. I) 

sibilității unei folosiri judicioase a 
spațiului construit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că noua turnătorie 
poate să furnizeze nu 8 000 tone piese 
și repere, așa cum s-a prevăzut ini
tial, ci 12—13 000 tone.

în continuare sînt prezentate di
ferite mașini și agregate de debitare 
și prelucrare, produse după proprie 
concepție în cadrul programu
lui de autoutilare, tovarășul Nicolae 

întreprinderea de confecții și tricotaje

Centrala și întreprinderea raportează: 
„Cincinalul a fost îndeplinit cu 10 luni 

mai devreme"
muncă — realizarea, Ia 28 februarie 
1975, a cincinalului. Tot in ziua 
de 28 februarie și-a îndeplinit 
cincinalul și Centrala industrială

Muncitoarele întreprinderii de 
confecții și tricotaje din Capitală au 
intimpinat vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu o remarcabilă faptă de

Sint examinate citeva utilaje moderne la întreprinderea de confecții și 
tricotaje

Ceaușescu remarcînd performanțele 
înalte ale unora dintre agregatele 
realizate.

In toate sectoarele, metalurgiștii de 
la „Vulcan" îl întîmpină cu ne
țărmurită bucurie pe secretarul ge
neral al partidului. Răspunzînd ma
nifestărilor de dragoste și prietenie 
cu care este înconjurat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește de ne
numărate ori în mijlocul grupurilor 
de muncitori, se interesează de pro
blemele lor de muncă și viață.

a confecțiilor, creîndu-se premi
se pentru a se realiza, pină la 
sfirșitul acestui an, o producție su
plimentară în valoare de circa 20 
miliarde lei. •

Luind cuvîntul în legătură cu a- 
ceastă realizare, tovarășul Iosif Stein
bach, directorul general al Centra
lei industriei confecțiilor, a spus : 
Răspunzînd îndemnului dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
a marca actuala campanie electorală 
cu noi succese în opera de dezvol
tare economico-socială a țării, po
trivit Programului elaborat de Con
gresul al XI-lea, cei peste 87 000 de 
lucrători din industria confecțiilor. în 
frunte cu comuniștii, acționează, in 
prezent, cu toate forțele pentru a 
amplifica succesele de pină acum, 
pentru a finaliza cu rezultate supe
rioare cincinalul 1971—1975 și pen
tru a pregăti temeinic. în spiritul in
dicațiilor dumneavoastră, cincinalul 
viitor. Puternicul detașament al 
celor ce muncesc în industria con
fecțiilor din Capitală s-a situat, ca 
întotdeauna, în fruntea acestei ac
țiuni. Aceasta se va reflecta în pro
ducția suplimentară de peste 5 mi
liarde lei. ce o va realiza colectivul 
întreprinderii pină la sfirșitul anului 
1975. . .

Vă mulțumim pentru tot ce faceți 
ca patria, poporul nostru să trăiaspă 
în bunăstare, asigurîndu-vă că vom 
fi și noi alături de cetățenii din 
Circumscripția electorală nr. 1, cu 
votul nostru dat dumneavoastră, 
primului cetățean al țării, vot în 
care vedem încă o garanție a înain
tării țării pe calea socialismului și a 
comunismului.

Răspunzînd, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Dragi tovarăși,
Doresc să vă felicit din toată ini

ma pe dumneavoastră, pe conducăto
rii centralei și colectivele de con
ducere ale întreprinderilor centra
lei. pe toți muncitorii, tehnicienii, in
ginerii din industria confecțiilor, care, 
printre primii, realizează cincinalul 
1971—1975 în patru ani și două luni. 
Spun printre primii, pentru că am 
primit deja, tot din Capitală, cu 
citeva zile în urmă, o scrisoare de 
la „Automatica", care a îndeplinit 
cincinalul in mai puțin de patru ani 
și două luni, dar realizările voastre 
sint deosebit de mari. Ele reprezintă 
intr-adevăr o concretizare minunată 
a angajamentului luat de comuniști, 
de toți oamenii muncii din industria 
de confecții, de organizația de partid 
a Capitalei de a-și spori în acest 
cincinal contribuția la dezvoltarea e- 
conomico-socială a patriei noastre. 
Vă felicit, incă o dată, din toată 
inima pentru această realizare. (A- 
plauze).

Fără îndoială că succesele obținute 
de voi sint o contribuție minunată la 
dezvoltarea generală a patriei noas
tre. Am luat cunoștință de prevede
rile pe care le aveți pentru cinci
nalul viitor și mi-a produs o satis
facție deosebită sublinierea făcută 
de tovarășul director al centralei, cu 
privire la preocuparea colectivului 
pentru ridicarea calității producției. 

într-adevăr, pe lingă grija de a în
făptui in viitor un program de dez
voltare continuă, de creștere a ex
porturilor, de satisfacere a necesită
ților oamenilor muncii din patria 
noastră, calitatea trebuie să se gă
sească mereu pe primul plan. In
dustria noastră de confecții, ca și, in 
general, întreaga industrie româ
nească, a ajuns Ia un asemenea ni
vel de dezvoltare incit problema ca
lității reprezintă problema numărul 
unu pentru dezvoltarea noastră vii
toare.

Eu sînt convins că și în acest do
meniu — unde în actualul cincinal 
ați înregistrat o serie de succese, dar 
s-au manifestat și unele lipsuri — 
veți lua toate măsurile și, împreună 
cu organizația de partid, cu comu
niștii, cu colectivele de conducere,

„Grivița roșie"

în centrul discuției — modernizarea 

structurii producției
Și Ia „Grivița roșie", în centrul 

dialogului purtat de secretarul gene
ral cu oamenii muncii s-au situat 
problemele modernizării structurii 
producției, ridicării eficienței activi
tății industriale.

Gazdele raportează că și-au ono
rat toate obligațiile contractuale pe 
anul 1974, obținind, în același timp, 
un avans care le va permite să în
cheie bilanțul acestui cincinal înain
te de sfirșitul lunii mai.

Dînd o apreciere pozitivă rezulta
telor obținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face observația că pro
ductivitatea muncii, deși a crescut 
substanțial, continuă să fie, compa
rativ cu alte unități, prea mică și 
cere ca rezervele existente în do
meniul ridicării tehnicității fabrica
ției să fie puse integral în valoare, 
în continuare, secretarul general al 
partidului discută cu factorii de răs
pundere din acest domeniu pro
blema dezvoltării întreprinderii pe 
profilul ei actual. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază eficiența deo

„Automatica"

Felicitări pentru îndeplinirea prevederilor 

cincinalului, îndemnuri pentru noi succese
Vizita de lucru a secretarului ge

neral al partidului continuă, apoi, 
la întreprinderea „Automatica". Și 
aici vizita capătă semnificații deose
bite, desfășurîndu-se la citeva zile 
după ce colectivul și-a realizat sar
cinile cincinalului — în patru anij, o 
lună și 12 zile.

Dind o înaltă apreciere acestei 
realizări, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus : „Aș dori să 
adresez întregului colectiv de condu
cere, comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din „Automatica" felicitări 
pentru rezultatele obținute. Uzina dv. 
este de altfel printre uzinele fruntașe 
din sectorul acesta, ea fiind prima u- 
zină care îndeplinește planul cincinal 
în patru ani și 42 de zile, deci cu mult 
înainte de patru ani și jumătate cum 
și-a luat angajamentul primul secre
tar al Capitalei.

Mă bucură faptul că ați realizat 
progrese în domeniul dezvoltării 
tehnicii, a nivelului de calitate al 
produselor, în soluționarea unor pro
bleme complexe și doresc să urez în
tregului colectiv de conducere, co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii succese tot mai mari, sănătate șl 
fericire".

Institutul de cercetări pentru tehnica de calcul

Afirmare mai puternică in competiția 

științifică și tehnologică internațională
A fost apoi vizitat Institutul de cer

cetări pentru tehnica de calcul.
Secretarul general al partidului este 

informat asupra stadiului aplicării 
programului de cercetări în domeniul 
tehnicii de calcul, de integrare 
a rezultatelor științifice în ac
tivitatea productivă. Se relevă, 
pe lingă elaborarea unor sis
teme moderne de operare și pro
gramare, eforturile pentru realizarea 
unei microproducții de unicate și pro
totipuri, elaborarea unor noi tehno
logii. In acest context de preocupări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă să se lărgească colaborarea cu 

cu toți oamenii muncii, veți face to
tul pentru ca industria noastră de 
confecții să devină o industrie de 
calitate din toate punctele de vedere.

Vă doresc tuturor noi succese în 
activitatea viitoare, multă sănătate 
și fericire 1

îndemnurile secretarului general 
al partidului sînt primite cu deose
bită însuflețire de colectivul între
prinderii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat apoi să viziteze citeva sec
toare de bază ale întreprinderii. In 
cadrul unei expoziții, gazdele pre
zintă numeroase modele noi de con
fecții și tricotaje, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniind și aici necesi
tatea ridicării calității și lărgirii ga
mei de sortimente.

sebită a unor soluții propuse de 
specialiști — care va permite spo
rirea cu 70—80 la sută a producției de 
utilaje complexe și creșterea consi
derabilă a exporturilor la prețuri a- 
vantajoase — și îndeamnă gazdele 
să o traducă în viață cît mai curînd.

Pe parcursul vizitării principalelor 
secții, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu entuziasm de membrii 
colectivului. Secretarului general al 
partidului îi sint prezentate procedee 
tehnologice moderne ce se aplică în 
unitate, unele în premieră pe țară, o 
serie de utilaje de înaltă tehnicitate 
realizate după proiecte și prin forțe 
proprii de colectivul uzinei. Apreci
ind aceste realizări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se treacă neîntîr- 
ziat la executarea noilor capacități 
de producție preconizate și, avînd în 
vedere valoroasa experiență acu
mulată de specialiștii de aici, la extin
derea activității de proiectare și exe
cuție a unor instalații ale obiective
lor construite de România peste 
hotare.

Vizitînd unele secții de fabricație, 
secretarul general al partidului re
marcă dotarea tehnică a întreprin
derii, în cadrul căreia autoutilarea 
deține un rol important, apreciază u- 

. n^e^^fțj'țțj'tirpejle realizări. ,ale,'cti- 
lcctivnhii.

! alnjacest; cadru se abordează, ‘cu 
ministrul de resort, cu cadrele și 
specialiștii centralei și întreprinderii 
o serie de probleme legate de dez
voltarea viitoare a producției de in
stalații de automatizare necesare con
ducerii și acționării proceselor teh
nologice în marile unități industria
le, mai ales în unele combinate chi
mice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ministerului și centralei 
să procedeze la unificarea for
țelor de proiectare-cercetare și fa
bricație, pentru ca întreprinderea să 
devină furnizorul general de aseme
nea instalații și echipamente de au
tomatizări. In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu felicită, 
din nou, colectivul întreprinderii, a- 
dresînd îndemnul de a se depune noi 
eforturi pentru realizarea de insta
lații corespunzătoare celor mai noi 
cerințe tehnologice.

institute de specialitate din țară și 
din străinătate.

Pe parcursul vizitei sînt prezen
tate recentele înfăptuiri în vederea 
modernizării aparaturii de calcul e- 
lectronic, a sporirii eficienței știin
țifice și economice a acestora. Ținind 
cont de aceste rezultate, se preconi
zează ca pină în 1980 dotarea econo
miei naționale cu tehnică de calcul 
avansată să sporească de peste 10 ori 
față de anul în curs, iar exportul u- 
nor astfel de aparataje să înregistre
ze o creștere de aproape cinci ori. 
Este înfățișat apoi un nou calculator

La întreprinderea „Electronica

complex adaptat pentru conducerea 
automată a unor procese tehnologice 
industriale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește in fața unor aparate, se inte
resează de performanțele lor și de 
modul în care s-a asigurat colabo
rarea cu celelalte institute de cerce
tări, cu întreprinderi producătoare 
de subansamble.

„Electronica"

Prin organizare superioară - un rol marcant 
în promovarea progresului tehnic

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului a continuat la 
„Electronica", pe marea platformă 
„Pipera", unde discuția cu colectivul 
întreprinderii a fost axată pe pro
bleme privind îmbunătățirea tehno
logiei de fabricație. Reține aten
ția grija pentru extinderea fabrica
ției de televizoare ■ tranzistorizate și • 
cu , diode, care vă reprezenta trei ’1' 
sferturi din producție.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului remarcă, în hala 
de montaj, insuficienta folosire a 
spațiului, observațiile conducînd la 
concluzia că pe aceeași suprafață 
mai pot fi amplasate încă două linii 
de montaj. Secretarul general al

întreprinderea de piese radio și semiconductor!

Sarcini prioritare: specializarea producției, 
creșterea exportului

Secretarul general al partidului 
s-a întilnit apoi cu colectivul între
prinderii de piese radio și semicon- 
ductori-Băneasa.

Adresind cuvinte de bun venit to
varășului Nicolae Ceaușescu, direc
torul întreprinderii, ing. Lazăr Șan- 
drea. relevă importantele rezultate 
obținute ca urmare a indicațiilor 
primite cu ocazia vizitelor anteri
oare.

Pe parcursul vizitării întreprinde
rii. tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat de calitatea produselor re
alizate aici, care sînt comparabile cu 
cele similare fabricate pe plan mon
dial, despre preocupările de viitor 
privind dezvoltarea întreprinderii și 
a producției sale. Muncitorii acestei 
unități sînt hotărîți ca, în viitorul 
cincinal, pe aceeași suprafață să du
bleze producția. Preocuparea lor 
actuală o constituie asigurarea în
tregii game de circuite integrate 
pentru radioreceptoare și televizoare, 
asimilarea, pe bază de concepții pro
prii, a unor noi produse care să per
mită lărgirea aplicațiilor electronicii, 
sporirea producției de calculatoare.

Apreciind rezultatele bune obți
nute de acest colectiv în domeniul 
utilizării spațiului, al eficientei eco
nomice. diversificării producției, se
cretarul general al partidului reco
mandă ministerului de resort, con

în încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului adresează co
lectivului de aici, tuturor specialiști
lor țării îndemnul de a se angaja cu 
mai mult curaj în competiția științi
fică și tehnologică internațională, de 
a aborda problemele esențiale ale 
cercetării cu mai multă îndrăzneală, 
potrivit importantelor cerințe ale 
cincinalului următor.

partidului cere, totodată, să fie reali
zat un sistem de organizare a pro- 
ducției, care să asigure și folosirea 
înălțimii halelor.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă ca in 
centrul atenției conducerii întreprin- 
deriii organizatieir.de- partid, a co
muniștilor, ■ a-mntregului colectiv să 
■stett ridicarea 4n ■ (continuare a cali
tății producției. Totodată, secretarul 
general al partidului a cerut specia
liștilor ca la realizarea noilor proto
tipuri să aibă în vedere reducerea 
consumurilor de materii prime și 
materiale, a importurilor șl a pre
țului de cost al aparatelor.

ducerii întreprinderii să se preocupe 
de specializarea unității, de dezvol
tarea în continuare, intr-un ritm 
mai accelerat, a exportului de com
ponente electronice, să fie realizat 
un raport mai judicios între import 
și export.

în numele întregului colectiv, con
ducerea întreprinderii a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu vii mul
țumiri, angajîndu-se să transpună în 
fapt. în mod exemplar, recomandă
rile primite, să înfăptuiască sarcinile 
cincinalului pină la 8 mai.

★
Vizitele întreprinse în cursul zilei 

de vineri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu încheie o săptămină de 
rodnice întîlniri de lucru ale 
secretarului general al partidului cu 
oamenii muncii dintr-o serie de uni
tăți economice și de cercetare re
prezentative ale Capitalei. Aceste 
intilniri se înscriu, ca un mo
ment de o deosebită însemnătate, 
in atmosfera de puternică emulație 
creatoare, a dialogului larg pe care 
oamenii muncii de pe întreg cuprin
sul tării îl poartă cu candidații Fron
tului Unității Socialiste in scopul ac
celerării progresului multilateral al 
patriei. înfăptuirii istoricelor hotărîri 
ale celui de-al XI-lea Congres al 
partidului.

(Agerpres)

în fața machetei ce ilustrează dezvoltarea I.P.R.S. Baneasa Pretutindeni, in timpul vizitei, secretarul general al partidului a fost intimpinat cu manifestări entuziaste, de dragoste și respect
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în lumina hotărîriior Congresului al Xl-lea al P.C. R.

Orientări și priorități în dezvoltarea
Manifestări consacrate 

zilei de 8 Martie

localităților județului Olt
Județul Olt — ca de altfel toate 

județele țării — a moștenit de la ve
chiul regim o rețea de localități dez
voltate în mod anarhic, cuprinzînd 
un mare număr de așezări mici, dis
persate în teritoriu, avind o densi
tate foarte redusă a populației.

Traducerea consecventă în viață a 
politicii partidului de repartizare judi
cioasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul patriei, de ridicare 
armonioasă a tuturor zonelor și lo
calităților a făcut ca și meleagurile 
Oltului să cunoască o dezvolta
re fără precedent. Industria este 
acum ramură predominantă a e- 
conomiei județului, orașele și sa
tele au devenit tot mai pros
pere. Puternica ascensiune industria
lă a județului a determinat, cum era 
și firesc, importante schimbări în 
ceea ce privește structura demogra
fică a localităților.

Slatina, de pildă, tîrgușorul de altă 
dată, s-a transformat într-un puter
nic centru industrial, devenind sim
bolul aluminiului românesc. Dacă în 
1965 orașul avea circa 16 600 locui
tori, anul acesta numărul lor a de
pășit 45 000. Dintre aceștia, aproxi
mativ 25 000 sînt încadrați în cîm- 
pul muncii, elementul muncitoresc 
avind pondere covîrșitoare. Reședin
ța județului Olt, oraș modernizat 
continuu, dispune de dotările social- 
edilitare corespunzătoare : un spital 
județean modern, o policlinică, 6 dis
pensare. 11 circumscripții sanitare 
servite de 147 medici și 586 cadre 
medii ; 15 grădinițe și cămine,
creșă ; 12 școli generale, 2 licee de 
cultură generală și 5 licee de spe
cialitate, un institut de educatoare, o 
secție de subingineri a facultății de 
metalurgie neferoasă București etc. 
Numărul apartamentelor noi a cres
cut de la 500, cîte erau în 1965, la 
peste 7 000 în prezent. Și celelalte lo
calități ale județului au cunoscut rit

muri asemănătoare de dezvoltare și 
modernizare.

Creșterea continuă a producției a- 
gricole, întărirea economică a coope
rativelor etc. au permis trecerea la 
realizarea unui amplu program de 
dezvoltare edilitară a satelor, de 
creare a unei puternice rețele de ser
vicii. Aș exemplifica, în acest 
sens, cu faptul că acțiunea de con
struire a brutăriilor și electrifi
carea s-au încheiat încă din 1972. 
în prezent se desfășoară o altă ac
țiune : construirea băilor populare ;

tinuă dezvoltare economică și social- 
edilitară fiecărei localități.

La Slatina a fost definitivat noul 
centru aflat între cartierele noi de 
locuințe și orașul vechi, în limitele 
a două mari clădiri ce vor fi date în 
folosință nu peste mult timp : casa 
de cultură și supermagazinul „Ol
tul". Au fost elaborate și supuse 
dezbaterii publice detalii de sistema
tizare pentru zonele centrale, pentru 
zona industrială și cea de sport și 
agrement, pentru construcțiile-so- 
cial-culturale, pentru două artere de

Exigențe și preocupări la consiliile populare
au fost date în folosință 33 de băi, 
altele 21 sînt in construcție. Sînt 
create toate condițiile ca în doi ani, 
așa cum prevede hotărirea organiza
ției județene de partid, să se încheie 
această acțiune în toate comunele și 
să începem ridicarea unor asemenea 
obiective și in unele sate. De ase
menea, in platforma Cotmeana, o 
zonă unde apa freatică este la mare 
adîncime, s-a asigurat în cea mai 
mare parte alimentarea cu apă po
tabilă. Mai mult de 35 de sate dis
pun acum de rețea de aducțiune și 
distribuție a apei. Pentru satisface
rea nevoilor de materiale de con
strucții ale țăranilor cooperatori, fi
nind cont de ritmul ridicat pe care 
l-a înregistrat in această perioadă 
construirea de locuințe și obiective 
social-culturale la sate, s-au dat în 
folosință 20 fabrici de cărămidă, care 
satisfac în mare măsură nevoile con
sumatorilor.

Schițele de sistematizare a orașelor 
și satelor județului, schițe deja întoc
mite și discutate, pornesc de la ideea 
și necesitatea de a se asigura o con-

kietT C Ă'T D~Â 1*' *CARNET TEATRAL

O nouă premieră cehovfană
la teatrul „Bulandra"

ocolire a tranzitului rutier în vede
rea descongestionării circulației. Tot
odată, pentru mărirea densității, in 
cartierul de locuințe Crișan I se vor 
amplasa noi clădiri. Sint străzi și 
bulevarde precis conturate, avîn- 
du-se in vedere și construirea unor 
fronturi de magazine la parterul 
blocurilor. în viitorii ani, la Slatina 
se vor ridica peste 8 000 apartamen
te, un cinematograf cu 650 locuri, 
se va extinde centrala telefonică au
tomată, se vor înființa noi spații co
merciale. noi unități sanitare și pres
tatoare de servicii etc.

Rețeaua administrativ-teritorială 
a județului cuprinde 101 localități : 5 
orașe și 96 comune cu 262 sate com
ponente și aparținătoare. Pentru alte 
112 sate, studiile noastre în vederea 
sistematizării preconizează să nu se 
mai mențină vetrele, nefiind condi
ții corespunzătoare de dezvoltare. Se 
va ajunge astfel ca, în județ, să rea
lizăm o densitate a populației de a- 
proape trei ori mai mare decit cea 
lăsată moștenire de vechiul regim.

Pină în prezent au fost întocmite 
schite de sistematizare pentru 97 lo
calități, urmînd să fie definitivate 
schițele și pentru comunele Voineașa, 
Tătulești, Oporelu și Morunglav. 
Unele dintre schițele întocmite în a- 
nii anteriori vor fi reactualizate. Prin 
folosirea mai eficientă a vetrei satu
lui se vor reda în circuitul agricol a- 
proape 13 000 hectare.

Șapte localități — Scornicești, Vi- 
tomirești, Movileni, Osica de Sus, 
Rusănești, Vădastra și Potcoava — 
care au bune condiții de dezvoltare, 
pondere economică și demografică, 
in viitorii 10—15 ani vor deveni ora
șe agricole sau agroindustriale. în

prima etapă vom acorda o mai mare 
atenție celor 4 centre polarizatoa- 
re : Scornicești, Potcoava, Osica și 
Vitomirești. La Scornicești, de pildă, 
se vor construi o fabrică de confec
ții și unități prestatoare de servicii, 
un atelier de produse chimice, un 
liceu agroindustrial cu 16 săli de 
clasă, o grădiniță cu 180 locuri. 260 
apartamente, un spital cu 200 paturi, 
hotel, bază sportivă etc. De altfel, 
aici s-au și dat in folosință 72 apar
tamente și 27 case cu etaj, cu aproa
pe 100 apartamente, construite con
form schiței de sistematizare a lo
calității.

Asemenea obiective se prevăd și 
pentru celelalte localități. De altfel, 
în viitorul cincinal, pe lingă dezvol
tarea accentuată a industriei — a 
cărei producție globală va ajunge în 
1980 la peste 20 miliarde lei — se 
vor construi în județ peste 200 săli 
de clasă, 1 000 locuri in grădinițe și 
tot atîtea în creșe. 1 250 locuri in in
ternate, 7 săli de gimnastică, un spi
tal, o policlinică și două dispensare, 
se va mări spațiul de spitalizare cu 
încă 1 000 de locuri, se vor construi 
cu fonduri de la stat și credite acor
date populației peste 13 000 aparta
mente etc.

Pentru intensificarea construcției 
de locuințe în mediul sătesc au fost 
alcătuite 36 proiecte tip, din care au 
fost selecționate și difuzate 21.

La adunarea populară de la Scor
nicești, din luna octombrie 1974. to
varășul Nicolae Ceaușescu spunea : 
„Socialismul și comunismul nu se 
pot construi decît ținînd seama de 
tradițiile și specificul fiecărui popor, 
în fiecare localitate și comună în 
parte ; să nu uităm specificul și tra
dițiile, să Ie cultivăm și să le ridi
căm la un nivel superior". Ținînd 
seama de aceste indicații, elaborăm 
peste 10 noi tipuri de locuințe con
fortabile. care să păstreze tradiția în 
arhitectură, sau chiar în structură, 
și să țină seama de compoziția fa
miliei.

Preocupîndu-se cu răspunderea cu
venită de aceste probleme. Consiliul 
popular al județului Olt pornește de 
la considerentul că sistematizarea, 
fiind un reflex firesc al dezvoltării 
de pină acum, este, in același timp, 
o condiție absolut necesară pentru 
continua dezvoltare economică și so- 
cial-edilitară a fiecărei localități.

Dumitru JOIȚA 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Olt

în cadrul manifestărilor cultural- 
educative dedicate zilei de 8 Mar
tie, Comitetul județean Hunedoara 
al femeilor a organizat, vineri, la 
Deva, un simpozion cu tema „Exi
gențe ale vieții și muncii femeilor 
de la sate, în lumina prevederilor 
Programului partidului". în aceeași 
zi, numeroase muncitoare de la Țe- 
sătoria de mătase din Deva au par
ticipat la dezbaterea „Dimensiuni
le responsabilității femeii — înalte 
și nobile răspunderi în societatea 
socialistă multilateral dezvoltată".

Clubul muncitoresc, al întreprin
derii „Electroputere" a găzduit un 
simpozion dedicat Zilei internațio
nale a femeii. Expunerile prezen
tate cu acest prilej au relevat rolul 
femeii în consolidarea familiei și 
în dezvoltarea națiunii noastre so
cialiste, măsurile întreprinse de 
statul nostru pentru ocrotirea ma
mei și a copilului. Simpozioane și 
dezbateri cu temele „Rolul femeii 
în realizarea Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate", „Femeia în viața 
economică, socială și politică" s-au

desfășurat în numeroase alte între
prinderi și instituții craiovene.

★
Organizațiile de femei din jude

țul Gorj au strîns și expediat spre 
oțelării, în întîmpinarea zilei de 
8 Martie, 10 000 kg metale vechi, 
au colectat 2 000 kg deșeuri din 
textile și au realizat lucrări de 
gospodărire și înfrumusețare a lo
calităților în valoare de peste 
2 500 000 lei.

*
Ziua internațională a femeii este 

întimpinată in toate așezările ju
dețului Mureș prin manifestări 
de o mare diversitate. Astfel, la 
Combinatul chimic din Tirnăveni, 
la întreprinderea de confecții „Tîr- 
nava" din Sighișoara, la Fabrica de 
zahăr din Luduș, în comunele Săr- 
maș, Zău de Cîmpie, Vînători, 
Saschiz au avut loc, zilele acestea, 
simpozioane și expuneri în care 
s-au evidențiat contribuția femei
lor la opera de dezvoltare și în
florire continuă a patriei, deplina 
egalitate în drepturi a tuturor ce
tățenilor patriei noastre, semnifi
cația Anului internațional al fe
meii.

(Agerpres)

HĂRNICIE ȘI ISCUSINȚĂ

Un mujic neîngrijit 
si parcă adormit — to< 
ce poate fi mai diferit 
de înfățișarea unui 
lacheu stilat — așea
ză cu o încetineală 
exasperantă ăl îtftr-o 
ordine .q» prestabilită’ 
(ciudat și ridicol cere
monial), o grămadă de 
scaune pe care nu va 
sta nimeni. Simulînd 
parcă lectura, Ivanov 
— protagonistul piesei 
cu același titlu a lui 
Cehov — rămîne ab
sent. Secvența, pre
lungită, e întreruptă 
într-un tîrziu de apa
riția zgomotoasă, de 
gesticulația-zbatere i- 
nutilă. de vorbăria 
nesfirșită. gratuită, a 
fantezistului Borkin.

„Ivanov" pe scena 
teatrului „Bulandra" 
se constituie dintr-un 
lanț de astfel de ima
gini contrastante, su
gestive metafore — fie 
ale scurgerii timpului, 
ale formelor fără fond, 
degradate comic, fie 
ale neputinței, ale ab
sentei. ale agitației

sterile. Regizorul loan 
Taub (care colaborea
ză aici cu scenograful 
Dan Jitianu) are o cer
tă vocație a decu
pajului și” a metafo
relor" r.feceiiice ' semni
ficative.. : compuse mi-, 
nuțios, cu rafina
ment plastic si so
nor. cu simt contra- 
punctic. Scenele de 
gen. îndeosebi remar
cabile prin atmosferă, 
prin pitoresc. prin 
verva satirică, susțin 
substanțial înțelegerea 
fenomenului de alie
nare și depersonaliza
re prin care trece e- 
roul principal — reali- 
zînd o strînsă comu
nicare între ..omul de 
prisos" si lumea sa. in 
care „nu se întimplă 
nimic" semnificativ, 
eliberator.

Relevind originali
tatea si fantezia re
giei. menționăm însă 
anumite „lungimi", mai 
ales spre început, pre
cum si faptul că suc
cesul ar fi fost si mai 
deplin dacă demersul

principal al regizorului 
n-ar fi rămas totuși 
cel analitic.

Spectacolul, urmărit 
cu interes, se resimte 
pe alocuri de pe urma 
unor inegalități ale'in- 
terpretării;, actqrijceșți. 
Emmerich Schaffer 
(Ivanov) e mai con
vingător în scenele de 
luciditate și scepti
cism. în comunicarea 
stărilor de neliniște 
decit în momentele de 
dramatism patetic și 
nu află sprijinul nece
sar nici in răceala si 
lipsa de vibrație a Că
tălinei Pintilie si nici 
în replica lui George 
Oancea (inexpresiv 
prin exces de teatrali- 
tate). Alături de Fory 
Etterle (cuceritor prin 
franchețe si locvacita
te) si de Petre Gheor
ghiu, trec cu bune re
zultate examenul in- 
tilnirii cu universul 
cehovian Aurel Cio- 
ranu. Mihaela Juvara, 
Violeta Andrei, Tama
ra Buciuceanu Botez, 
Ovidiu Schumacher.

teatre
a Teatrul Național București, 
(sala mare) : Becket — 19,30. (sala 
mică) : Năpasta — 19,30.
© Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic ; dirijor : Samo Hubad (R.S.F. 
Iugoslavia) ; solist : Murakami Ge- 
nichiro (Japonia) — 20.
o Opera Română : Olandezul zbu
rător — 19.
e Teatrul de operetă : Miss He- 
lyett (premieră) — 19,30.
A Teatrul de comedie : Volpone 
— 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ivanov — 19,30. (sala 
din str. Alex. Sahia) : Noile sufe
rințe ale tînărului „W“ — 19,30.
e Teatrul Mic : Subiectul era 
trandafirii — 19,30.
e Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Piticul din grădina de 
vară — 19,30. (sala Studio) : A

opta zi dis-de-dimineață — 19,
(Sala Palatului Republicii Socia
liste România) : Lady X — 19.30.
• Teatrul Giulești : Steaua fără 
nume (premieră) — 19,30.
o iȚjeatrul evreiesc de stat : Nun
ta de argint — 19.30.
a .Teatrul, satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30, (sala Vic
toriei) : Un băiat de zahăr... ars 
— 19.30.
o Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" (sala din șos. Ștefan 
cel Mare 34) : Eu sînt tatăl copii
lor — 19,30, (sala din str. Eremia 
Grigorescu 24) : La ora H și un 
sfert concert — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă'* : Iancu 
Jianu — 16.
A Teatrul ,.Țăndărică'* (sala Vic
toria) : Ileana Sînziana — 17, (sala 
Academiei) : Un băiat isteț și un 
rege nătăfleț — 17.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19,30.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Opera de trei parale — 20.
• Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 16; 19,30.

Imagini din secția confecțil-trlcota|e Șiret a întreprinderii „Zimbrul" 
din Suceava. Colectivul secției s-a angajat sâ dea peste planul 
primului semestru 10 000 bucăți confecții-trlcotaje. în fotografiile 
alăturate — citeva din fruntașele în muncă (de la stînga la dreapta): 
Dorina Pauliiic, Natalia Arâdăvoiesel (rîndul de sus), Olga Malancluc, 
Domnica Molnar (rindul de jos), care își depășesc sistematic 

sarcinile de plan
Foto : S. Cristian

Turneul teatrului din Reșița
Teatrul reșițean s-a 

impus în ultimii ani 
prin valoarea opțiuni
lor sale repertoriale, 
prin abordarea îndrăz
neață a unui reperto
riu major și dificil, 
prin ținuta artistică a 
producțiilor sale, prin 
calitatea ideii de tea
tru pe care a slujit-o.

Afișul recentului 
turneu în Capitală 
(care a inclus : „într-o 
singură seară", „Pro
fesiunea doamnei War
ren", „Pogoară iarna") 
și calitatea spectacole
lor cu primele două 
piese, ambele în regia 
lui Eugen Vancea, ates
tă continuitatea pro
gramului exigent și a 
nivelului artistic nota
bil al teatrului.

în montarea piesei 
„într-o singură seară" 
s-a urmărit cu sobrie
tate, evitîndu-se artifi
ciile, explorarea cît mai 
clară a psihologiilor și 
mai ales adîncirea 
confruntărilor speci
fice — spectacolul an- 
gajînd o dezbatere 
gravă si substanțială. 
Inegalitatea interpre
tărilor a făcut totuși 
ca echilibrul atît de 
delicat al textului să 
fie. pe alocuri, tulbu
rat. nuanțe însemnate 
ale argumentației să 
se piardă, iar una 
dintre părți — Petre 
(interpretat remarca
bil de tînărul Emilian

Belcin) să se facă au
zită mult mai bine de
cit cealaltă (mai ales 
— Marcu).

Un frumos spectacol- 
desenat cu linii preci
se și rafinate, opunind 
deliberat poezia natu
rii și a tinereții — as
primii confruntărilor la 
care îi împinge pe eroi 
viata — a fost si cel 
cu „Profesiunea doam
nei Warren" (in care 
o deosebită impresie 
a făcut și decorul Flo- 
ricăi Mălureanu). Ală
turi de personalitatea 
Tanței Lake (în rolul 
titular) ori de Vasile 
Baiu, Cristian Pîrvu- 
lescu, am putut apre
cia aici siguranța pro
fesională. dezinvoltura 
și sensibilitatea unor 
actori foarte tineri : 
Elena Albu (în rolul 
Vivie. situat, delibe
rat. în centrul montă
rii) si din nou Ion 
Anestin, E. Belcin.

Nu putem decît să 
regretăm că în timp 
ce venirea la Reșița a 
unor absolvenți de 
anul trecut a dus la 
un remarcabil salt in
terpretativ. colabora
rea cu un tinăr regi
zor (George Rada) 
n-a dat aceleași rezul
tate. „Pogoară iarna" 
nu a avut sansa unei 
descifrări limpezi, in
teligibile a sensurilor 
mai adinei ale poeziei

specifice piesei. După 
un început tensionat, 
spectacolul își epui
zează repede interesul. 
Surprind : lipsa trăi
rilor interioare pro
funde. discrepanțele 
stilistice flagrante. în 
timo ce Dan Turbatu, 
fon Anestin tind spre 
un joc modern, pre
cis. nervos, de auten
tic dramatism. Radu 
Ipaie Mares schițează 
o compoziție monoto
nă. de factură vetustă.

Se conturează așa
dar. ia capitolul preo
cupărilor de viitor ale 
teatrului. odată cu 
opțiunea pentru texte 
cît mai potrivite cu 
posibilitățile trupei, 
necesitatea unui con
tinuu efort de menți
nere a profesionalită- 
ții si a disponibili
tăților creatoare vii ale 
actorilor — preocupa
re esențială. atîta 
vreme cît si unii 
dintre actorii încă ti
neri ai teatrului ne-au 
apărut pîndiți de un 
precoce manierism 
emfatic. De aseme
nea : exercitarea u- 
nui „control" mai exi
gent față de calita
tea lecturilor regizo
rale si față de capaci
tatea finalizării lor.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

Bacalaureatul-1975
Au fost tipărite și, cu începere 

de luni, 3 martie, vor fi intro
duse în rețeaua de difuzare 
Programele pentru examenul de 
bacalaureat (de diplomă) în în- 
vățămîntul liceal (obiecte de 
cultură generală). Noile progra
me au fost elaborate de către

direcția de specialitate din Mi
nisterul Educației și învățămîn- 
tului.

Potrivit structurii anului șco
lar. sesiunea de vară a bacalau
reatului din acest an are Ioc. 
ca și anul trecut, între 18 și 28 
iunie.

cinema
• Filip cel bun : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15;
20.15.
a Luminile rampei : PATRIA — 
9,30; 12,30; 16; 19,30.
. Riul întunecat : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.15.
• Șapte mirese pentru șapte frați:
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30:
16; 18.30; 20.45. CAPITOL — 9.30; 
11.45; 14; 16.15: 18,30; 20.45.
a Ulzana — căpetenia apașilor : 
VICTORIA — 9,15: 11.30: 13.45; 16: 
18,15: 20.30. FEROVIAR — 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30, MELODIA — 
9: 11.15: 13.30: 16; 18,15: 20.30.
a Ilustrate cu flori de cimp : 
CENTRAL — 9,30: 12: 14.30: 17;
19.30, GIULEȘTI — 15,30; 18: 20,15. 
VOLGA - 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15. AURORA — 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20,15.
a Zidul : DOINA - 18.15; 20.30, 
LIRA — 15.30: 18: 20.15.
a Program de desene animate 
pentru copii — Walt Disney : 
DOINA — 9,30: 11.15; 13; 14.45;
16.30.
e Miracol Ia Milano — 14,30; 16,30, 
Becket (ambele serii) — 18.30 :
CINEMATECA (sala Union).
a Scufundarea Japoniei : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30;
20.45, FAVORIT — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,30. CASA FILMULUI
— 10; 12,30; 15; 17,30: 20.
• Plingeți, chitare ! : FESTIVAL
— 9; 11,15: 13,30; 16: 18,30; 20,45.
a Permisul de conducere : EX
CELSIOR - 9: 11.15: 13,30: 16;
18,15; 20,30
a Actorul și sălbaticii : BUZEȘTI
— 9: 12,30; 16; 19,30. COTROCENI
— 16; 19, ARTA — 13; 16; 19.
POPULAR - 16; 19.
« Moulin Rouge : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; IB,15; 20,30, MO
DERN — 9: 11,15: 13,30: 16; 18,30:
20.45.
a Nemuritorii : BUCEGI — 15,30: 
18; 20,15. FLACARA — 15,30; 18;
20.15.
a Vandana : DACIA — 9: 12,30; 
16: 19.15.
a Acțiunea Bororo : FERENTARI
— 15,30; 18: 20,15.
a Ferma suspiciunilor : UNIREA
— 16: 18; 20.
a S-a intlmplat după război : 
CRINGAȘI — 16; 18.15.
a Jerry traficantul : TOMIS — 9; 
11.15; 13,30: 15,45: 18: 20,15. DRU
MUL SĂRII - 15.30: 18: 20.30.
a ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
FLOREASCA — 16: 19.
a Un gentleman în Vestul sălba
tic : PACEA - 15.30: 18; 20.30.
MUNCA - 15.30; 18: 20,30.
a Indrăgostitii anului unu: MO
ȘILOR - 15,30: 18: 20.15.
a Conrack : VIITORUL — 15,30; 
18; 20.15.
a Un zimbet pentru mai tlrziu : 
COSMOS — 15,30: 18: 20.15.
a Zapata : MIORIȚA — 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20.15. FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20.15.
a Ancheta : RAHOVA - 15.30;
18: 20.15.
a Timpuri noi : PROGRESUL — 
16: 18: 20.

Două compacte volume 
publicate de editura „Mi
nerva", în seria edițiilor de 
autor, înmagazinează în
treaga creație lirică repre
zentativă a lui Eugen Je- 
beleanu. Un al treilea și 
ultimul, urmează să cuprin
dă tălmăciri. în afara edi
ției rămin poemele epice : 
în satul lui Sahia și Băi- 
cescu.

încercînd să caracterizăm 
succint, în totalitate, poe
mele reunite in tomurile 
apărute, cu greu am putea 
găsi o formulare mai cu
prinzătoare și sugestivă de
cit aceea conținută în titlul 
uneia dintre culegerile in
cluse în ele : Cintece împo
triva morții. Operă a unui 
poeta-vates. întreaga poezie 
a lui Eugen Jebeleanu e un 
cintec împotriva morții. La 
o cercetare sumară, ar pu
tea părea că o asemenea 
caracterizare nu prea se 
aplică volumului Inimi sub 
săbii, din 1934, prin care, 
după un debut irelevant, 
poetul s-a fixat în atenția 
publică. Meșteșugar al sti
lului și imaginii dintre cei 
mai iscusiți in epocă, știind 
să imobilizeze emoția în 
ceramică, asemenea maeș
trilor parnasieni, autorul 
citatei culegeri era apreciat, 
la data respectivă, de criti
că pentru dexteritatea de a 
concentra intr-un spațiu li
mitat, stilizate pină la er
metism, scene de ev mediu 
și motive decorative — cu 
aparența unei detașări gla
ciale. Dar, atenție ! Porțe
lanurile spun mai mult 
decit lasă impresia. Scru
tate atent, aparențele (gla
ciale) dobîndesc transparen
țe nebănuite de la început. 
S-au descifrat, nu fără te
mei, în arcuiri și elipse 
verbale, neliniști, presim
țiri, deocamdată tulburi, ale 
convulsiilor istorice care a- 
veau să vină. Răsucite, 
stoarse, întoarse înlăuntru, 
cintece scrișnite „cu gura 
închisă" (spre a împrumuta 
metafora argheziană, cît se 
poate de potrivită, in cazul 
de față), poemele din Inimi 
sub săbii erau (cum de alt
fel o sugerează și titlul), 
prin sensurile lor încifrate, 
„cintece împotriva morții". 
Tot înăbușit vuiește strigă
tul inimii ghemuite „sub 
săbii" și în versuri din ace
eași perioadă rămase multă 
vreme în reviste, grupate in 
prezenta ediție sub titlul 
Cintecele regilor de jos 
(„Oh, vom mînca și astăzi, 
ca să trăim... / Girboviți, a- 
tenți deasupra blidului, / 
necunoscuți de palmierii de

aur / ai soarelui, oh. vom 
mînca / și astăzi, ca să 
trăim... / / Numai atît, tot
deauna ?... / Aud, într-o lu
me de piatră, de pretutin
deni, un vaiet : / Așteaptă, 
așteaptă..." — Cintecul lor), 
nu însă fără a țîșni, uneori, 
impetuos : „Revoltat sînt pe 
mine că am răbdat atît. Pe 
țara asta, că rabdă încă. / 
Lațul mi-a ajuns pină sub 
git. / prostia ne pune ju
guri și ne mănîncă" (Răs
coala).

Piatră de hotar între două 
virste de creație, poemul de 
amplă respirație Ceea ce nu 
se uită (1945) anunță nemij-

Lidlce evocă orori inimagi
nabile. Ceea ce în Lidice 
rămîne o sugestivă schiță, 
devine în Surîsul Hiroșimei 
spectacol de proporții cos
mice. într-un prim compar
timent al vastului poem 
rețin atenția un șir de sce
ne onirice, recoltate din 
somnul locuitorilor orașului 
în noaptea imediat premer
gătoare cataclismului. Un 
biet bătrin, pescar sărman, 
„luntre de oase", ce stă — 
„de zeci de mii de ani" — 
în valuri, „cosit mereu de- 
albastrele lor coase", vi
sează turme nesfirșite de 
pești ; un mutilat de război

CRONICA LITERARĂ

Eugen JEBELEANU:

„Scrieri7
Iocit pe poetul angajat din 
anii edificării socialiste. în 
spațiul său, catenele for
mulei ermetice sint rupte 
brusc, pentru totdeauna, 
comunicarea devine direc
tă. Cintecul împotriva mor- 
ții este strigat, maiakov- 
skian, „în gura mare". Pre
simțit cu spaimă, în Inimi 
sub săbii, războiul din ur
mă este evocat de-a lungul 
anilor de după 1944 — în 
versuri străbătute de ideea, 
convertită în stare de poe
zie, că omenirea e în mă
sură a interzice repetarea 
lui și că fiecare ins este 
răspunzător pentru destinul 
umanității. Piese de rezis
tență ale liricii lui Eugen 
Jebeleanu și ale poeziei ro
mâne de astăzi, în genere, 
Lidicc și Surîsul Hiroșimei, 
proiectează, torturant, pe 
firmamentul conștiinței 
contemporane, în semn de 
„memento", două momente, 
rezumativ fiecare în felul 
său, ale războiului celui 
mai distrugător, din toată 
istoria : unul sugerat prin 
consemnarea peisajului și 
obiectelor rămase mărturie 
a unei atrocități fasciste si
nistre, altul imaginat în pli
nă, cumplită desfășurare. 
Dezolant, sumarul decor din

se vede alergind ; negusto
rul asistă la o „ploaie de 
orez și de perle" ; purtăto
rul de rikșă — „omul-cal" 
— se crede ajuns în fața 
lunii, care „e o găleată cu 
apă argintie". în timp ce 
Hiroșima doarme, legănată 
de visuri, undeva, „în partea 
cea mai neatinsă a lu
mii (acolo unde n-a trecut 
războiul), „călăi" cu „profi
luri de metal cromat" aș
teaptă dimineața, spre a 
declanșa un mecanism in
fernal, menit să provoace 
Noaptea soarelui. Urmează 
priveliști de sfirșit de lu
me : flăcări gigantice înfă
șură pămîntul și cerul, 
„văzduhul zămislește sicrie 
de cenușe", înnebunite, 
riuri plesnesc, asemenea 
unor artere. în curînd za
rea se întunecă, peste lu
gubrul spectacol cade o cor
tină grea. Cînd, după o 
pauză, marcată compozițio
nal prin despărțirea acestei 
secțiuni a poemului de cea 
următoare, neagra cortină 
se ridică, pe locul unde fu
sese odată oraș se întinde 
golul nemărginit. Din vi
zual, spectacolul devine so
nic. Nu vedem aproape ni
mic — cenușă doar, în 
schimb auzim felurite voci.

Poemul devine bocet multi
plicat, plinsul foștilor oa
meni și al cenușii lor co- 
municind condiția umanită
ții dominate în stihuri de 
intensă vibrație. Pentru ca 
în final, „cantata tragică", 
cum a fost numit Surîsul 
Hiroșimei, să se preschim
be în poem al speranței, al 
„surîsului peste moarte" — 
în „cintec Împotriva morții".

în volumul Cintece îm
potriva morții (1963), poe
tul se războiește cu Moar
tea și cu „odraslele" ei (Mi
zeria, Tirania, Meschinăria, 
Foamea, Invidia, Lăcomia 
etc.) direct. Spre a înfrun
ta Moartea, bestie fioroasă, 
ce întunecă orizontul, sînt 
chemate ca să facă zid îm- 
potrivă-i victimele came
relor de gazare, ieșite „c-un 
foșnet surd de groază prin 
gitlejurile oribile ale coșu
rilor de crematorii". Tri
umful, in crîncena încleșta
re dintre viață și moarte, 
nu poate fi decît al celei 
dinții, sugerează poetu), 
„flamurile purpurii" din 
cuprinsul unor poeme sim- 
bolizînd forța umanității 
decise să preîntîmpine re
petarea unor noi dezastre 
de felul celui evocat in 
Surîsul Hiroșimei.

„Cintece împotriva mor
ții" sînt, prin mesaj, prin 
finalitate, și poemele de in
spirație intimă, precum a- 
cele din Elegie pentru floa
rea secretă (1967) și din 
ciclul „Riul pe obraz", in
clus în volumul Hanibal 
(1973). Poetul își asumă 
aici rolul Iui Orfeu, încer- 
cind să recompună prin cîn
tec ființa pierdută a soției, 
„floarea" vieții sale. în ce
lălalt mare ciclu din Hani
bal, „Parabole civile". îm
potrivirea față de agenții 
distrugerii este implicată în 
denunțarea, fie directă, fie 
parabolică, a violenței, o- 
presiunii, injustiției, into
leranței, precum și a com
plicității cu ele, în rostirea 
năzuinței la dreptate, liber
tate, adevăr, cinste și 
omenie.

Adunate la un Ioc, in 
spațiul unei ediții monu
mentale, volumele de poe
zie lirică publicate de Eu
gen Jebeleanu pe parcursul 
a patru decenii oferă citito
rului posibilitatea de a se 
edifica asupra operei unuia 
dintre scriitorii români con
temporani cei mai repre
zentativi și in care litera
tura de atitudine civică își 
are un exponent de prim 
rang.

Dumitru MICU
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15OOOO de 
cîștigători

Timp de două luni de zile, 
miliția județeană Bacău în co
laborare cu Consiliul județean 
al pionierilor, a organizat 
concurs 
cîștigă". 
înscrise 
ticipare 
concurenților școlari și 
rinților acestora un 
atent al regulilor de 
lație. în cele două luni s-au 
înregistrat peste 150 000 de 
participanți, adică aproape un 
sfert din populația județului 
Bacău. Laureații n-au fost încă 
desemnați, dar cu siguranță că 
toți au de cîștigat. E și motivul 
pentru care sugerăm ca o ase
menea inițiativă să-și găsească 
o cît mai largă... circulație.

un
„Cine știe circulație 

Cele 30 de întrebări
pe buletinul de par

au solicitat din partea 
a pă- 
studiu 
circu-

Setilă din 
Comarnic

ora-In cartierul Poiana, din 
șui Comarnic, există o captare 
de apă potabilă cu un debit 
destul de scăzut. Scăzut, dar 
suficient pentru a potoli setea 
celor 300 de cetățeni din zona 
respectivă. De la un timp, 
300 de cetățeni sint nevoiți să 
bată kilometri întregi spre alte 
surse de apă, pentru că un Se
tilă le fură apa de sub nas. Dar 
nu un Setilă din basme, ci un pă
mântean de-al lor, pe nume A- 
lexandru Teracoasă. Acest Te- 
racoasă, care lucrează la servi
ciul financiar al județului Pra
hova, are un cazan de țuică și, 
ori de cite ori dă drumul la ca
zan, cei 300 rămin fără apă. 
„N-aveți apă ? Beți țuică !“ — 
le-a spus într-o zi Teracoasă 
supărat. Un' cetățean i-a răs
puns : „Da, dar după țuică se
tea e și mai mare". Să așteptăm 
și răspunsul edililor din 
marnic.

cei

Co-

Hidrologul 
intrat 
la... apa

Tehnicianul Ion Nan. de la | 
Stațiunea hidrologică din Baia 
Mare, a fost prins de organele 
de miliție oferind spre vinzare 
tot felul de „mărunțișuri" : pi- ■ 
xuri, stilouri, lame de ras, b- 
chclari și chiar... șireturi „a-n- 
tîia". Toate de proveniență du
bioasă, deși a încercat să jus- 

.. tifice că sînt' lucruri r*“*<’-*• 
, „personale",, Cînd i s-a
„inventarul" și i s-a arătat că . 
lucrurile „absolut personale" 
concurează in cantitate un în
treg raion de specialitate, și-a 
schimbat atitudinea cu 180 de 
grade, spunînd că el n-a băgat 
mina în buzunarul nimănui... 
Și, cum lucra la o stațiune hi
drologică, își făcuse „vaduri" de 
desfacere în așezările de pe fi
rul apelor din Baia Mare pină 
Ia Sighetu Marmației. Condam
nat de instanță pentru speculă, 
hidrologul a intrat la... apă.

Trei frați»
Pe o stradă din Timișoara, 

M.L. mergea liniștit spre casă, 
cu soția. Mergeau fără grabă și 
discutau de una, de alta. La un 
moment dat, le-au apărut in 
față trei indivizi și, din senin, 
au început să-i lovească. La 
strigătele de ajutor ale celor 
doi soți, au sărit clțiva oameni, 
unul dintre ei fiind grav lovit. 
Oamenii au sesizat miliția și, 
după semnalmentele date, cei 
trei bătăuși au fost repede 
identificați. Sint trei frați : Iu- 
liu, Carol și Mihai Jura. Ares
tați, cei trei frați se află acum 
in cercetări. Deși au încercat să 
arunce vina unul asupra altuia, 
este de așteptat ca pină la ur
mă să împartă răsplata... 
țește.

fră-

Hoți la... 
odihnă

Printre turiștii veniți in 
țiunea Sinaia se aflau și __
indivizi veseli și petrecăreți ne
voie mare. Toți trei — Virgil 
Brechevici, Dumitru Grigore și 
Nicolae Mutaf — din București. 
Toți trei cu buzunarele doldo
ra de bani, fapt care a atras și 
atenția miliției. Și astfel, s-a 
aflat că cei trei veniseră intr-o 
călătorie de plăcere, să se odih
nească, după ce „munciseră" pe 
brinci, sustrăgînd dintr-un ma
gazin alimentar din Chitila 
mărfuri și bani în valoare to
tală de vreo 40 000 de lei. Fi
rește, „concediul" li s-a între
rupt brusc. Acum, cînd li se 
pregătește o nouă călătorie (dar 
nu de plăcere), le-a pierit toată 
veselia.

sta- 
trei

Cine-1 vede...
S-a născut în comuna Corlă- 

țel, județul Mehedinți, la 1 sep
tembrie 1946. Posedă buletinul 
de identitate seria Kv 669931, e- 
liberat de Miliția din Brad. Răs
punde la numele Dumitru Băia- 
șu. Si acum este chemat, prin 
aceste rinduri, să răspundă și 
de fapta lui. în aprilie 1974 a 
solicitat Casei de ajutor reci
proc de la întreprinderea mini
eră Moldova Nouă un împru
mut de 12 000 lei, cu rugămintea 
„f. f. urgentă" și cu promisiu
nea „f. f. fermă" că-și va achi
ta la timp ratele stabilite. Dar 
chiar in ziua în care s-a văzut 
cu banii în buzunar s-a făcut 
nevăzut. Cei de la Casa de 
ajutor reciproc roagă cititorii 
noștri să-i ajute în depistarea 
lui „El fugitivo". Un ajutor 
care e dat încă lui Băiașu în
suși, pentru că, intre timp, do- 
bînda crește. Și, pină la urmă, 
tot el o plătește.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondențlla 
„Scinteil"
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Semnarea planului de aplicare a Acordului 
de colaborare culturală si științifică 

dintre România și Bulgaria
Vineri a fost semnat la București, 

la Ministerul Afacerilor Externe, pla
nul de aplicare a Acordului de co
laborare culturală și științifică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria pe pe
rioada 1975—1977. Cu prilejul sem
nării documentului de către Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Maria Zaharieva, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria, s-a expri
mat satisfacția pentru îndeplinirea 
cu succes a planurilor anterioare, 
relevîndu-se, totodată, contribuția a- 
dusă de aceste programe la mai buna 
cunoaștere reciprocă a realizărilor 
celor două țări frățești, pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor de 
prietenie româno-bulgare.

Acordul își propune să sprijine co
laborarea dintre instituțiile știin
țifice, pe baza înțelegerilor și pro-

tocoalelor directe existente. In do
meniul învățămîntului sint prevăzute 
vizite de cadre didactice și specia
liști in schimb de experiență, pentru 
specializare, expuneri, participarea 
la diferite manifestări naționale și 
internaționale, precum și acordarea 
de burse, sprijinirea activității lec
toratelor de limbă și literatură care 
funcționează în cele două țări, des
chiderea altora în cadrul universită
ților din Veliko Tîrnovo și Craiova. 
S-a stabilit, printre altele, organiza
rea in cele două țări a Zilelor cul
turii românești și bulgare. Zile ale 
filmului, turnee ale unor soliști și for
mații, stimularea colaborării între u- 
niunile de creație, edituri, organizarea 
de expoziții. O serie de prevederi se 
referă la întreprinderea de acțiuni în 
domeniile radioteleviziunii. presei, 
sportului etc.

în cursul zilei de vineri, delegația 
militară portugheză, condusă de ge
neral Carlos Fabiao, șeful Statului 
Major al Armatei de uscat, membru 
al Juntei Salvării Naționale, consi
lier de stat, a fost nrimită de general 
de armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România.

Convorbirile care au avut loc s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

La convorbiri a fost prezent An
tonio Luis de Magalhaes de Abreu 
Novais Machado, ambasadorul Repu
blicii Portugalia la București.

In aceeași zi, delegația militară 
portugheză, împreună cu general-co
lonel Ion Coman, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, a vizitat o 
unitate mecanizată.

La amiază, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România a oferit un dejun în cinstea 
oaspeților portughezi.

(Agerpres)

Mesajul C. C. al Partidului Comunist CONGRESUL PARTIDULUI REPUBLICAN ITALIAN

Român către Congresul al ll-lea al Mesaj adresat de C.C.
al Partidului Comunist Român

Cronica zilei Protocol comercial
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, generalul 
de armată Ion Ioniță. a adresat mi
nistrului apărării naționale al Repu
blicii Democrate Germane, generalul 
de armată Heinz Hoffmann, o tele
gramă de felicitare cu prilejul celei 
de-a XlX-a aniversări a creării Ar
matei Populare Naționale a R. D. 
Germane.

le- 
a

na-

româno-danez

*
Cu prilejul celei de-a XlX-a aniver

sări a creării Armatei Populare Na
ționale a Republicii Democrate Ger
mane. colonelul Werner Niemand, 
atașatul militar, aero și naval al R.D. 
Germano la București, a oferit vineri 
seara o recepție în saloanele amba
sadei.

Au luat parte general-colonel Ma
rin Nicolescu și general-colonel Va- 
sile Ionel, adjuncti ai ministrului a- 
părării naționale, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alti membri al corpului diplomatic.*

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Malgașe, Albert Zakariasy, prin care 
acesta mulțumește pentru felicitările 
adresate cu ocazia 
funcția de ministru 
terne.

și plenipotențiar al Kuweitului în 
Republica Socialistă România, în 
gătură cu apropiata prezentare 
scrisorilor sale de acreditare.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători

tionale a Marocului, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat vineri, in Capitală, 
o manifestare culturală.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți Maati_ Jorio, am
basadorul 
membri ai

Marocului la București, și 
ambasadei.

★
La București a fost semnat proto

colul de colaborare bilaterală pe anul 
1975 dintre uniunile de ziariști din 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

(Agerpres)

între 24 și 28 februarie, la Bucu
rești, s-au desfășurat lucrările Co
misiei mixte româno-daneze pentru 
comerț, încheiate prin semnarea 
unui protocol de către Nicolae Du
mitrescu, director în Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, și W. Thune 
Andersen, director în Ministerul 
Afacerilor Externe. Potrivit docu
mentului, cele două părți au consta
tat cu satisfacție că relațiile comer
ciale dintre România și Danemarca 
au înregistrat o creștere continuă și 
există posibilități pentru extinderea 
și diversificarea acestor relații. S-a 
convenit ca, în concordanță cu dez
voltarea economiei fiecărei țări, să 
se identifice noi căi și mijloace pen
tru lărgirea raporturilor comerciale 
și de cooperare româno-daneze.

Stimați prieteni,
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, adre
săm delegaților la cel de-al doilea 
Congres al Mișcării Radicalilor de 
Stingă din Franța, tuturor membri
lor și simpatizantilor săi un cald sa
lut prietenesc și cele mai bune urări 
de succes lucrărilor congresului.

Partidul Comunist Român urmă
rește cu viu interes activitatea Miș
cării Radicalilor de Stingă, eforturile 
sale convergente cu Partidul Comu
nist Francez și Partidul Socialist 
Francez pentru transformări și în
noiri democratice, pe baza Progra
mului comun al Stîngii Unite, pen
tru promovarea intereselor vitale 
ale națiunii franceze, pentru pace și 
progres.

Ne este plăcut să constatăm că re
lațiile dintre Partidul Comunist Ro
mân și Mișcarea Radicalilor de Stin
gă cunosc o evoluție favorabilă in 
spiritul prieteniei, stimei și respec
tului reciproc.

Congresul dumneavoastră se des
fășoară în condiții internaționale ca
racterizate prin transformări pro
funde intervenite în lume datorită 
schimbărilor în raportul de forțe pe 
plan mondial, făcînd posibilă trece
rea la un început de destindere, care 
însă este destul de fragil, pacea și 
securitatea popoarelor continuind să 
fie serios amenințate de persistența 
unor surse de încordare și conflict, 
de continuarea cursei înarmărilor,
de perpetuarea decalajelor și a ine
chităților care au agravat și mai 
mult fenomenele de criză și insta
bilitate. Aceasta face imperios nece
sară înmulțirea eforturilor unite ale 
maselor 
politice 
vederea 
cursului
doptarea unor

largi populare, ale forțelor 
democrate și progresiste, în 
continuării și aprofundării 
spre destindere, pentru a- 

măsuri efective de

dezarmare, pentru eliminarea forței 
și a amenințării cu forța in relațiile 
interstatale, pentru’eliminarea sub
dezvoltării, pentru crearea unui ca
dru care să asigure stabilirea unor 
raporturi noi între state, bazate pe 
principiile independenței și suvera
nității, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, al dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur desti
nele, fără nici un amestec din afară, 

în spiritul hotărîrilor celui de-al 
XI-Iea Congres, la care am avut 
satisfacția să salutăm și o delegație 
a Mișcării dumneavoastră, Partidul 
Comunist Român va dezvolta în con
tinuare relații de prietenie și colabo
rare cu partidele comuniste și mun
citorești, cu partidele socialiste, so- 
cial-democrate, cu mișcările de eli
berare națională, cu partidele de gu- 
vernămînt din țările în curs de dez
voltare. cu toate forțele democratice, 
progresiste și antiimperialiste din
întreaga lume. Solidaritatea și ac
țiunea unitară a acestor forte consti
tuie o chezășie a victoriei popoare
lor în lupta pentru pace, securitate 
și colaborare în Europa și în întrea
ga lume, pentru triumful cauzei de
mocrației. independentei naționale și 
progresului, pentru o nouă ordine 
politică și economică internațională.

Partidul Comunist Român tine să 
reafirme și cu această ocazie dorința 
de a dezvolta în continuare relațiile 
amicale, de colaborare cu Mișcarea 
Radicalilor de Stingă. Sîntem con
vinși că aceasta constituie, totodată, 
o contribuție la întărirea raporturi
lor traditionale de prietenie și con
lucrare dintre România și Franța, 
dintre popoarele român și francez.

Vă urăm, stimați prieteni, succes 
deplin în transpunerea în viață a 
hotărîrilor ce vor fi adoptate de con
gres pentru realizarea aspirațiilor vi
tale ale poporului francez, pentru 
pace și înțelegere internațională, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

ROMA 28 — Corespondentul nos
tru transmite : La Genova continuă 
lucrările celui de-al XXXII-lea Con
gres al Partidului Republican Ita
lian. Pe adresa congresului au sosit 
numeroase mesaje de salut.

Mesajul Comitetului Central 
Partidului Comunist Român 
înminat Prezidiului de către 
sadorul Republicii Socialiste 
nia la Roma, Iacob Ionașcu.

Președintele Prezidiului, 
Biasini. membru al Direcțiunii P.R.I., 
a anunțat sosirea pe adresa congre
sului a mesajului C.C. al P.C.R., care 
a fost primit cu vii aplauze de că
tre cei prezenți.

în numele Partidului Comunist 
Român și al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
se arată în document — adresăm un 
călduros salut și un mesaj de prie
tenie celui de-al XXXII-lea Congres 
al Partidului Republican Italian.

Congresul — continuă mesajul — 
are loc în condițiile intensificării. în 
Europa și în întreaga lume, a acțiu
nii forțelor progresiste, democratice, 
a maselor largi populare impotriva 
vechii politici de forță, dominație și 
dictat, pentru abolirea definitivă a 
colonialismului și neocolonlalismului, 
pentru reglementarea pe cale poli
tică a tuturor problemelor litigioase, 
pentru stingerea focarelor de tensiu
ne și conflict, pentru 
unui climat de pace, 
cooperare în lume.

Se afirmă cu putere 
poarelor de a fi pe deplin stăpine pe 
bogățiile naționale și de a le folosi 
în scopul dezvoltării lor economico- 
sociale independente, hotărlrea lor

al 
a fost 
amba- 
Româ-

Oddo

statornicirea 
securitate ?i

voința po'

de a acționa pentru p nouă ordine 
politică și economică, întemeiată pe 
egalitate, pe respect reciproc al in
dependentei, pe neamestec in trebu
rile interne.

înlăturarea pericolelor generate de 
criza economică, agravate de criza 
financiară, de problema materiilor 
prime și a energiei, rezolvarea In in
teresul popoarelor, cu participarea, 
pe bază de egalitate, a tuturor state
lor, a problemelor internaționale ac
tuale, eliminarea subdezvoltării, con
strucția unei securități trainice în 
Europa și in lume impun, mai mult 
ca oricînd, acțiunea convergentă a 
tuturor partidelor și forțelor revo
luționare, progresiste și democratice, 
atit pe plan national, cit și interna
țional.

In acest spirit, se arată In mesaj, 
constatăm cu satisfacție că relațiile 
de prietenie dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Republican 
Italian, marcate de vizita delegației 
partidului dumneavoastră în Româ
nia, precum și de participarea la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., cu
nosc o continuă dezvoltare. Ele se 
înscriu ca o contribuție pozitivă la 
amplificarea și intensificarea tradi
ționalelor legături politice, economi
ce, tehnlco-științifice și culturale 
dintre România și Italia, corespunză
tor intereselor ambelor popoare, cau
zei păcii, destinderii și colaborării în 
Europa și ih Întreaga lume.

Exprimîndu-ne încrederea că legă
turile de prietenie și colaborare din
tre partidele și popoarele noastre se 
vor dezvolta și lărgi în mod ascen
dent. urăm succes deplin lucrărilor 
congresului — se spune în încheie
rea mesajului.

numirii sale in 
al afacerilor ex-

★
Vineri, tovarășul Lucian Drăguț, 

membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, a primit dele- 
gația de activiști ai P.S.U.G., condu
să de Klaus Haubold. șef de sector 
la Secția Agricultură a C.C. al 
P.S.U’.G., care, la invitația C.C. al. 
.P.C.R., face o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Adrian Rogojanu, adjunct de șef de 
secție la Consiliul Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale. A fost de față 
Heinz Neumann, consilier al Amba
sadei R.D. Germane la București.

Lucian Drăguț,

*
Vineri dimineață, Vasile Gliga, ad

junct al ministrului afacerilor 
terne, a primit pe Aii Zakaria
Ansari, noul ambasador extraordinar

ex- 
Al-

vremea
Timpul probabil pentru 2, 3 și i mar

tie. In (ară : Vreme tn curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fl variabil, mal 
mult noros in estul și nordul tării, unde 
vor cădea ninsori slabe. In rest — pre
cipitații Izolate. Vîntul va sufla mode
rat, cu unele Intensificări Ia începutul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
Intre minus 10 și zero grade, mal cobo- 
rtte in depresiuni, iar cele maxime 
între minus 2 șl plus 8 grade, local mai 
ridicate. In București : Cer temporar 
noros, favorabil precipitațiilor slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. Ieșite ciștigă- 
toare la tragerea ta sorti lunară din 
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

fotbal . Reîncepe campionatul
diviziei A

CLASAMENTUL
1. Dinamo 17 13 1 3 32-13 27
2. F.C.M. Reșița 17 10 3 4 26-15 23
3. A.S.A. 17 10 1 6 24-20 21
4. U.T.A. 17 8 3 6 19-15 19
5. Univ. Craiova 17 7 4 6 25-16 18
6. Olimpia 17 7 4 6 16-15 18
7. C.F.R. 17 6 6 5 14-15 18
8. Steaua 17 7 3 7 27-20 17
9. „U" CIuj-

Napoca 17 6 5 6 14-19 17
10. Jiul 17 6 4 7 24-15 16
11. F.C. Constanta 17 6 4 7 17-19 16
12. „Poli" Tim. 17 7 2 8 13-20 16
13. Steagul roșu 17 6 3 8 23-16 15
14. F.C. Argeș 17 7 1 9 22-21 15
15. Sportul stud. 17 6 3 8 17-22 15
16. F.C. Chimia 17 4 5 8 15-32 13
17. „Poli" Iași 17 6 0 11 20-34 12
18. F.C. Galati 17 4 2 11 6-27 10

ETAPE1

CIuj-Napoca), partida e programată 
pe stadionul „Steaua".

Meciurile tuturor etapelor campio
natului din luna 
ora 16.

martie vor începe la

HOCHEI „CUPA FEDERAȚIEI-

MECIURILE
A XV111-A

• Simbătă, X martie, partida tele
vizată în direct de la Iași (ora 16) : 
Politehnica >— Olimpia (arbitru : Gh. 
Limona — București).

o Duminică, 2 martie : Politehni
ca Timișoara •— F.C. Chimia Rm. Vil- 
cea (F. Coloși — București) ; F.C.M. 
Reșița — Dinamo (C. Ghită — Bra
șov) : Jiul — U.T.A. (C. Petrea — 
București) ; Universitatea Craiova — 
„U“ Cluj-Napoca (N. Rainea — Bir- 
lad) ; F.C. Argeș — F.C. Constanta 
(N. Petriceanu — București) ; Stea- 

Sportul studențesc (I.
Tg. Mureș) 1 C.F.R. — F.C. 

Munich — București) ;
(I. Cîmpeanu —

gul roșu 
Rus — 
Galati (A.
Steaua — A.S.A.

FOTBALIȘTI 
PARTICIPA

CARE NU VOR 
LA MECIURILE 

ACESTEI ETAPE

re-

Pentru heîndeplinirea, din diferite 
cauze, a normelor prevăzute la teste
le fizice obligatorii. F.R.F. a ridicat 
dreptul de joc in prima etapă unui 
număr de fotbaliști din echipele di
vizionare A și din echipele de
zerve-tineret. Printre aceștia 6e nu
mără și Dumitrache (Dinamo), Ca- 
raman și Ghircă (F.C. Constanta), 
Incze (Politehnica Iași). Both I (O- 
limpia). Roman (C.F.R.), Radu II 
(F.C. Argeș), Hurloi („U“ Cluj-Na- 
poca). Pentru testarea capacității de 
efort a restantierilor sint fixate două 
ședințe speciale, la 11 și 18 martie 
(București), sub supravegherea unei 
comisii a Colegiului central de an
trenori.

PARTIDE INTERESANTE 
ÎN SEMIFINALELE 

„CUPEI ROMÂNIEI"
Vineri, la sediul Federației de fot

bal. a avut loc tragerea Ia sorți a se
mifinalelor „Cupei României". Intil- 
nirile se vor desfășura la 25 iunie, pe 
terenuri neutre, după cum urmează : 
Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. 
Mureș și Steaua — Rapid ! Finala 
„Cupei României" se va juca la 6 
iulie, la București.

Turneul internațional de hochei pe 
gheață „Cupa federației", care se 
desfășoară la patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală, a progra
mat aseară două partide de mare 
atracție. în primul joc, formația so
vietică S.K.A. Sverdlovsk a învins 
cu scorul de 3—2 (1—0. 1—1, 1—1)
selecționata de tineret a Cehoslova
ciei. Au marcat Arovin (2). Molcia- 
nov, respectiv Kalivoda și Scheibal.

Al doilea meci a opus primele re
prezentative ale României și Elve
ției, care se pregătesc în vederea

campionatului mondial (grupa B) 
de la Sapporo. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 6—5 (2—1, 1—2, 3—2) 
în favoarea hocheiștilor elvețieni. 
Pentru oaspeți au marcat Wiss (2), 
J. Crocitorti (2), Zahnd și Y. Croci- 
torti. Punctele echipei noastre au 
fost realizate de Ioniță, Axinte. Ban- 
daș, Pisaru, Antal.

Astăzi se dispută întîlnirea Polo
nia—Elveția (ora 18,00). iar mîine 
ultimul meci al competiției : Româ
nia—S.K.A. Sverdlovsk (ora 18,00). i

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

ROMA (De Ia cores
pondentul nostru. Ra
du Bogdan). Cel de-al 
XXXII-lea Congres al 
Partidului Republican 
Italian, ale cărui lu
crări au început joi la 
Genova, est.e apreciat 
aici ca un eveniment 
important al actuali
tății 
mul 
de 
este 
de 
participă în 
la guvern, 
de Partidul 
crat-Creștin. în tim
pul ultimei 
guvernamentale, 
etanșată de curentele 
de dreapta din rindul 
Partidului Socialist- 
Democratic, și în 
cursul căreia s-au ex
primat cereri privind 
dizolvarea parlamen
tului și. reîntoarcerea 
anticipată la urne. 
Partidul Republican 
Italian a adoptat o 
poziție constructivă,

politice. In pri- 
rind este 
faptul că 

singurul partid 
centru-stînga care 

prezent 
alături 
Demo-

vorba 
P.R.I.

crize 
de

!n acest 
unor 

In

VOLEI
Ieri, în sala Floreasca. intr-unui 

din derbiurile campionatului femi
nin de volei, s-au întîlnit formațiile 
bucureștene Rapid și Dinamo. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 3—2 
(6—15, 15—11, 7—15, 15—9, 15—11) in 
favoarea sportivelor rapidiste.
TENIS: Finala zonei asiatice 

a „Cupei Davis"
AUCKLAND 28 (Agerpres). - La 

Auckland, in finala zonei asiatice a 
„Cupei Davis", echipa de tenis a 
Australiei conduce cu 2—0 în meciul 
cu formația Noii Zeelande. Rezultate 
tehnice : John Newcombe — Brian 
Fairlie 7—5, 6—3, 7—5 ; Ken Rose
wall — Onny Parun 6—2, 6—4, 2—6, 
6—4.

★
în sferturile de finală ale turneu

lui de la Ridgefield (Connecticut) 
americanul Peter Fleming l-a între
cut cu 6—1, 3—6, 6—3 pe Ion Tiriac. 
Alte rezultate : Pisecky (Ceho-

slovacia) — Kuki (Japonia) 6—4,
6—3 ; Taylor (Anglia) — Kodes 
(Cehoslovacia) 6—4, 7—6.

HANDBAL : Și Gummersbach 
a pierdut pe teren propriu !
DORTMUND 28 (Agerpres). — 

Peste 11 000 de spectatori au urmă
rit la Dortmund prima „manșă" a 
semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni" la handbal (masculin) în 
care s-au întîlnit formațiile V.F.L. 
Gummersbach, campioana R.F. Ger
mania, și A.S.K. Vorwaerts Frankfurt 
pe Oder (R.D. Germană). Jucind 
excelent, handbaliștii de la Vorwaerts 
au obținut victoria cu scorul de 22— 
18 (10—10). Din echipa învingătoare 
s-a remarcat Engel, care a înscris 7 
puncte. Pietzsch (3). Weber (3) și 
Rose (4) au fost autorii altor puncte. 
De la gazde, o bună impresie a lăsat 
Schmidt, autorul a 7 puncte. Returul 
acestui meci se va juca la 12 martie, 
Ia Frankfurt pe Oder.
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1 21752 35 50 000
1 69902 19 25 1)00
1 35726 72 15 000
1 05123 76 10 000
1 46952 51 5 000
1 70324 58 5 000
1 24144 80 5 000
1 51352 71 5 000
1 60934 14 5 000
1 95466 03 3 000
1
1

53344 75 3 000
41299 53 3 030

1
1
1
1

63716 73 3 000
13234 33 3 000
68057 75 3 000
58769 03 3 000

1 30112

fermi nația 
seriei 

obligați
unilor

56 3 000

ion 338 47 2 000
100 786 16 2 000100 673 12 2 000
100 795 47 2 000
100 880 19 2 000
100 341 63 1 000
100 375 74 1 000
100 619 48 l 000
100 513 77 I 000
10(1 804 66 1 000
1C0 542 26 l 000
100 891 20 1 000
100 546 61 1 noo
100 390 51 1 000
100 755 23 1 000
100 479 59 1 000
100 466 34 1 000
100 197 23 1 000
100 552 50 t 000

1 000 70 32 800
1 000 27 63 800
1 000 37 24 800
1 000 86 72 800

5 917 TOTAL: 5 749 000

februarie

menționăm 
6 martie — 
soarelui de 

Unitatea

A apărut: 
REVISTA ECONOMICĂ 

Nr. 9 din 23 
1975

Din cuprins 
articolele : 1945 —
1975 : Sub semnul
Vasile Porumbescu ; 
dialectică intre producție Și re
partiție in societatea socialistă de 
lector dr. E. Nasta, conf. dr. 
G. Horja ; Oile : efective, randa
mente. eficiență de Ion Manea : 
Dinamica pieței și strategia ex
porturilor de dr mg. Iulian Dă- 
nescu.

La rubrica Om — tehnică — 
mediu, articolul : Dinamica is
torică și viitorul resurselor na
turale de Ihor Lemnij.

Argumente pentru o nouă or
dine economică internațională. 
Rolul efortului oropriu al țări
lor in curs de dezvoltare de prof, 
univ. dr. C. Moisuc.

Revista cuprinde cunoscutele 
sale rubrici : Conducere — or
ganizare : Dosar „R.E." ; Ten
dințe — conjuncturi.

DE LA ADAS
asi- 
fe- 
opt

La tragerea de amortizare a 
gurărilor de viață pentru luna 
bruarie 1975 au ieșit următoarele 
combinații de litere :

X.G.A. : L.V.T. : Z.L.H. : A.M.Y. ; 
L.J.T. ; P.Q.Z. : T.Z.A. ; Q.R.X.

Toti asigurați! cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare este necesar ca 
asigurații să achite primele de asi
gurare la termenele stabilite.

Cîștlgurile revin tntregl obligațiu
nilor de 200 lei tn valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă șl valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
•ucursalele și filialele C.E.C.

LOTO
numerele extrase la tragerea din 

28 februarie 1975
Fond general de cîștiguri : X 9X8 1X5 

lei. din care 9631X6 lei report.
Extragerea I : 72, 73, 39, 53, 62, 87, 

60, 38. 59.
Extragerea a Il-a : 77, 30, 86, 1, 81, 

69, 50, 45, 88.

Peste citeva zile, respectiv intre 4—6 martie, se deschid, la Al
ger, lucrările conferinței la nivel înalt a Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C. — după inițialele denumirii in limba engle
ză) — reuniune ce va fi precedată intre 1 și 3 martie de o intilnire 
cu participarea miniștrilor petrolului și cei ai afacerilor externe ai 
acestor țări (o intilnire extraordinară numai a miniștrilor petrolului 
a avut loc la Viena la începutul acestei săptămini). Dind curs solicită
rilor mai multor cititori, ne referim, in cele ce urmează, la structura 
și obiectivele O.P.E.C., precum și 
nivel inalt a acestei organizații.

la contextul convocării conferinței la

contribuind 
fel Ia depășirea 
momente dificile, 
ce privește perspecti
vele actualei coaliții, 
ele ar depinde, în o- 
pinia republicanilor, 
de rezultatele alegeri
lor regionale din pri
măvara acestui an. a- 
preciindu-se cu antici
pație că acestea vor 
marca o creștere de 
voturi acordate stingil 
și o diminuare a pozi
țiilor democrației creș
tine — formație poli
tică ce s-a 
permanentă 
cerea tării 
30 de ani.

Congresul 
află în centrul 
ției și datorită pozi
ției secretarului gene
ral al partidului. Ugo 
La Malfa. fată de pro
punerea „compromi
sului istoric" lansată 
de P. C. Italian. Tn 
raportul pregătit pen
tru congres, precum și

aflat In 
la condu- 
in ultimii

P.R.I. «e
aten-

în diferitele luări de 
poziție anterioare. La 
Malfa dă o apreciere 
realistă funcției și 
rolului care revin în 
țară Partidului Comu
nist Italian, propune
rilor sale urmărind 
rezolvarea trainică a 
marilor probleme cu 
care este confruntată 
în prezent societatea 
italiană. Pornind de 
aici, secretarul gene
ral al P.R.I. afirmă că 
teza „compromisului 
istoric" nu poate fi 
respinsă apriori, că ea 
trebuie considerată in 
funcție de evoluțiile 
de pe scena politică 
internă și de situația 
internațională.

Se cuvine de ase
menea remarcat că re
publicanii se prezintă 
la acest congres cu un 
bilanț 
și de 
timii 
sporit de patru ori 
număftil reprezentan
ților în parlament, de 
la 5 la 20.

pozitiv, ilustrat 
faptul că în ul- 
zece ani și-au

10,00 Biblioteca pentru toti.
10,45 Eroi îndrăgiți de copil : Năz

drăvanul Dennis.
11,10 De prin sate și vllcele. Pro

gram de cintece și jocuri. 
Tribuna TV. 
Teleclnemateca. 
mare actriță" -
Iova in filmul „Primăvara" 
— o producție a studiourilor 
sovietice.
Telex.
Expediție de vinătoare. Prie
ten de vinătoare.
Preferințele dv. muzicale sint 
șl ale noastrd...
Teleglob — Secvențe maro
cane.
Vlrstele peliculei.
Fotbal — prima etapă a re
turului diviziei naționale :

11,30
11,50

13,30
13,35

14,40

15,00
13,55

Ciclul „O 
Liubov Or-

Polltehnlca Iași — Olimpia 
Satu-Mare. Transmisiune di
rectă de la Iași. In pauză : 
Volei feminin : Rapid — Di
namo (turneul final al cam
pionatului național). Rezumat 
înregistrat de la sala Flo- 
reasca.

17,45 Caleidoscop cultural-artistic. 
18,00 O primăvară cum n-a ' 

nlclclnd... Emisiune de 
suri.
Club T.
Lumea copiilor : „Si noi 
tem pietoni". 
1001 de seri.

18,15
19,00

fost 
ver-

sln-

19.20 . . .
19,30 Telejurnal « Curier electoral.
20,00 ~ ...........................
20,50

Teieenciclopedia.
Film serial : „Misiune impo
sibilă". Episodul „Fantome... 
electronice".
Telejurnal.
Săptămfna sportivă, 
întilntrea de la ora 10... — 
„Țl-am luat un mărțișor". 
„Cit oi trăi pe pămint". Vechi 
șl Îndrăgite melodii de pe
trecere.

23,00 închiderea programului.

22,45

O.P.E.C. a fost înființată in sep
tembrie 1960. cu participarea a cinci 
state : Arabia Saudită. Kuweit. Irak. 
Iran și Venezuela ; ulterior, la a- 
ceastă organizație au aderat Indone
zia, Libia, Algeria. Qatar. Nigeria. 
Emiratele Arabe Unite. Ecuador. 
Gabon, numărul țărilor membre ridi- 
cindu-se. astfel, 
Crearea O.P.E.C 
statele membre ca un 
concertare in vederea 
intereselor lor. a lărgirii capacității 
de replică in fața marilor societăți 
monopoliste petroliere occidentale 
— se înscrie in procesul de afirmare 
independentă a popoarelor, de recu
perare a bogățiilor și resurselor na
ționale si folosire a lor în interesul 
propriei dezvoltări, de lichidare a 
vechilor structuri și relații econo
mice inechitabile, care. în dome
niul petrolier, s-au manifestat vre
me îndelungată intr-un mod poate 
chiar mai pronunțat decit in alte 
domenii. Evoluțiile din cadrul
O. P.E.C. dovedesc caracterul irever
sibil ai acestui proces, confirmînd 
justețea aprecierilor partidului nos
tru asupra epocii contemporane, 
științific fundamentate în Programul
P. C.R.. in raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu și in ce
lelalte documente ale Congresului 
al XI-lea.

Inițial, la începutul anilor ’60. 
cind marile companii occidentale do
minau aproape integral piața petro
lieră — de Ia extracție oină la dis
tribuție — obiectivele țărilor O.P.E.C. 
s-au limitat la evitarea diminuării 
veniturilor lor provenite din exploa
tarea țițeiului. în condițiile vechilor 
relații determinate de nolitica impe
rialistă. colonialistă și neocolonia- 
listă. care pe plan economic își gă
seau expresia in practica schimbu
lui neechivalent, a unor raporturi 
inechitabile între prețurile petrolului 
și cele ale produselor industriale.

Ulterior însă, pe măsura intensi
ficării. în majoritatea țărilor mem
bre. a acțiunilor vizînd oreluarea 
controlului asunra propriilor resurse 
și utilizarea acestora în beneficiul 
national — ample acțiuni de națio
nalizare au avut loc, după cum se

în prezent, la 13.
- concepută de 

mijloc de 
promovării

știe, in Algeria, Libia. Iran. Irak. 
Kuweit etc — obiectivele formulate 
și urmărite în comun de țările 
O.P.E.C. au ieșit, treptat, din sfera 
problemelor tehnico-economice. că- 
pătînd un tot mai pronunțat carac
ter politico-economic. In fața pozi
ției concertate a țărilor producă
toare, marile companii petroliere 
occidentale au fost nevoite să ac-

hotărît înlăturarea, pînă la sfirșitul 
deceniului, a sistemului concesiuni
lor acordate companiilor petroliere 
și preluarea treptată a controlului 
asupra resurselor, extracției și des
facerii petrolului.

O nouă decizie — aparent de or
din tehnic, dar de fapt cu caracter 
politic — luată in decembrie anul 
trecut confirmă voința țărilor mem
bre ale O.P.E.C. de a grăbi recu
perarea resurselor lor petroliere. S-a 
convenit asupra instituirii unui preț 
unic al 
astfel, 
unitate 
sistem 
existenta a două 
parte, cel al petrolului 
țării producătoare : pe de altă parte, 
cel al petrolului apartinind compa-

Este abandonat.petrolului.
complicatul sistem avînd ca 
de calcul „prețul 
care presupunea.

afișat", 
de fapt, 

prețuri : pe de o 
apartinind

ririi prețului petrolului nu-i pot fi 
atribuite decit maximum 2—3 pro
cente din ritmul de 10—15 la sută cu 
care galopează, in medie, anual, in
flația pe piețele occidentale. în pre
zent, și care constituie o trăsătură e- 
sențială a acestei crize. Totodată, ță
rile O.P.E.C. sint preocupate de de
precierea inflaționistă a monedelor 
occidentale, exprimîndu-se pentru 
căutarea unui mecanism de indexare 
a prețului petrolului in raport cu 
inflația din țările apusene (respectiv 
calcularea sa în funcție de prețul u- 
nui grup de produse industriale fun
damentale sau în funcție de un grup 
de monede mai puternice), in vede
rea conservării puterii de cumpărare 
a încasărilor lor. tn prezent insă, așa 
după cum a declarat lâ reuniunea 
ministerială de la Viena. in numele

Răspunsuri la întrebările cititorilor

CE ESTE „O.P.E.C."?
cepte, rînd pe rînd. unele revendi
cări ale acestora : sporirea așa-numl- 
tului preț afișat (despre care vom 
vorbi mai jos. și in funcție de care 
erau calculate veniturile țărilor pro
ducătoare) și majorarea progresivă a 
acestuia avind in vedere eroziunea 
inflaționistă a diferitelor valute occi
dentale ; ridicarea nivelului rede- 
ventelor (partea din producție ce re
vine țării deținătoare a terenurilor 
petroliere, plătită în bani sau in pe
trol și 
afișat) 
cepute 
pectiv
(.,fifty-fifty", 
impărtirea beneficiilor 
rea lui 
majoritare a ___
petroliere. In septembrie 
membre ale O.P.E.C. i ,
un ansamblu de măsuri în vederea 
participării lor directe (in proporție 
de cel puțin 20 la sută) la capitalul 
deținut de societățile petroliere. 
Erau, astfel, pentru prima dată, pre
văzute acțiuni de natură a ataca nu 
numai efectele, ci înseși bazele ve
chilor structuri petroliere. Pe aceeași 
linie a „politizării" obiectivelor și 
preocupărilor O.P.E.C., în 1972 s-a

calculată în funcție de prețul 
; creșterea impozitelor 
de statele producătoare, 
abolirea

bogății, asigurarea accesului tuturor 
statelor la sursele de materii prime 
și energie, fixarea unor prețuri echi
tabile atit pentru producători, cit și 
pentru consumatorii de petrol, pre
cum și stabilirea unui raport just in
tre preturile materiilor prime și pre
țurile produselor industriale, așezate 
pe baze și criterii rationale, care să 
împiedice modificarea lor nejustifi
cată de către unele țări in detri
mentul altora. In acest sens — așa 
cum s-a arătat in cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la recenta 
Consfătuire cu activul de partid si de 
stat din domeniul comerțului exterior 
și cooperării economice — s-ar putea 
avea in vedere adoptarea unui sis
tem international care să permită o 
mai mare stabilitate a preturilor — 
cel puțin pentru citiva ani — ur- 
mind ca orice modificare a acestora 
să se poală face numai prin acor
dul comun al celor interesați. „Ti- 
nind seama de aceste considerente, 
arăta secretarul general al partidu
lui nostru, apare tot mai necesară 
constituirea unui organism interna
țional — cu participarea tuturor 
statelor Interesate — care să asigure 
soluționarea problemelor in intere
sul tuturor națiunilor, promovind ac
tiv afirmarea în viață a noilor prin
cipii, a noii ordini economice inter
naționale".

Este o abordare care denotă un 
înalt simț de răspundere internațio
nală, in conformitate cu politica 
generală a partidului și statului 
nostru de a contribui la găsirea, în- 
tr-un spirit de cooperare, a unor so
luții care să fie adoptate pe baza 
unei participări cit mai largi și să 
fie acceptabile tuturor statelor. Răs- 
punzind intr-o măsură sau alta a- 
cestei cerințe, pe plan internațional 
se avansează, după cum se știe, di
ferite nropuneri. Favorabile unei 
reexaminări a problemelor generate 
de dezechilibrele economice și de 
criza de energie și de materii pri
me. țările O.P.E.C. s-au declarat 
dispuse să participe, alături de ță
rile industrializate consumatoare, 
precum și de țările în curs de dez
voltare nenroducătoare de petrol, la 
o conferință internațională care să 
abordeze problemele energetice, ale 
materiilor prime și prețurilor aces
tora in contextul larg al nrobleme- 
lor dezvoltării tuturor țărilor. Defi
nirii poziției lor în perspectiva aces
tei conferințe internaționale îi este, 
de altfel, destinată întrunirea la 
nivel inalt a țărilor O.P.E.C.

participantilor, ministrul saudit al 
petrolului. Ahmed Yamani. 
O.P.E.C. nu au intenfia de a 
ca actualele preturi.

Intr-un articol anterior 
„Scînteia" din 11 februarie 
au fost prezentate unele implicații e- 
conomice și financiare ale creșterii 
prețului petrolului, sub forma apari
ției așa-zișilor petrodolari. In fapt — 
în condițiile interdependentelor eco
nomice contemporane și in con
textul agravării problemelor materii
lor prime in general, ca și a proble
melor financiare ale lumii — aceste 
implicații au o amplă incidență, fiind 
resimțite in întreaga economie mon
dială. Apare limpede că proble
mele resurselor energetice și ale 
celorlalte materii prime, in general 
ansamblul complexelor probleme 
economico-financiare care confruntă 
astăzi lumea nu iși pot găsi rezol
vări reciproc acceptabile decit prin 
luarea în considerare a intereselor 
tuturor națiunilor, prin așezarea re
lațiilor interstatale pe baze noi. de 
deplină egalitate și echitate, intr-un 
cuvînt prin statornicirea unei noi or
dini economice mondiale. Aceasta 
presupune respectarea dreptului fie
cărui popor de a dispune de propriile

niilor petroliere (ca „producător" în 
baza concesionării zăcămintelor). 
Noul preț unic implică o sursă 
unică de aprovizionare (țările pro
ducătoare) și. deci, înlăturarea so
cietăților din funcția de așa-zis pro
ducător. Introdus de la 1 ianuarie 
1975, sistemul prețului unic va intra 
pe deplin in vigoare începînd din sep
tembrie 1975, urmînd ca pînă la a- 
ceastă dată să fie finalizate negocie
rile in curs privind naționalizarea in
tegrală de către. Arabia Saudită a po
sesiunilor companiei „ARAMCO" și 
recuperarea anticipată a bogățiilor 
petroliere în Venezuela. După insti
tuirea „de facto" a 
rolul companiilor 
redus Ia a cumpăra 
de țările posesoare.

In ultimii ani, așa cum este cu
noscut. prețul petrolului a fost ma
jorat in mai multe rinduri. crescind 
de la 1.80 dolari barilul in ianuarie 
1973. la 10—11 dolari in nrezent. Sta
tele membre ale O.P.E.C. resping 
încercările unor cercuri economice 
și politice occidentale de a le im
puta responsabilitatea integrală a ac
tualei crize care a cuprins economia 
apuseană : purtători de cuvînt auto
rizați ai acestor state susțin că spo-

țările 
modifi-

(vezi 
1975)

per- 
res- 

paritarsistemului
la sută) în 
si 
distribuirii 

către țările 
• 1971. statele 
au anunțat

cite 50
cu sistemul

acestora

inlocui-
prețului unic, 

petroliere va fi 
petrolul produs

Ilie ȘERBANESCU
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VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
AL ROMÂNIEI ÎN GRECIA

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE

ATENA 28 — Corespondentul A- 
gerpres transmite ; în cadrul vizitei 
oficiale pe oare o întreprinde la 
Atena, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a fost primit, 
vineri, de Michail Stassinopoulos, 
președintele Republicii Elene.

Ministrul român de externe a 
transmis, cu acest prilej, președin
telui elen un mesaj personal de prie
tenie, cele mai bune urări de sănă
tate și succese în activitate, de pros
peritate și fericire pentru poporul 
grec, din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Mulțumind pentru mesaj, șeful 
statului elen a rugat, la rîndul său, 
să se transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urări călduroase 
de sănătate și fericire, de noi suc
cese pentru poporul român în vasta 
operă constructivă și pașnică pe 
care o înfăptuiește.

Președintele elen a avut cu minis
trul de externe român o convorbire 
cordială asupra unor aspecte de in
teres comun. A fost de față amba
sadorul României în Grecia, Ion 
Brad.

CONVORBIRE CU PRIMUL MINISTRU 
CONSTANTIN CARAMANLIS

Ministrul de externe român a fost 
primit, în aceeași zi, de Constantin 
Caramanlis, primul ministru al Gre
ciei, căruia i-a transmis, din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu. un 
mesaj de prietenie, urări de sănătate 
și noi succese, precum și dorința 
părții române de a dezvolta pe toate 
planurile raporturile cu Grecia.

Premierul grec a mulțumit pentru 
mesaj și a transmis, totodată, urările 
sale de sănătate și fericire președin
telui Nicolae Ceaușescu.

între primul ministru Caramanlis 
și ministrul de externe George Ma
covescu a avut loc o convorbire am
plă, referitoare la relațiile bilaterale 
și unele teme ale situației interna
ționale, dintre care un loc deosebit 
s-a rezervat problemei cipriote, secu
rității și colaborării europene și 
eforturilor ce trebuie depuse pentru 
dezvoltarea cooperării și înțelegerii 
între țările balcanice.

George Macovescu a prezentat, cu 
acest prilej, punctul de vedere cu
noscut al guvernului român, care, 
declarîndu-se gata să contribuie la

*
După-amîază, la sediul M.A.E. din 

Atena au fost continuate convorbi
rile oficiale româno-elene, în cadrul 
cărora s-a pus accentul pe analizarea 
evoluției relațiilor bilaterale.

Cele două părți au convenit să ex
ploreze în comun noi posibilități 
pentru extinderea colaborării lor 
economice și pentru inițierea unor 
forme de cooperare în producție, în 
transporturi, în sectorul financiar și 
în alte domenii. în acest sens, s-a 
căzut de acord ca, în al treilea tri
mestru al anului 1975, să aibă loc la 
Atena sesiunea Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare între 
Republica Socialistă România și Re
publica Elenă, pentru a examina 
premisele concrete , de dezvoltate a 
raporturilor economice bilaterale, și 
a lua în dezbatere noi acorduri în 
vederea lărgirii cadrului juridic al 
acestora. S-a procedat, de asemenea, 
la o trecere în revistă a schimburilor 
culturale româno-grecești. consta- 
tindu-se cu satisfacție evoluția fa
vorabilă a acestora, și s-a stabilit să

rezolvarea pașnică a problemei ci
priote, consideră, totodată, necesar 
ca țările din zona Balcanilor și 
Mării Mediterane, interesate în asi
gurarea păcii și colaborării în a- 
ceastă parte a lumii, să sprijine păr
țile direct implicate pentru a se a- 
junge la o rezolvare politică, nego
ciată, a situației din Cipru.

Premierul Constantin Caramanlis 
a exprimat cuvinte de apreciere 
Ia adresa eforturilor depuse de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu personal. în direcția gă
sirii unei soluții politice situației din 
Cipru, a dezvoltării colaborării pe 
plan balcanic și a creării unui climat 
de securitate și cooperare în Europa.

în cadrul convorbirii — la care au 
fost prezenți ministrul de externe 
grec, Dimitrios Bitsios, și ambasado
rul Ion Brad — ministrul român a 
reînnoit invitația adresată primului 
ministru Constantin Caramanlis de a 
face o vizită oficială în România. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data urmînd a fi stabilită prin ca
nale diplomatice.

★

se cerceteze noi forme concrete pen
tru dezvoltarea lor în viitor.

Cele două delegații au examinat, 
totodată, cursul raporturilor lor 
consulare, posibilitățile de acordare 
reciprocă a unor noi facilități pri
vind vizele și au căzut de acord. în 
principiu, asupra deschiderii unui 
consulat român la Salonic și a unui 
consulat grec la Constanta.

★

Seara, ambasadorul Ion Brad a 
oferit o recepție în saloanele Amba
sadei României la Atena. Au partici
pat : Panayotis Papaligouras, minis
trul coordonării, Dimitrios Bitsios, 
ministrul afacerilor externe, Evan- 
ghelos Averoff-Tositsa. ministrul a- 
părării, Ioannis Varvitsiotis, minis
trul comerțului, Alexandros Papa- 
dongonas, ministrul marinei comer
ciale, alți membri ai guvernului, 
Ghiorghios Mavros, liderul Uniunii 
de Centru-Noile Forțe, oameni po
litici, funcționari superiori, oameni 
de afaceri și oameni de cultură.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
în problema Ciprului
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager- 
pres). — în ședința din 27 februarie 
a Consiliului de Securitate, consacra
tă examinării situației din Cipru, a 
luat cuvintul reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Româ
nia la O.N.U., ambasadorul Ion 
Datcu.

în intervenția sa. reprezentantul 
român a subliniat că țara noastră s-a 
pronunțat consecvent pentru respec
tarea suveranității, independenței și 
integrității teritoriale a Republicii 
Cipru, pentru soluționarea, prin mij
loace politice, a problemei cipriote, 
pentru retragerea trupelor străine a- 
flate pe insulă, astfel incit să se 
creeze condițiile necesare pentru 
conviețuirea pașnică a celor două 
populații și dezvoltarea lor liberă, 
pe calea progresului și bunăstării. Ia 
adăpost de orice amestec din afară, 
pe baza deplinei egalități în drep
turi.

România consideră că rezoluția a- 
doptată de Adunarea Generală a 
O.N.U. în legătură cu problema ci
priotă reprezintă o contribuție im
portantă la crearea premiselor în 
vederea soluționării crizei din Ci
pru. Recent, guvernul român a în
treprins demersuri pe lîngă guver
nele Greciei, Turciei și Ciprului, 
precum și pe lingă secretarul ge
neral al O.N.U.. exprimînd în
grijorarea sa față de consecințele ul
timelor evoluții ale situației din Ci
pru, determinate de hotărîrea condu
cerii comunității turce de a procla
ma nordul insulei drept stat ..auto
nom si federat". Guvernul român 
consideră că o condiție esențială pen
tru evitarea conflictului este abține
rea de la orice acte de forță sau 
măsuri unilaterale. Este necesar să 
se continue eforturile pentru regle
mentarea diferendului în cadrul unui 
dialog politic și reluarea negocieri
lor directe între cele două comuni
tăți cipriote, în vederea stabilirii 
structurii statale a Republicii Cipru, 
corespunzător năzuințelor si intere
selor fundamentale ale tuturor ci- 
prioților. inclusiv a formei de stat 
federal. Această soluție trebuie însă 
să fie rezultatul negocierilor părți
lor interesate și nu al unor măsuri 
unilaterale.

Vorbitorul a subliniat că. în con

cepția guvernului român. Ia soluțio
narea problemei cipriote trebuie să 
participe direct și țările din Balcani 
și din bazinul Mediteranei. Statele 
respective vor avea, astfel, posibili
tatea să aducă o contribuție efectivă 
la stingerea focarului de încordare 
din această parte a lumii și la crea
rea condițiilor ca Ciprul, membru al 
O.N.U.. să se dezvolte ca stat inde
pendent si suveran. Guvernul român 
— a arătat reprezentantul țării noas
tre — va face tot ceea ce va depin
de de el. împreună cu celelalte sta
te interesate, pentru a ajunge la re
zolvarea durabilă a problemei Cipru
lui, în spiritul Cartei O.N.U.. potri
vit intereselor și aspirațiilor legiti
me ale întregului popor cipriot, im
perativelor păcii trainice în zonă, 
în Europa si în întreaga lume.

ÎNTREVEDERI

INTRE I. B. TITO

Șl SANTIAGO CARRILLO
BELGRAD 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito. l-a pri
mit, vineri, pe Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Comunist 
din Spania, care se află în Iugosla
via într-o vizită de prietenie. în 
aceeași zi. Santiago Carrillo a avut 
o convorbire cu Stane Dolanț, secre
tar al Comitetului Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.

în cadrul convorbirilor, relatează 
agenția Taniug. s-a subliniat satis
facția pentru extinderea colaborării 
între U.C.I. și P.C. din Spania și s-a 
efectuat un schimb de păreri privind 
activitatea internațională a celor 
două partide.

agențiile de presă
în comunicatul comun 

dat publicității la încheierea vizitei 
ministrului de externe al Franței, 
Jean Sauvagnargues, în R. P. Po
lonă se arată că, abordînd proble
me ale situației internaționale, cei 
doi miniștri de externe au evidențiat 
importanța Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa și, tot
odată. și-au exprimat satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a relațiilor 
bilaterale.

ta va fi prima vizită în S.U.A. a su
veranului nipon.

Protest al intelectualilor
spanioli. 1 200 de intelectuali spa
nioli au trimis primului ministru, 
Carlos Arias Navarro, o scrisoare în 
care își exprimă protestul față de 
reținerea ilegală, fără judecată, a 18 
personalități culturale, printre care 
dramaturgul Alfonso Sastre și soția 
sa, Genoveva Forest.

împăratul Hirohito al Ja
poniei a acceptat invitația pre
ședintelui Gerald Ford de a efectua 
o vizită oficială în Statele Unite, pe 
o durată de două săptămîni. cu în
cepere de la 2 octombrie a.c. Aceas

Incidente la Belfast. ° 
persoană a fost ucisă, iar alte două 
rănite in cursul unor noi incidente 
izbucnite, vineri dimineața. în zona 
catolică din nordul orașului Belfast 
(Irlanda de Nord).

Mărturii despre condiția omului muncii 
sub povara crizei economice

Publicăm, in continuare, relatări ale corespondenților noștri din di
ferite țări occidentale despre profundele consecințe ale fenomenelor 
de criză economică, resimțite acut de masele largi de oameni ai mun
cii din aceste țări. Trăind in nesiguranța zilei de miine, ei își rependică 
drepturile elementare la muncă, la o existență demnă.

LONDRA:

Protest la Westminster: 
„Vrem dreptul la muncă!"

...Palatul Westminster, sediul par
lamentului britanic. Este ora cind 
deputății Camerei Comunelor și ai 
Camerei lorzilor sosesc pentru șe
dințele obișnuite ; coboară in grabă 
din mașini, ferindu-se de rafalele 
de vint și de ploaie. Ei sint intim- 
pinați de sute și sute de oameni, 
postați cu multe ceasuri mai devre
me în fața intrării principale, cu 
pancarte avind înscrise cuvintele 
unui viguros protest: „E in joc 
viața noastră și a copiilor noștri", 
„Vrem să ni se asigure dreptul ta 
muncă".

Intrăm in rindurile compacte ale 
celor de afară — reprezentanți ai 
muncitorilor de la fabricile din 
Huli și Leicester, aparținind firmei 
americane „Imperial Typewriter", 
care urmau să-și inchidă porțile. Au 
venit cu trenuri speciale ca să-și 
exprime protestul față de intenția 
patronilor de peste ocean de a-i az- 
virli pe drumuri.

In așteptarea membrilor parla
mentului, ei ne împărtășesc grijile 
și neliniștile care-i apasă.

Clare Tate : Dacă fabrica din 
Huli se închide înseamnă că 1400 
de oameni rămin fără lucru. Va fi 
un dezastru pentru noi toți, intru- 
cit aceasta se intimplă intr-un mo
ment cind întreaga economie trece 
printr-o gravă criză și. ca atare, ne 
va fi imposibil să găsim de lucru

in altă parte. La Huli șomajul a 
lovit pină acum patru la sută din 
populația muncitoare. Nici in altă 
parte nu putem merge, deoarece 
pretutindeni rindurile șomerilor 
s-au îngroșat : în întreaga tară 
există deja peste 800 000 de șo
meri".

Lena Peters : „Nimeni nu-și dă 
mai bine seama decit noi, femeile, 
de greutățile prin care trece un 
muncitor in aceste zile. Nu poți 
reda in cuvinte ce simți atunci 
cind mergi in magazine și vezi 
cum de la o zi la alta cu aceiași 
bani cumperi tot mai puține de-ale 
gurii. Și se anunță noi scumpiri : 
la pline, lapte, brinză, unt. carne, 
cărbuni. Ce se va intimplă dacă se 
inchide fabrica din Leicester și cei 
1 700 de salariati vor rămâne pe 
drumuri ?

Tirziu, cind negurile serii s-au 
așternut peste Tamisa. reprezentan
ții muncitorilor au putut intilni 
cițiva deputați. La încheierea con
vorbirii, unul dintre manifestanți 
declara : „Am spus deputaților 
că dacă patronii vor hotărî în
chiderea fabricilor, noi le vom ocu
pa și vom continua producția. Pa
tronii își fac calculul profiturilor, 
pe cind pentru noi este in joc viața 
noastră și a copiilor noștri".

N. P1OPEANU

și de la celelalte fabrici care apar
țin societății „Mc. Queen" — 
atmosferă apăsătoare, tristă. Di
ficultățile prin care trece in pre
zent economia italiană afectea
ză. printre altele, industria ușoa
ră și confecțiile. Asupra muncito
rilor de la ..Mc. Queen" planează 
pericolul concedierii. Tocmai de a- 
ceea. ei se află angajați in prezent 
intr-o dificilă bătălie pentru a- 
părarea locurilor de muncă.

...In sala consiliului de fabrică, 
ascult mărturisirile citorva mun
citoare : „La 15 ani am fost ne
voită să-mi întrerup studiile — po
vestește Sistina Billi. Am în
ceput să lucrez intr-o tipografie. 
Contractul era pentru o lună și ju
mătate. La expirare, am început să 
caut de lucru. In cele din urmă, 
am găsit aici la „Mc. Queen". Era 
in 1971, intr-o perioadă de dezvol
tare a fabricii. Eram fericită că 
găsisem, in sfirșit, o muncă stabilă, 
care imi permitea să-mi întrețin fa
milia (mama, tata și bunica). A- 
cum totul se clatină".

Giovanna Fave, o tinără de 22 de 
ani. care lucrează de șapte ani la

„Mc. Queen", ne spune : „Eu și so
țul meu ne-am căsătorit in urmă cu 
citeva luni. Locuim la Nettuno. la 
circa 30 de kilometri de fabrică, de
oarece acolo chiriile sint mai scă
zute. Reușisem să economisesc 
ceva, dar dacă se inchide fabrica, 
nu știu ce vom face".

„Am avut parte de o viață plină 
de peripeții, povestește Paola Cic- 
colella. Am început să lucrez 
intr-o fabrică de la Gaeta, care 
a dat faliment. După aceea am 
intrat la „Necchi". unde aveam 
un salariu de mizerie. După 
căutări zadarnice, am plecat cu 
soțul meu in Elveția. Lucram in
tr-o fabrică de confecții, iar soțul 
meu intr-o călcătorie. Nu peste 
mult timp am pierdut insă si a- 
ceste locuri de muncă. Cind ne-am 
întors acasă, am intrat la „Mc. 
Queen". Și acum...".

Intr-un fel sau altul experiențele 
acestor tinere sint asemănătoare. 
Și semnificative pentru „debutul in 
viață".

Radu BOGDAN

BRUXELLES t

Trenul nemulțumirii

ROMA:

Debuturi triste în viață
...Panouri cu afișe vechi și noi pe 

zidurile exterioare. întilniri și dez
bateri aprinse în toate secțiile fa
bricii, pichete permanente de mun
citori in afară și in interiorul aces

teia. Iată imaginea pe care o poți 
intilni in aceste zile la cea mai 
mare fabrică de confecții din Roma, 
„Mc. Queen". Printre salariații — 
muncitoare și muncitori — de aici

Zilele trecute, din gara centrală 
a cunoscutului oraș industrial bel
gian Charleroi, citeva sute de oa
meni plecau, cu o garnitură specia
lă, către Paris. Singurul lor bagaj, 
un bagaj colectiv, il constituia un 
număr însemnat de pancarte, pe 
care erau înscrise lozinci, și multe 
drapele purlind insemne sindicale. 
Muncitorii din întreprinderea de 
industria sticlei Glaverbel-Gilly 
mergeau, constrlnși de gravitatea 
unei stări de lucruri, să-și apere 
cauza in capitala Franței.

De ce tocmai acolo ? Trustul su
pranational B.S.N. își are sediul in 
Franța, dar multiplele sale rami
ficații se află in Belgia. Italia, 
R.F.G. și alte țări. Ca reacție la de
cizia acestui trust de a sista acti
vitatea la Glaverbel-Gilly, munci
torii au ocupat întreprinderea și au 
pus in vînzare propria producție. 
Conducerea trustului nu a abando
nat insă ideea de a lichida între
prinderea, iar pentru 17 februarie 
era prevăzut să se înceapă demo
larea principalei secții de activitate

a acesteia, cuptorul. Era tocmai 
ziua in care muncitorii plecau de la 
Charleroi la Paris, l-am văzut dîrji, 
neclintiți in hotărîrea de a-și apăra 
dreptul la muncă. Era in cauză 
existența lor și a familiilor lor. Pe 
teritoriul francez li s-au alăturat 
numeroși salariați din industria pa
riziană a sticlei. Laolaltă, au ma
nifestat sub lozincile : „Nu ! — con
cedierilor și demolărilor de la Gilly" 
și „Gilly pentru toți, toți pentru 
Gilly !“. Sediul firmei multinaționa
le B.S.N. a fost asaltat de tumultul 
manifestanților. In cele din urmă 
au fost acceptate tratative pe baza 
planului propus de sindicate.

Episodul Glaverbel-Gilly nu este 
insa decit un aspect al unei stări de 
fapte cu mult mai generale. In 
„țara neagră", cum este denumită 
in Belgia fișia de pe teritoriul din 
sud-vest, zona industriei extractive 
și siderurgice, muncitorii au nu
meroase motive de îngrijorare : in
flația. criza, permanenta amenința
re a pierderii locurilor de muncă.

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI

MOSCOVA

CONVORBIRI ROMÂNO-SOVIETICE
MOSCOVA 28 (Agerpres). — în 

zilele de 27 și 28 februarie, tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C, al P.C.R., a făcut o vizită 
de prietenie în Uniunea Sovietică, la 
invitația C.C. al P.C.U.S.

Tovarășul Ștefan Andrei a avut 
întîlniri și a purtat convorbiri cu 
A. P. Kirilenko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
și K.F. Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

în cadrul întîlnirilor s-a efectuat 
un schimb de informații privind ac
tivitatea Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a avut loc un schimb de 
păreri în legătură cu dezvoltarea 
continuă și adîncirea relațiilor din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. Au fost 
discutate, de asemenea, unele pro

bleme internaționale de interes re
ciproc.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

La întîlniri a participat Gheorghe 
Badrus, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

Vineri seara, tovarășul Ștefan An
drei a plecat spre patrie, fiind con
dus la aeroport de K.F. Katușev, de 
activiști cu munci de răspundere din 
aparatul C.C. al P.C.U.S. Au fost 
prezenți. de asemenea, ambasadorul 
român la Moscova și membri ai am
basadei.

La sosirea în Capitală, pe aeropor
tul Otopeni erau prezenți tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

A fost de față V.I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. la București.

O. N. U.

Sesiunea Comisiei populației
A fost dezbătut planul de acțiune mondial aprobat Ia Conferința 

de la București

NEW YORK 28. — Coresponden
tul nostru transmite : La sediul Na
țiunilor Unite din New York a avut 
loc între 18 și 28 februarie cea de-a 
18-a sesiune a Comisiei populației, 
care a dezbătut planul de acțiune 
mondial în domeniul populației a- 
probat la conferința de la București 
din august 1974, precum și elaborarea 
de căi și mijloace practice pentru 
transpunerea în viață a acestui im
portant document internațional, în 
conformitate cu necesitățile, posibili- 
Iitățile și voința statelor membre.

Participanții la sesiune au expri
mat gratitudinea lor președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru partici
parea sa la dezbateri și cuvîntarea 
rostită, prin care a contribuit la 
reușita lucrărilor reuniunii. Totodată, 
ei au exprimat mulțumiri Guvernului 
României' pentru organizarea confe

transmit:

rinței în condiții exemplare și asi
gurarea succesului său.

Luînd cuvintul la dezbateri, re
prezentantul țării noastre, Nicolae 
Ropotean, a subliniat însemnătatea 
recunoașterii universale, ca urmare a 
conferinței de la București, a suve
ranității inalienabile a statelor în 
materie de populație, precum și a 
conceptului potrivit căruia politica 
demografică trebuie să fie parte a 
strategiei internaționale a dezvoltării 
și a planurilor de dezvoltare națio
nală. Vorbitorul a apreciat drept im
perios necesar ca prevederile docu
mentelor esențiale ale conferinței 
să-și găsească o amnlă reflectare în 
activitatea sistemului Națiunilor U- 
nite și să fie integrate într-un nu
măr de strategii și programe econo
mice și sociale.

Sesiunea s-a încheiat cu o serie de 
proiecte și recomandări către 
ECOSOC și viitoarea sesiune a 
O.N.U., vizînd modalități, căi și mij
loace pentru aplicarea efectivă a ho- 
tărîrilor conferinței de la București, 
în conformitate cu principiile și 
scopurile urmărite de comunitatea 
internațională.

ai minniiiMi
• EXPEDIȚIE ARCTI

CĂ. Joi a pornit din Lenin
grad, spre Arctica, o importan
tă expediție sovietică. Cercetă
torii sovietici urmează să efec
tueze studii complexe asupra 
bazinului Oceanului înghețat 
de Nord și a proceselor at
mosferice pe o suprafață de a- 
proximativ zece milioane de 
kilometri pătrați. Această acti
vitate, a declarat comandantul 
expediției, geograful sovietic 
Nikolai Blinov, se înscrie în ca
drul programului internațional 
„Experimentul polar" (Polex), 
început în urmă cu trei ani.

• SNOBII DEZAMĂ
GIȚI. O hotărîre a președinte
lui Franței, Valâry Giscard 
d’Estaing, a produs multă tul
burare în rindurile posesorilor 
francezi de titluri nobiliare. în- 
tr-adevăr, acesta a decis ca pe 
viitor, cu prilejul recepțiilor o- 
ficiale la Palatul Elysăe. ma
jordomii să nu mai anunțe cu 
voce tare, cum se făcea pină a- 
cum, eventualele titluri de no
blețe ale invitaților. Precizînd 
că în Franța există circa 15 000 
de familii care revendică ase
menea titluri, revista „Paris 
Match" consideră că majorita
tea acestora sint atribuite în 
mod abuziv. în multe cazuri, 
este vorba de blazoane ad-hoc 
dobîndite contra... cost de per
soane înstărite, care au în ve
dere, în primul rînd, tocmai 
recepțiile la Palatul Elysăe. Un 
centru activ al comerțului cu 
titluri este mica republică San 
Marino, unde oricine poate de
veni „conte" plătind 280 000 de 
franci, în timp ce pentru a de
veni baron prețul este mai scă
zut : 180 000 de franci.

Conferința centralelor 
sindicale europene,care dez- 
bate unele probleme legate de me
diul de muncă, s-a deschis la Ge
neva. La conferință a luat cuvintul 
si conducătorul delegației sindicatelor 
din România. Gheorghe Petrescu, vi
cepreședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

In orașul cehoslovac Ceske 
Budejovice au avut loc, „Zilele 
culturii românești". La Casa de 
cultură din localitate a avut loc 
vernisajul expoziției de fotogra
fii „România", care ilustrează 
realizările obținute de poporul 
român in anii construcției 
socialismului. Programul ma
nifestărilor a cuprins: pre
zentări de filme documentare, 
mese rotunde, un concurs cu te
me din istoria, economia și cul
tura românească.

URUGUAY

Măsură represivă 
anticomunistă

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția Prensa 
Latina, un juriu militar Uruguayan 
l-a condamnat pe Jaime Perez, mem
bru al Secretariatului și Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Uruguay, care a funcționat ca 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Uruguay în timpul întemnițării lui 
Rodney Arismendi, la 18 luni închi
soare, fără a avea la bază probe ma
teriale, în afara unor acuzații de na
tură ideologică.

Arestat la 24 octombrie anul tre
cut, Jaime Perez a fost mutat la o 
închisoare din Montevideo. împreună 
cu alte 20 de persoane, între care și 
liderul sindical Hector Rodriguez.

Congresul Uniunii Naționale 
a Studenților Sirieni

Delegația U.A.S.C.R. a fost 
primită de președintele Assad

DAMASC 28 — Corespondentul
nostru transmite : Sub patronajul 
președintelui Hafez El Assad, la Da
masc se desfășoară lucrările Congre
sului al 6-lea al Uniunii Naționale a 
Studenților Sirieni. Participă o dele
gație a U.A.S.C.R. condusă de Vasile 
Bontaș. membru al Comitetului Exe
cutiv a! Consiliului U.A.S.C.R.

în ședința de deschidere a congre
sului, șeful delegației U.A.S.C.R. a 
prezentat participanților salutul cald, 
prietenesc al studențimii române a- 
dresat tineretului universitar din Si
ria.

La 27 februarie, delegația U.A.S.C.R. 
a fost primită de președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez El Assad, 
care a evidențiat sentimentele de 
prietenie ce le nutrește față de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. exce
lentele relații ce există între po
poarele român și sirian.

Plenara C. C.
al P.C. Bulgar
SOFIA 28 (Agerpres). — în zilele 

de 27 și 28 februarie, la Sofia a avut 
loc plenara C.C. al P.C. Bulgar.

Plenara — relatează agenția B.T.A. 
— a dezbătut principalele direcții ale 
dezvoltării economice a țării în cel 
de-al șaptelea cincinal și în perspec
tivă pină în anul 1990, precum și 
problema dezvoltării în continuare a 
complexelor agroindustriale.

La încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul Todor Jivkov. prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat.

Plenara a adoptat hotăriri în pro
blemele discutate.

• AGATHA CHRISTIE 
Șl FARAONII. După cum 
se știe, celebra autoare de ro
mane polițiste Agatha Christie, 
astăzi în vîrstă de 84 de ani, 
este căsătorită cu un egiptolog. 
Probabil, sub influența acestui 
fapt, a hotărît ca în momentul 
în care va înceta din viață să 
îi ducă cu sine în mormînt pe 
cei doi eroi care pot fi întîlnițî 
în mai toate romanele sale,: 
polițistul belgian Hercule Poirot 
și vîrstnica domnișoară Mar
ples, detectivă amatoare. Ea a 
și terminat două romane cafe 
relatează moartea acestora și 
care nu vor vedea lumina tipa
rului decit în momentul în care 
Agatha Christie iși va fi înce
tat existența. „în felul acesta, 
declară scriitoarea, cu un umor 
tipic britanic, voi avea un sfir
șit... aidoma faraonilor".

• „BUSOLA" PEȘTI
LOR Se ?tie despre 0 serie 
întreagă de animale că posedă 
o „busolă" proprie, care îi ajută 
să se orienteze, cu precizie, în
tr-o anumită direcție, fie nord- 
sud, fie est-vest. După cum rela
tează revista „Umschau" din 
R.D.G., această capacitate a 
fost demonstrată acum și la 
pești. Izolînd un acvariu cu 
peștișori aurii de cîmpul mag
netic al Pămîntului, aceștia au 
început să se deplaseze în 
dezordine ; de îndată ce cîmpul 
magnetic a fost restabilit, ei 
și-au redobîndit capacitatea 
normală de deplasare. Orienta
rea în funcție de cîmpul mag
netic al Pămîntului a fost de
monstrată pînă acum la proto- 
zoare, viermi, moluște și dife
rite insecte. încă nu se știe ce 
organ le servește tuturor aces
tor animale pentru a reacționa 
la cîmpurile magnetice.

„Obiectivul suprem —o Cambodgie unită,
independentă și prosperă"

Declarația celui de-al doilea Congres Național privind linia 
politică internă și externă

CAMBODGIA 28 (Agerpres). — Agenția khmeră de informații a dat 
publicității un comunicat în care se relatează că, în zilele de 24 și 25 
februarie a.c., a avut loc, în zona eliberată, al II-lea Congres Național 
al Cambodgiei, ale cărui lucrări au fost prezidate de Khieu Samphan, 
vicepremier, ministru al apărării naționale al G.R.U.N.C., comandant- 
șef al forțelor armate populare de eliberare națională. La congres au 
participat toți miniștrii și miniștrii adjuncți ai G.R.U.N.C., 273 de re
prezentanți ai F.U.N.C., precum 
Cambodgia.

Al doilea Congres Național, se a- 
rată in comunicatul de presă, a avut 
loc în condițiile în care situația mi
litară, politică și economică se dez
voltă într-o direcție favorabilă luptei 
de eliberare națională a poporului 
cambodgian. „Este vorba, de fapt, de 
o perioadă de ofensivă puternică, a- 
totcuprinzătoare, o perioadă în care 
dușmanul se prăbușește in toate do
meniile. Pnom Penhul este complet 
încercuit și inamicul agonizează în 
toate domeniile — militar, politic, e- 
conomic și financiar4* — se spune in 
comunicat.

După dezbateri, a fost dată publi
cității o declarație potrivit căreia 
Congresul Național a reafirmat, în 
mod solemn, linia politică internă și 
externă a F.U.N.C. și G.R.U.N.C. Pe 
plan intern, „F.U.N.C. și G.R.U.N.C. 
susțin unitatea întregului popor, in
diferent de clasă socială și tendință 
politică, cu excepția celor șapte vîr- 
furi conducătoare ale regimului Lon 
Noi. Obiectivul acestei linii politice 
este construirea unei Cambodgii

i ai diverselor organizații de masă din

prospere, care să satisfacă nevoile 
poporului sub toate aspectele — hra
nă, îmbrăcăminte, locuințe, asisten
ță medicală și posibilități de învă- 
țămînt“.

în ce privește politica externă, 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C., urmînd poli
tica lor de neutralitate și nealiniere, 
nu pot tolera nici o bază militară a- 
gresivă pe teritoriul țării și își men
țin atașamentul ferm față de cele 
cinci principii ale coexistenței pașnice.

Congresul National lansează un a- 
pel populației Pnom Penhului și ca
pitalelor provinciale aflate temporar 
sub controlul inamicului, pentru a 
se ridica la luptă împotriva regimu
lui lonnolist.

în numele F.U.N.C. și G.R.U.N.C., 
dclarația dă expresie gratitudinii 
Congresului Național față de popoa
rele și țările prietene, inclusiv față 
de poporul, tineretul și personalită
țile americane iubitoare de pace si 
dreptate, pentru ajutorul acordat po
porului cambodgian în lupta sa de 
eliberare națională.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA o București, Piața Sclntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șl Instituții 
Calea Grlvițel or. 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul s Combinatul Pollgraflo CASA SCIN IEII

• „REGELE AUTO
MOBILULUI" ÎN DELICT 
DE... CONDUCERE. 
Henry Ford, președintele con
siliului de administrație al cu
noscutei firme constructoare 
de automobile cu același nume, 
a fost condamnat la 35 zile de 
închisoare, pedeapsă însoțită de 
interdicția de a se urca la vo
lan timp de trei luni. Motivul ? 
Poliția din Santa Clara (Cali
fornia) l-a găsit pe H. Ford 
conducîndu-și automobilul șub 
influența alcoolului. Comentind 
aceaslă știre, „France Presse" 
precizează că în momentul de 
față la uzinele amintite se în
treprind cercetări pentru folo
sirea drept carburant, între al
tele, a alcoolului. Pățania lui 
Ford demonstrează că această 
practică, dacă se poate dovedi 
eficace pentru motoare, nu poa
te fi în nici un caz extinsă și 
asupra conducătorilor auto.

• CLEI PENTRU LIPI
REA RĂNILOR. In locul °- 
bișnuitelor cusături pentru în
chiderea rănilor după operații, 
într-un spital din Varșovia se 
experimentează un „clei" sinte
tic special, preparat în cadrul 
Institutului de chimie organică 
al Academiei de Științe din 
R. P. Polonă. în cazul cind ex
periențele se vor dovedi rodni
ce, s-ar putea produce, aprecia
ză specialiștii, o mică „revolu
ție" în tehnica chirurgicală.

•FURTUL UNOR VA
LOROASE OBIECTE DE 
ARTĂ. Circa 50 de statuete 
din lemn sculptate în stil gotic, 
în valoare de mai multe mili
oane de mărci, au fost sustrase 
de necunoscuți dintr-o biserică 
din localitatea vest-germană 
Oberwesel (Renania-Palatinat) 
construită în secolul al XlII-lea. 
Altarul de pe care au fost des
prinse aceste statuete este con
siderat ca fiind unul din cele 
mai vechi și mai prețioase din 
R. F. Germania. Autoritățile 
vest-germane au anunțat Inter
polul în vederea participării 
sale la operațiunea de recupe
rare a acestor obiecte de artă.
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