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Tovarăși și tovarășe! Cetățeni și cetățene!
Se va urmări cu consecvență perfecționarea repartizării forțelor de producție pe 

teritoriul țării, ridicarea economică accelerată a județelor mai puțin dezvoltate, înfăptu- 
indu-se sarcina stabilită de Congresul al XI-lea ca pînă in anul 1980 fiecare județ să 
realizeze o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei anual.

Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, 
votați pentru creșterea puterii industriale a țării, 
pentru dezvoltarea economică a tuturor județelor 
și localităților patriei! 1

ECONOMIE VIGUROASĂ ÎN TOATE JUDEȚELE
-------------------------------------------------------------------- ------------------------------ PAGINA A III-A ----------------------

in perspectiva alegerilor 

de la 9 martie

VOTUL NOSTRU, 
PRIN FAPTELE

NOASTRE

Ne mai desparte o săptămînă de marele 
eveniment politic din viața națiunii noas
tre socialiste — alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și consiliile 

populare. Vizitele făcute în cursul acestei săp- 
tămini de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
mai multe unități industriale și de cercetare știin
țifică din Capitală,, înscriindu-se în practica secre
tarului general al partidului de a se cohsulta per
manent cu masele larg; ale celor ce muncesc, asu
pra celor mai bune căi de înfăptuire a politicii 
partidului, au pus în evidență noi și remarcabile 
succese obținute în activitatea productivă. în dis
cuțiile purtate cu acest prilej, oamenii muncii, re- 
ferindu-se la realizările lor, au relevat că, în 
perspectiva alegerilor, toate aceste fapte de muncă 
spornică reprezintă, într-un fel, „voturi* ’ exprimate 
anticipat, oglindesc votul de fiecare zi al întregii 
noastre națiuni. Cu mult timp inainte de a intro
duce voiul tor in urnă, oamenii muncii iși mani
festă răspicat, Prin Înseși faptele lor, adeziunea Ia 
programul electoral al Frontului Unității Socialiste, 
la politica partidului, cit și voința de a le înfăptui 
exemplar.

■ Și, într-adevăr, presa, radioul și televiziunea au 
informat și informează zi de zi despre izbînzile in 
muncă — de la veritabilele recorduri în creșterea 
producției de cărbune, oțel etc. și pînă la reducerea 
termenelor de execuție a unor noi obiective indus-'- 
triale, de la asimilarea de produse. noi, superioare 
calitativ, și pînă la diminuarea consumurilor de ma
terii. prime și materiale. Asemenea fapte sînt de 
ordinul miilor și zecilor de mii ; efectiv, în întreaga 
perioadă premergătoare acestui eveniment, viața 
socială a țării a oferit și oferă imaginea unanimei 
angajări a tuturor oamenilor muncii pentru a în- 
tîmpina alegerile prin succese cît mai mari în toate 
domeniile de activitate și în primul rînd în dome
niul hoțărîtor pentru progresul general — activita
tea economică pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului pe acest an și realizarea actualului cincinal 
inainte de termen, pentru pregătirea temeinică a 
viitorului cincinal în vederea înfăptuirii mărețelor 
prdvederi ale Programului partidului. Toâte acestea

Ntcolae Ceaușescu în
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În întreaga țară se desfășoară

ADUNARI CETAJENEȘTI
in circumscripțiile electorale
pentru Marea Adunare Națională

După o fructuoasă perioadă caracteriza
tă prin numeroase întîlniri de lucru din
tre candidați ■ și alegători — întîlniri ce 
au avut loc, de la un capăt la altul al 
țării, în fabrici, uzine, unități ale agricul
turii socialiste, institute de cercetare, in
stituții culturaLartistice, unități militare, 
cartiere, sate — campania, electorală in 
vederea alegerilor' de la 9 martie a intrat 
intr-o nouă etapă, marcată prin adunările 
cetățenești organizate de Frontul Unității 
Socialiste în circumscripțiile electorale 
pentru Marea Adunare Națională, adunări 
la care iau parte reprezentanți ai colecti
velor de muncă din toate unitățile econo
mice, social-culturale din raza circumscrip
țiilor. La aceste adunări, alături de candi
datul sau candidații pentru Marea Adunare 
Națională, sint prezenți și candidații din' 
circumscripțiile electorale județene, orășe-

nești, comunale sau de sector aflate pe 
teritoriul respectiv. Adunările, ca și întîl- 
nirile ce le-au precedat, reprezintă o im
portantă formă a democrației noastre so
cialiste, prilejuind contactul a sute de mii 
și milioane de cetățeni cu viitorii lor re
prezentanți în supremul for legislativ al 
țării.

în'cadrul adunărilor continuă, la un ni
vel superior, amplul dialog asupra marilor 
sarcini economice și sociale ce stau în 
fața întregii țări in etapa următoare, par- 
ticipanții dînd glas hotărîrii unanime a 
oamenilor muncii de la orașe și sate — 
români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — de a da viață, prin efortul lor 
comun, mărețelor obiective de edificare a
(Continuare in pag. a II-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialisto România, a primit, în ziua 
de 1 martie, delegația militară por
tugheză, condusă de generalul Carlos 
Fabiao, șeful Statului major al ar
matei de uscat, membru al Juntei 
Salvării Naționale, consilier de stat, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru ăl guver
nului, Uie Verdeț. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general de armată Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale, 
general-colonel Ion Coman, prim- 
adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, 
general-maior Constantin Olteanu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A luat parte, de asemenea, 
nio Luis de Magalhaes de 
Novais Machado, ambasadorul 
galiei la București.

Exprimind șefului statului

Anto- .
Abreu 
Portu-
român
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gratitudinea membrilor delegației 
pentru întrevederea acordată, oaspe
ții au ținut să sublinieze primirea 
prietenească de care s-au bucurat, 
faptul că au avut posibilitatea de a 
cunoaște aspecte semnificative ale 
dezvoltării României.

Conducătorul delegației a înmînat 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj personal de prietenie din par
tea președintelui Republicii Portuga
lia, generalul Francisco Da Costa 
Gomes, și' a arătat că îi revine 

• onoarea de a transmite șefului statu
lui român salutul cordial si dorința 
șefului statului portughez de a se 

. dezvolta relațiile dintre țările și po
poarele noastre.

Salutînd în mod 
forțelor armate din 
dusă de generalul 
tovarășul Nicolae 
exprimat speranța că această vizită, 
convorbirile avute cu prilejul ei vor 
pune bazele unei colaborări active 
între popoarele român și portughez.

Șeful statului român a adresat cele 
mai calde mulțumiri pentru mesajul 
de prietenie adresat de președintele 
Portugaliei, pentru salutul ce i-a fost 
adresat personal, cît si conducerii

cordial delegația 
Portugalia,. con- 
Carlos Fabiao. 
Ceaușescu și-a

noastre, și a rugat pe oaspeți să 
. transmită la înapoiere generalului 

Francisco Da Costa Gomes salutul 
său și cele mai bune urări de succes 
în activitatea șefului statului portu- 

. ghez. Președintele Nicolae Ceaușescu 
a transmis, de asemenea, salutul său 

. și al guvernului român pentru gu
vernul Portugaliei, conducerii forțe
lor armate și cele mai bune urări de 
fericire și prosperitate poporului por
tughez.

în cadrul convorbirii care a avut 
Ioc apoi a fost exprimată șatisfacția: 
pentru modul cum se dezvoltă rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 

' România și Portugalia, apreciindu-se, 
că evoluția lor pozitivă și multilate
rală are cele mai bune perspective, 
în acest context s-a exprimat dorin
ța comună de a se promova pe mul
tiple planuri o strînsă și fructuoasă, 
colaborare în domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural, cu convin
gerea' că adîncirea raporturilor de 
prietenie româno-portugheze cores
punde atît intereselor celor două po
poare. cît și cauzei păcii, securității 
și cooperării în Europa și în lume. - 

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă de caldă cordialitate și priete
nie.

f

Tovarășul Etienne Fajon, secretar al C. C. al P. C. Francez
Simbătă la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
primit pe tovarășul Etiănne Fajon, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. Francez.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su-

pleant ăl Comitetului Politic Execu-. 
tiv. secretar at C:C. al P.C.R.

Oaspetele ă salutat cu căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și a e- 
vocat impresii, din timpul șederii 
sale în țara noastră, cu privire la 
dezvoltarea social-economică a Ro- . 
mâniei socialiste.

în cursul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru relațiile bune sta
tornicite între cele două partide, do
rința de a le intensifica și dezvolta 
pe mai departe.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

a avut Ioc cuTovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sîmbă- 
tă dimineață, pe prof. univ. Amilcar 
Gomes Alencastre, publicist și edi
tor brazilian, care se află în țara 
noastră într-o vizită de documentare.

Sub îngrijirea lui Amilcar Gomes 
Alencastre, în editura braziliană 
„Paralelo" a apărut volumul „Para 
onde vai a Romania" („încotro merge 
România"), volum ce înmănunchează 
texte alese din lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La convorbirea care
acest prilej a participat tovarășul 

. Constantin Mitea. consilier al preșe
dintelui republicii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească. ,

în ziarul de azi:
• Teleconferința „Scîn- 
teii" cu siderurgiștii : La do
goarea cuptoarelor, tem
peratura înaltă a întrecerii
• Servicii publice în spriji
nul femeii ® Rubricile 
noastre : Faptul divers ; 
Din instanță în fața opiniei

publice ; Sport,

AL OAMENILOR MUNCII
Scriitorii despre actualitatea socialista a țârii

DIN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
le de producție, în a 
cărui încăpătoare sală 
de ședințe — de ani de 
zile, in fiecare iarnă — 
scriitori, profesori, me- 

- dici, cercetători științir 
fici îi instruiesc pe lo
cuitorii satului meu, 
dezlegîndu-le tainele 
gospodăritului, artei și 
ale unei vieți îndelun
gate " ___ _
de bine să evoci șiru-

aici, zilnic, spre Turda, 
Cîmpia Turzii și Cluj- 
Napoca — pe urmele 
Scîrțîitoarelor care, de 
odinioară ! ?... Și auto
buzele, în rotirea lor 
neîncetată, închipuie 
parcă un inel roșu, 
care cuprinde satele 
pînă nu de mult încă 
atît de „îndepărtate" 
între ele.

Vorbindu-le

S-a construit deci, în 
satul meu, și școala 
cea nouă. Am partici
pat la proiectarea ei, 
atunci cînd îi încro
peam pereții și încăpe
rile, la început doar 
din cărămizile cuvinte
lor potrivite între ele 
și legate Cil mortarul 
hotărîrii că o vom înăl
ța intr-adevăr. Tot de 
față am fost însă și 
cînd turnam beton â- 
devărat și așezam una 
peste alta' cărămizile 
roșii, la fel de adevă
rate: un etaj întreg. La 
un pas de cea nouă, se 
află bătrîna mea școa
lă cu două încăperi, 
unde am învățat să 
scriu și să citeSc, și 
de unde — pe lîngă 
atîtea amintiri reînvia
te roi — cea măi re
centă este o tnțîlnire 
cu mici școlari de pe 
meleaguri îndepărtate, 
veniți în vizită în sa
tul meu, la colegii lor 
pionieri de aici.

Despre cîte ale; copi
lăriei mele n-aș fi pu
tut să le vorbesc, fie 
și gindindu-mă numai 
la titlul unei singure 
teme pentru acasă, de 
odinioară: „Privesc pe 
fereastră". Stlnd de 
vorbă cu copiii, pri
veam în răstimpuri, 
prin fereastră, livada 
școlii, ' unde, pe vre
muri, bătrinul meu 
dascăl ne învăța api
cultura și altoitul; pri
veam și mai departe, 
dincolo de grădini, 
frumosul sediu cu etaj 
al cooperativei agrico-

ți frumoase. Cit e

ție și se instalează 
pompe ; începînd cu 
primăvara aceasta, apa 
Arieșului va uda o- 
goarele cooperativei 
de producție, aici pe 
terasa superioară a 
rîului, de la Moldove
nești și pină hăt de
parte, cît cuprinde o- 
chiul. Cîți pionieri de 
astăzi nu vor munci 
cindva aici, cultivind

(Continuare in pag. a V-a)
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însemnări de LfiTAY Lajos

PENTRU REFORMA AGRARĂ 
s-a făurit alianța muncitorească 

țărănească, forța decisivă 
a instaurării puterii populare 

In pagina a Il-a

rile de bănci ticsite din 
sala mare, fețele în
cordate de atenție și 
cit e de bine să as
culți întrebările inteli
gent formulate, să ur
mărești — adesea pină 
tîrziu in noapte — dis
cuțiile- desfășurate în 
jurul cite unei pro
bleme.

Dincolo de grădina 
școlii, dincolo de curtea 
cooperativei agricole, 
plină de stoguri de fin, 
mașini, autocamioane, 
pe cinci mii de hectare 
se sapă canale de iriga-

pămîntuî prin metode 
de înaltă tehnicitate 
industrială, căutind, 
cercetind și aflînd — 
in calitate de - ingi
neri și tehnicieni, sau 
poate chiar de cerce
tători științifici — 
tainele pămîntului și. 
ale recoltelor bogate 
Chiar acum însă, cite 
camioane n-a intîlnit 
intre comună și șo
seaua principală auto
carul pionierilor ex
cursioniști, cîte trans
porturi de zarzavat și 
cereale nu pornesc de

rilor, privesc în răs
timpuri pe fereastră — ' 
ca odinioară în tema 
pentru acasă — și văd, 
în apropierea sediu
lui C.A.P., magazinul 
cel nou. cu miile lui 
de mărfuri trebuincioa
se și în satul meu. 
ții noi. Mărfuri 
care le regăsesc 
casele rudelor și 
noștințelor mele : ..... 
șină de spălat, radio, 
televizor... Și mă ful
geră amintirea : în 
duminicile de odinioa
ră. dimineața, tata o

vie- 
pe 
în 

cu- 
ma-

întreba pe maică-mea 
dacă i-a „pietruit" că
mașa. Firește. nici 
chiar atunci cămășile 
nu se mai netezeau cu 
o_ piatră curată, ci se 
călcau cu fierul cu 
cărbuni, dar noțiunea 
continua să supravie
țuiască în tlnzile afu
mate 
să... 
vezi, 
guri, . ______ __
călcat cu cărbuni ? !: 
De-acum, „pietruim" 
drumurile dintre sate, 
să fie netede și drep
te, și le tivim cu tro
tuare cît ține satul, și 
cu garduri înflorate, și 
cu șiruri întregi de 
case noi — sau uneori 
desfacem gardurile, să 
se lărgească drumul, 
să se nască o piață, 
poate pentru o fîntînă 
țîșnitoare, poate pen
tru o statuie, poate 
pentru un părculet in 
inima satului. cu 
bănci și cu flori multe.

Am să văd eu oare 
acest sat nou, ,âm să-l 
prefigurez în satul 
meu de acum ? L-am 
văzut pretutindeni, in 
toată țara, și-mi pare 
că-i întrezăresc și aici 
contururile, privind de 
la fereastra școlii mele 
imbătrînite. Iar dacă 
— din școala asta mi
titică — eu văd atî
tea, cîte nu au să vadă 
pionierii, și pînă unde 
nu le va răzbate privi- ~ 
rea, de acolo, de sus, 
de la ferestrele etaju
lui din școala nouă ?

de vatra deschi-
Dar unde mai 

pe aceste melea- 
tindă sau fier de

t

Telegramă adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu

La 28 februarie, Centrala in
dustriei confecțiilor a realizat pla
nul producției globale pe întregul 
cincinal.

într-o telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, oamenii 

. muncii din unitățile' centralei ra
portează acest succes, subliniind că 
și-au onorat astfel cuvîntul dat 
partidului, secretarului său general 
și se angajează să realizeze pînă la 
sfirșitul anului o producție supli
mentară în valoare de 20 miliarde 
lei. . .

Răspunzînd îndemnului dumnea
voastră se spune în telegramă 
— de a marca actuala campanie e- 
lectorală cu noi succese în opera 
de dezvoltare economico-socială 
a țării, potrivit programului ela
borat la Congresul al XI-lea', cei 
81800 de lucrători din industria 
confecțiilor, in frunte cu comuniștii, 
acționează în prezent cu toâte for
țele pentru a amplifica*  succesele 
de pînă acum, a finaliza' cu rezul
tate superioare cinoinalul 1971—1975 
și a pregăti temeinic cincinalul 
viitor, cincinalul revoluției tehnico- 
științifice.

Astfel, votul nostru de la 9 mar
tie vă conține deopotrivă faptele 
de muncă ale prezentului și anga
jamentul realist de a îndeplini e- 
xemplar obiectivele perioadei ur
mătoare.

De la dumneavoastră, mult iubi
te tovarășe secretar general, de la

minunatul exemplu pe care ni-1 
oferiți prin neobosita dumnea
voastră activitate am învățat să 
muncim ■ cu simțul perspectivei, să 
nu ne mulțumim cu rezultatele do- 
bindite, să gindim gospodărește și • 
să ne mobilizăm continuu energiile 
creatoare, pentru a găsi soluții mai 
bune, mai eficiente.'

Subliniind că și-au propus în 
continuare un vast program de 
activitate, oamenii muncii din in
dustria Confecțiilor relevă în tele
gramă că aceste obiective de viitor 
constituie o expresie a hotărîrii lor 
de a urma întotdeauna îndemnu
rile partidului, ale secretarului său 
general, o manifestare concretă a 
voinței de a răspunde prin fapte 
vibrantei- chemări adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna Congresului al XI-lea.

Vă rugăm, iubite tovarășe secre
tar general, se spune' în continuare 
în telegramă, ca odată cu acest 
angajament, care reprezintă voința 
noastră unanimă de a munci mai 
bine,, mai eficient, să primiți cele 
mai calde sentimente de dragoste, 
de înaltă prețuire ' pe care le nu
tresc toți muncitorii, 
inginerii și economiștii 
de confecții, alături de 
nostru popor, față de 
voastră, față de partid, 
noastră unanimă de a contribui cu 
noi fapte de muncă la înflorirea 
patriei noastre, România socia
listă.

tehnicienii, 
industriei 

întregul 
dumnea- 
hotărîrea



PAGINA 2 SCÎNTEIA — duminică 2 martie 1975
K3E

E MARTIE 1845 - HDD AL VOINȚEI $1 LBPTH POPORULUI ROMÂN')
------------------------ -------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- ------------------- --------------------- ----------------S_______________________________________________________________________________ __________ _______ ________________________________ ■

ADUNĂRI 
CETĂȚENEȘTI 
in circumscripțiile electorale 

pentru Marea Adunare Națională

in focul bătăliei pentru reforma agrară 
s-a făurit alianța muncitorească-țărănească, 

forța decisiva a instaurării puterii populare
(Urmare din pag. I)„în lupta comună împotriva reacțiunii, pentru pămînt și pentru 

dezvoltarea democratică a țării s-a închegat și s-a dezvoltat alianța 
de nezdruncinat dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare ~ 
uriașă forță revoluționară, care avea să hotărască definitiv soarta 
luptei pentru cucerirea puterii de către popor44.

NICOLAE CEAUȘESCU

\

Una din acțiunile fundamentale 
de luptă desfășurate sub conduce
rea Partidului Comunist Român în 
cadrul marilor înfruntări de clasă 
care au dus acum ..trei decenii la 
instaurarea primului guvern demo
cratic din istoria țării a constituit-o, 
alături de marile demonstrații mun
citorești și mitingurile de masă de 
la orașe, de asaltul asupra primă
riilor și prefecturilor — acțiuni la 
care ne-am referit în articolele pu
blicate anterior — înfăptuirea pe 
cale revoluționară a reformei agra
re. In aceasta și-a găsit o vie ex
presie capacitatea partidului comu
nist de a reflecta, în politica sa, 
atît interesele vitale ale maselor 
largi muncitoare, cît și necesități
le stringente ale dezvoltării socie
tății românești, aflate într-o indi
solubilă unitate.

Intr-adevăr, menținerea proprie
tății moșierești, ^generatoare a unor , 
forme de exploatare de esență se
mifeudală, reprezenta încă de dece
nii un permanent anacronism so
cial. o frînă în calea dezvoltării for
țelor de producție din agricultură, 
desființarea acestor relații impu- 
nîndu-se ca o cerință obiectivă 
pentru progresul economic și so-< 
cial al tării. în același timp, lichi
darea proprietății moșierești asupra 
pămîntului constituia un străvechi 
deziderat al țărănimii muncitoare, 
care s-a ridicat de atitea ori în 
decursul istoriei la lupta pentru 
pămînt, împotriva exploatării și a- 
supririi de către moșieri, plătind cu 

. sîr-ge dorința de a-și făuri o viată 
omenească. în lichidarea proprietă
ții moșierești și înfăptuirea refor
mei agrare era vital interesată și 
clasa muncitoare, care, ca forță so
cială conducătoare a luptei pentru 
transformări democratice radicale, 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
dreptate socială ale poporului ro
mân, avea în țărănime principalul 
sfltat, atît sub raport numeric, cît 
șl sub raportul potențialului de e- 
pergie revoluționară.

Este știut că P1C.R. urmărise, 
încă din perioada ilegalității, fău
rirea alianței muncitorești-tără- 
nești, acționând stăruitor pentru, 
realizarea acesteia ; deși în anu- ’ 
mite perioade avuseseră circulație 
unele teze nejuste, rezultate din 
preluarea mecanică a unor formu
le neconforme cu stadiul și condi
țiile concrete ale evoluției satului 
din țara noastră, partidul reușise 
să-și creeze, încă înainte de 23 Au- 

xgust, un șir de poziții trainice la 
sate. Lozinca partidului „Pămînt 
pentru țărani !" a avut un puter
nic răsunet ■ în rîndurile ostașilor 
proveniți de la sate care luptau pe 
frontul antihitlerist. în condițiile 
dezvoltării revoluției populare, miș
carea pentru exproprierea moșiilor, 
pentru înfăptuirea reformei agrare 
în favoarea maselor țărănimii făcea 
posibilă atragerea efectivă a celor 
mai largi mase ale țărănimii în 
lupta revoluționară, Închegarea și 
consolidarea trainică a alianței 
muncitorești-țărănești, ca forță so
cială de bază a revoluției, în măsu
ră să-i asigure victoria.

Pornind de la aceste consideren
te, Partidul Comunist Român a 
preconizat înfăptuirea reformei a- 
grare încă în primul program po
litic pe care l-a elaborat după in
surecția națională antifascistă ar
mată — proiectul de platformă a 
Frontului Național Democrat, publi-

Dintre numeroasele știri 
primite zilele acestea la 
redacție, care relevă suc
cesele cu care colectivele 
din numeroase întreprin
deri întimpină alegerile de 
la 9 martie, iată una ce re
ține în mod deosebit aten
ția : „Siderurgiștii Reșiței, 
care au lansat chemarea la 
întrecere socialistă pe anul 
1975 către toți siderurgiștii 
țării, raportează că, în cele 
două luni ce au trecut din 
acest an, au realizat peste 
sarcinile de plan 5 000 tone 
oțel (ceea ce reprezintă 50 
la sută din angajamentul 
asumat, pe întregul an), 
7 500 laminate finite (36 la 
sută), 500 tone cocs pentru 
furnale, 8 000 tone minereu 
aglomerat".

Pornind de la succesele 
reșițenilor, ne-am propus, 
în cadrul teleconferinței 
„Scânteii" de astăzi, să cu
noaștem „replica" partene
rilor lor de întrecere — co
lectivele din alte „cetăți de 
foc" ale țării.

Dar mai întîi luăm din 
nou1 legătura cu REȘIȚA, 
de unde corespondentul 
nostru, Nicolae Catană, 
transmite cîteva detalii ;

— Din discuția cu tova
rășul Ilie Lazăr, locțiitorul 
secretarului comitetului de 
partid al Combinatului si
derurgic din Reșița, am 
reținut, că, practic, fie
care din cei 10 000 de 
metalurgiști de aici au con
tribuit cu ceva concret, 
prin inițiativă, pricepere și 
putere de muncă la aceste 
prime succese. în ziua de 24 
februarie, pe platoul oțelă- 
riei a fost consemnat „re
cordul recordurilor" reșițe- 
ne: a fost dată peste preve
derile planului din ziua res
pectivă o cantitate de oțel 
care întrece cu 200 tone re

cat în septembrie 1944. „Pentru o 
cît mai grabnică refacere și dezvol
tare a tării — se arăta în proiectul 
de platformă — se impune satisfa
cerea celei mai arzătoare și îndrep
tățite cerințe a țărănimii române, 
și anume : înfăptuirea unei refor
me largi-agrare'prin exproprierea 
marii proprietăți agrare de la 50 
hectare în sus".

înfăptuirea grabnică a reformei 
agrare devenise cu atît mai nece
sară în condițiile în care clasele 
exploatatoare, încercînd să stăvi
lească lupta oamenilor muncii pen
tru refacerea și dezvoltarea demo
cratică a tării, au recurs larg la 
sabotajul economic, atît în indus
trie cît și în agricultură.' lăsînd mo
șiile neînsămînțate, urmărind, prac
tic. înfometarea populației.

în vederea organizării și mobili
zării țărănimii pentru realizarea 
neîntîrzia-tă a reformei agrare. Par- 

’ tidul Comunist a lansat, încă îh 
septembrie 1944, lozinca creării co
mitetelor țărănești, sprijinind efec
tiv și direct constituirea lor. O con
tribuție importantă la activitatea

nCv'AtâxA, n — fWa 
«„■«■J tt pi'Mfe'»».

Facsimile din presa vremii oglindind lupta desfășurată de masele largi ale țărănimii, cu sprijinul nemijlocit 
al muncitorilor, pentru înfăptuirea pe cale revoluționară

lor țărănești în alianța cu clasa 
muncitoare, în justețea liniei parti
dului comunist.

Luarea în stăpînire de către ță
rani a pămînturilor moșierești a 
avut puternice puncte de sprijin în 
celelalte forme ale luptei de masă, 
desfășurate concomitent sub condu
cerea partidului. Astfel. în uriașele 
întruniri și demonstrații populare, 
care dominau întreaga viață poli
tică a țării, lozința „Vrem pămînt 
pentru țărani !“ revenea neîncetat, 
ca o puternică chemare de luptă și. 
un obiectiv de prim ordin al miș
cării revoluționare. O importanță 
deosebită a avut faptul că prin 
lupta maselor în tot mai multe

« , <r .

politică a țărănimii a adus organi
zația democratică revoluționară 
„Frontul Plugarilor", cu vechi le
gături de alianță și colaborare cu 
P.C.R., care și-a extins activitatea 
în întreaga tară.

în lupta pentru înfăptuirea re
formei agrare, Partidul Comunist 
Român, forțele democratice au în- 
tîmpinat împotrivirea înverșunată a 
partidelor reacționare — Partidul 
Național Țărănist — Maniu și Par
tidul Național Liberal — Brătianu, 
exponente ale intereselor «moșieri- 
mii. Folosind pozițiile precumpăni
toare pe care le dețineau în guvern, 
aceste partide au încercat în fel și

cordul zilnic obținut vre
odată la Reșița.

— Cine sint autorii aces
tui nou record ?

— Petre Radu, Iosif 
Baghi, Dumitru Gîrtoi, 
șefi topitori, care, cu echi
pele lor, au realizat la cup
torul nr. 3 1 000 tone de 
oțel într-o zi. De fapt, este

HUNEDOARA Sabin Io- 
nescu. Faptele demonstrea
ză, de altfel, că perioada 
ce a trecut din acest an 
este cea mai rodnică din 
întreaga activitate a side- 
rurgiștilor hunedoreni.. De 
la începutul anului și pină 
în prezent, la Hunedoara, 
au fost elaborate peste plan

meroasele acțiuni Între
prinse, inițiativa furnaliști- 
lor conduși de Alexandru 
Hăjdățeanu, de Ia secția a 
doua furnale, care, conco
mitent cu depășirea cu 
1 000 tone fontă a planului, 
urmărește realizarea în acest 
an a unor economii de peste 
400 tone cocs metalurgic.

lăria nr. 1 : „Fiecare șarjă 
să aibă o durată de elabo
rare mai scurtă cu două 
minute". în acest fel, în 
multe din zilele lunilor ia
nuarie și februarie s-au dat 
60 de șarje sau chiar 64, 67 
în fiecare zi".

— Concret, ce rezultate a 
dat această inițiativă ?

TELECONFERINȚA „SCÎNTEII" CU SIDERURGIȘTII

® REȘIȚA : Cei care au lansat chemarea au realizat 50 la sută din angajamentul anual la produc
ția de oțel © HUNEDOARA : Peste plan 6 000 to ne fontă și 11 000 tone oțel, în condițiile unui 
regim sever de economii @ GALAȚI : De la o inițiativă, la 67 șarje într-o zi, iar pînă la 9 martie, 

suplimentar, 9 000 tone oțel ® TÎRGOVIȘTE : în curînd, o majorare a prevederilor inițiale

pentru prima oară cînd la 
acest cuptor de mare ca
pacitate se elaborează 4 
șarje în 24 de ore. La obți
nerea producției suplimen
tare de oțel din lunile ia- 
nuarie-februarie, o contri
buție importantă au adus-o 
și șefii topitori Ludovic 
Prill, Dumitru Bordan, 
Mișu Pogoran, de la cupto
rul nr. 5.

„Angajamentele luate în 
cinstea alegerilor au fost 
depășite" — așa își intitu
lează corespondența din

aproape 6 000 tone fontă, 
mai mult de 11 000 tone 
oțel, iar producția supli
mentară de laminate finite 
a ajuns Ia 14 000 tone.

—■ Pe lingă producțiile 
suplimentare, în chemarea 
la întrecere a reșițenilor 
sînt înscrise cîteva obiec
tive care vizează valorifi
carea superioară a materii
lor prime, energiei și com
bustibililor. Care este răs
punsul hunedorenilor ?

— In1 această ordine de 
idei aș aminti, dintre nu-

Aplicarea în viață a acestei 
inițiative s-a soldat in acest 
am cu economisirea pe an
samblul secției a circa 200 
tone cocs metalurgic, cu 
care se pot elabora în plus 
peste 300 tone fontă, <■

— Tot despre o inițiativă 
muncitorească, de mare 
eficacitate, care se aplică 
la Combinatul siderurgic 
din GALAȚI, doresc să re
latez...

— Ascultăm, Dan Plăeșu.
— Este vorba de inițiati

va muncitorilor de la oțe-

— 7 000 tone de oțel peste 
plan.

— Cine se distinge în În
trecerea din combinat ?

— Echipa prim-topitoru- 
lui Gheorghe Furtună, de 
la oțelăria nr. 1 ; brigada 
de concasare schimb B 
pregătire cărbuni, condusă 
de Gheorghe Hagiu, de 
la uzina cocso-chimică ; 
schimbul C de la laminorul 
de benzi la rece, condus de 
Ion Drăgan, furnaliștii Ni
colae Ciurea și Vasile Chi- 
roșcă ș.a. Merită eviden

aduna- 
imediat

chip să împiedice sau să tergiver
seze legiferarea reformei agrare, 

în aceste condiții. Partidul Comu
nist Român a lansat lozinca trecerii 
la efectuarea reformei agrare pe ca
lea acțiunii revoluționare directe, 
prin ocuparea cu forța de către ță
rani a pămînturilor moșierești: „De 
Ia guvernul care este acum la putere 
voi nu aveți nimic bun de așteptat 
— glăsuia un manifest adresat ță
rănimii. Nu avem timp de pierdut. 
Soarta voastră este în mîinile voas
tre. Strîngeți-vă rînddrile, 
ți-vă puterile, înfăptuiți 
reforma agrară".

O importanță deosebită 
faptul că partidul a trimis ______
mii de activiști de partid, membri 
ai formațiunilor de luptă patrioti
ce, echipe de muncitori din între
prinderile industriale pentru a aju
ta nemijlocit țărănimea în confis
carea pămînturilor moșierești șl 
împărțirea lor țăranilor. Tocmai a- 
ceasta a imprimat întregii acțiuni 
un caracter organizat și o înaltă 
combativitate, a contribuit conside
rabil la creșterea încrederii mase-

a avut 
la sate
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a reformei agrare

revoluționară a
Acum 30 de ani, într-un sat din Oltenia, în timpul înfăptuirii pe . cale 

reformei agrare

locuri erau alungați prefecții și pri
marii reacționari, în locul lor fiind 
instalați reprezentanți ai forțelor 
democratice. în acest fel, forțele 
reacțiunii erau tot mai mult lipsite 
de posibilitatea folosirii organelor 
locale pentru a împiedica înfăptui
rea reformei agrare ; încercările de 
recurgere la unități jandarmerești 
pentru intimidarea .sau reprimarea 
acțiunilor de confiscare a pămîntu- 
rilor moșierești au fost înfrînte de 
mase.

Astfel, în scurt timp, acțiunea de 
ocupare și împărțire a proprietăți

lor moșierești a cuprins întreaga 
tară, pămînturile fiind atribuite cu 
prioritate ostașilor aflați pe front, 
văduvelor, invalizilor și orfanilor 
de război, țăranilor care erau lip
siți de pămînt sau aveau pămînt 
puțin. „Ceea, ce nu s-a putut în
făptui sute de ani se înfăptuiește 
acuma — scria „Scînteia" în acele 
zile. Țăranii români expropriază 
pe moșieri și împart pămînturile 
între dînșii. Nu e vorba de cîteva 
moșii. Se pune în mișcare întreaga 
țărănime. Din toate colțurile țării 
sosesc vești care arată că procesul 
confiscării pămînturilor moșierești 
este în plină desfășurare".

O deosebită ascuțime a căpătat 

lupta țărănimii pentru pămînt în 
județele la conducerea cărora se 
mai aflau elemente reacționare. în 
comuna Moțăței-Dolj, de pildă, 
prefectul reacționar a ordonat ares
tarea celor 17 membri ai comitetu
lui sătesc, care conduceau acțiunea 
de confiscare a moșiilor. Sub pre
siunea miilor de țărani, tribunalul 
militar din Craiova a fost însă silit 
să-i elibereze. Reîntorși în comună, 
țăranii au continuat cu și mai mul
tă hotărâre împărțirea moșiilor. în 
multe alte comune, autoritățile re
acționare sosite la fata locului pen
tru a împiedica împărțirea moșii
lor au trebuit să se retragă în fata 
hctărîrii de luptă a țăranilor.

în zadar afirmase amenințător N. 
Rădescu în ședința Consiliului de 
Miniștri din 16 februarie : „Am din 
Dolj, din Dîmbovița, din Ialomița 
informațiuni că s-a început parce
larea moșiilor. întreb : cu ce drept ? 
In situația pe care o am, mă voi 
opune din toate puterile". Din ce 
în ce mai izolate, pierzînd poziție 
după poziție, forțele reacțiunii s-au 
dovedit total neputincioase în fața 
valului luptei populare. Fină la în
ceputul Iui martie 1945, în pofida 
existentei și împotrivirii guverne- . 
lor cu majoritate reacționară, re
forma agrară era practic înfăptui
tă. Legea reformei agrare, adopta
tă de guvernul democratic instaurat 
la 6 martie, n-a făcut decît să con
sfințească realitatea creată prin 
lupta revoluționară.

Inițiată, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român, înfăp
tuirea reformei agrare de către în
seși masele țărănești, cu șprijinul 
nemijlocit al muncitorilor, a avut o 
covîrșitoare însemnătate pentru 
desfășurarea cu succes a revoluției 
populare. în focul luptei împotriva 
forțelor reacțiunii, pentru pămînt și 
dezvoltarea democratică a tării, s-a 
făurit alianța muncitorească-tără- 
nească, uriașă forță socială revolu
ționară reprezentînd covîrșitoarea 
majoritate a poporului. Și tocmai 
aceasta a hotărât .soarta bătăliei 
pentru cucerirea puterii, făcînd po
sibilă instaurarea, la 6 martie, a 
primului guvern democratic revo
luționar, cu pronunțat caracter 
muneitoresc-țărănesc. -

Alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănime avea ulterior să joace 
un rol determinant în trecerea la 
revoluția socialistă, in cucerirea în
tregii puteri politice de către cei 
ce muncesc și construirea noii o- 
rînduiri sociale. Convingîndu-se 
prin. propria experiență că politica 
partidului comunist- răspunde in 
cel mai înalt grad intereselor ei 
vitale, țărănimea a urmat neabătut 
partidul pe drumul transformării 
socialiste a agriculturii, făurindu-și 
astfel viața nouă, luminoasă, din ce 
în ce mai bună, de care se bucură 
astăzi împreună cu întregul popor.

Prof, univ. dr. N. PETREANU J

țiată în ansamblul ei ac
tivitatea colectivului la
minorului slebing. încă o 
precizare : pînă la 9 martie, 
oțelăria nr. 1 va realiza 
suplimentar încă '1 500 tone 
oțel. în total, oțelarii gă- 
lățeni vor da țării, pînă in 
ziua alegerilor, o .cantitate 
suplimentară de circa 9 000 
tone oțel.

O ultimă relatare din cea 
mai tînără cetate siderur
gică a țării — TÎRGOVIȘ
TE, de la Constantin'- Soci :

— Realizările oțelarilor 
tîrgovișteni — 700 tone oțel 
peste plan — întrec cu 156 
tone oțel cota din angaja
mentul anual stabilită pen
tru cele două luni. Ele sint 
legate de contribuția forma
țiilor conduse de maiștrii 
oțelari Vasile Solcan și Va
sile Vereș, a șefului de sec
ție Ion. Marcu și a ingine
rilor Radu Vlăduțu, Ion 
Lupea și Pavel Sechdbauer. 
în aceste zile — ne spune 
tovarășul Haralambie Ba- 
nu, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii 
de oțeluri aliate Tîrgoviște 
— se conturează suplimen
tarea angajamentelor ini
țiale.

Realizările siderurgiștilor 
constituie cel mai conclu
dent răspuns la vibrantele 
chemări ale Manifestului 
Frontului Unității Socia
liste. Ei continuă între
cerea cu și mai multă in
tensitate pentru a-și onora 
exemplar angajamentele 
asumate în acest ultim an 
al cincinalului.

Viorel SĂLĂGEAN 
cu sprijinul corespon
denților „Scînteii" 

societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României, cu
prinse în Programul Partidului Co
munist Român, exprimate în chemă
rile Manifestului Frontului Unității 
Socialiste.

Mărturii ale continuei perfecționări 
a democrației noastre socialiste, care 
stimulează și asigură participarea tu
turor oamenilor muncii la conduce
rea treburilor obștești, la elaborarea 
și aplicarea politicii partidului și sta
tului nostru, expresii elocvente ale 
adeziunii față de amplul program de 
dezvoltare a patriei, adunările sînt, 
în același timp, o manifestare vie a 
unității de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, a secreta
rului său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în această însuflețită atmosferă au 
avut loc adunări în cadrul cărora 
s-au întîlnit cu alegătorii candidații 
pentru alegerile în Marea Adunare 
Națională.

în județul ALBA — Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii. și Educației Socialiste, în cir
cumscripția’ electorală 'nr. 1 Alba 
Iulia, Gheorghe Gaston Marin, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de stat pentru prețuri, 
în circumscripția electorală nr. 6 
Ocna Mureș ;

în județul ARAD — Paul Ni- 
culescu, membru âl Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învățămîn- 
tului, în circumscripția electora
lă nr. 1 Arad-Est, Ludovic Takacs, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, în 
circumscripția electorală nr. 5 Chi- 
șineu-Criș, Vasile Vaida, membru al 
Colegiului central de partid, pre
ședintele Comitetului Casei de pensii 
și asigurări sociale a U.N.C.A.P., în 
circumscripția electorală nr. 7 Sebiș ;

în județul BACĂU — Eugen Barbu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
scriitor, în circumscripția electorală 
nr. 9 Livezi, Constantin Matei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 10 Moinești ;

în județul BISTRIȚA-NASAUD — 
Tuliu Liciniu Micu, directorul între
prinderii de utilaje pentru industria 
materialelor d<î .construcții și refrac
tare — Bistrița, și Ionel Larion Bufu, 
directorul întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport Bistrița, în 
circumscripția electorală nr. 2 Sîn- 
georz-Băi ;

în județul BOTOȘANI — Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, in 
circumscripția electorală nr. 1 Boto
șani, Ion' Ceterchi, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele' Consiliului 
legislativ, în circumscripția elec
torală nr. 3 Dorohoi, Aldea Miji- 
taru, membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, în 
circumscripția electorală nr. 5 Să- ■ 
veni ;

în județul BUZĂU — Ion Sălăjan, 
judecător la Tribunalul Suprem, in 
circumscripția electorală nr. 4 Balta 
Albă, Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, membră a 
biroului Consiliului Național al Fe
meilor, în circumscripția electorală 
nr. 6 Pietroasele ;

In județul CARAȘ-SEVERIN — 
Trandafir Cocîrlă, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Caraș-Severin al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 3 
Caransebeș, Hedwiga Margareta 
Hauser, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef la editura „Ktiterion", 
în circumscripția electorală nr. 4 
Băile Herculane, Ernest Breitenstein, 
redactor-șef adjunct al ziarului 
„Neuer Weg", în circumscripția elec
torală nr. 5 Oravița ;

în județul DÎMBOVIȚA — Traian 
Novolan, directorul întreprinderii de 
frigidere din Găești, și Ion Scodrea, 
secretarul comitetului de partid al > 
întreprinderii de utilaj chimic Găești, 
în circumscripția electorală nr. 4 
Găești, Nicolae Ojovan, directorul 
întreprinderii de oțeluri aliate din 
Tîrgoviște. si Constantin Gingărașu, 
directorul întreprinderii de oțeluri 
inoxidabile din Tîrgoviște, în circum
scripția electorală nr. 6 Voinești, 
Georgeta Tache, directorul Fabricii 
de produse alimentare din Tîrgoviș
te. și Elena Moraru, director al Fa
bricii de conserve din Pucioasa, în 
circumscripția electorală nr. 7 Ră- 
cari :

în județul DOLJ — Eugen Jebe- 
leanu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte .al Consiliului 
National al Frontului Unității Socia
liste. în circumscripția electorală nr. 
2 Brazda lui Novac, Cristina Popes
cu, maistru principal, secretar al co
mitetului de partid al întreprinderii 
de confecții din Craiova, și Crăciuna 
Duțan, controlor de calitate la în
treprinderea „Independența" în cir
cumscripția electorală nr. 4 Craiova- 
Sud, Florea Dumitrescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministrul finanțele*,  
în circumscripția electorală nr. 10 Se- 
garcea. Mihail Hașeganu, membru al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Băn
cii române de comerț exterior. în 
circumscripția electorală nr. 11 Be
chet :

în județul GALAȚI — Constantin 
Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. în circumscripția electorală 
nr. 9 Corod ;

în județul GORJ — Ion Mineu, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, in circumscrip
ția electorală nr. 2 Motru ;

In județul MARAMUREȘ — Cor
nelia Brîndău, profesor la liceul pe
dagogic din Baia Mare, și Ana-Ma- 
ria Curteanu, profesor la liceul nr. 3 
Baia Mare, în circumscripția electo
rală nr. 2 Baia Mare-Vest. Mihai 
Beniuc, scriitor, în circumscripția e- 
lectorală nr. 4 Tîrgu-Lăpuș. Vaier 
Gabrian, membru al C.C. al P.C.R.. 
director generali al Centralei de mi
nereuri și metale neferoase Baia 
Mare, și Ion Izvoran, director al în
treprinderii de exploatare minieră 

Baia Sprie, în circumscripția electo
rală nr. 5 Cavnic, Ion Uliei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Sighetu-Marmației al P.C.R.. în cir
cumscripția electorală nr. 6 Sighetu- 
Marmației, Gheza Vida, membru al 
C.C. al P.C.R., sculptor, artist al po
porului, in circumscripția electorală 
nr. 7 Vișeul de Sus ;

In județul MEHEDINȚI — Nicolae X’î 
Nicolaescu, secretar general al Mi
nisterului Sănătății. în circumscripția 
electorală nr. 3 Strehaia ;

în județul MUREȘ ■— Gheorghe 
‘Pușkaș, rectorul Institutului de me
dicină și farmacie din Tîrgu-Mureș, 
și loan Lapohoș, rectorul Institutului 
pedagogic din Tîrgu-Mureș. în cir
cumscripția electorală nr. 9 Band :

în județul SlEAMȚ — Constantin 
Horia Tatu, vicepreședinte al Băncii 
naționale a Republicii Socialiste 
România, în circumscripția electora
lă nr. 4 Ion Creangă ;

în județul OLT — Traian Dudaș, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
transporturilor și 'telecomunicațiilor, 
în circumscripția electorală nr. 9 
Balș ;

în județul PRAHOVA — Mihal 
Chitac, general-maior, în circum
scripția electorală nr. 6 Băicoi, Petre 
Tiseanu, directorul întreprinderii 
„Neptun" din Cîmpina, și Gheorghe 
Chivu, directorul întreprinderii" „Po
iana" din Cîmpina, în circumscripția 
electorală nr. 7 Cîmpina, Gheor
ghe Dinu, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul întreprinderii de utilaj pe
trolier „1 Mai" din Ploiești, și Vasile 
Ciornei, directorul întreprinderii de 
utilaj chimic din Ploiești, în cir
cumscripția electorală nr. 9 Slănic, 
Emilian Rodeanu, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru energie 
nucleară, în circumscripția electorală 
nr. 10 Vălenii de Munte ;

în județul SATU-MARE — Otilîa 
Indre, directorul întreprinderii de 
confecții „Mondiala", și Livia Cor
nelia Șoimeanu, director adjunct al 
întreprinderii „Tricotex", în circum
scripția electorală nr. I Satu-Mare- 
Nord, Francisc Orosz, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Foieni, și Ștefan Villanyi, președin
tele cooperativei agricole de produc
ție Petrești, în circumscripția electo
rală nr. 3 Cărei ;

în județul SUCEAVA — Miu Do- ‘ 
brescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al_ _
P.C.R., prim-secretar al Comitetului L’J.j 
județean Suceava al P.C.R., în cir- 
cumscripția electorală nr. 7 Cîmpu-J‘^11 
lung Moldovenesc, Gheorghe Go- ■ 
moiu, membru al C.C. al P.C.R., 
general-maior. adjunct al ministru
lui apărării naționale, secretar al 
Consiliului politic superior al arma
tei. în circumscripția electorală nr. 
2 Rădăuți, Ștefan Ștefănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. director al 
institutului de istorie „Nicolae Iorga", 
în circumscripția electorală nr. 4 
Putna ;

în județul VASLUI — Ilie Șalapa, 
membru al Comisiei centrale de re
vizie a. P.C.R., director general ăl 
Institutului central de cercetări eco
nomice. în circumscripția electorală 
nr. 8 Puiești.

Cu nestrămutată încredere în jus
tețea politicii partidului, cei care au 
luat cuvîntul — muncitori, țărani, in
telectuali, militari, femei, tineri, re
prezentanți aj. naționalităților conlo
cuitoare — s-au angajat, împreună 
cu candidații Frontului Unității So
cialiste, să acționeze consecvent pen
tru dezvoltarea într-Un ritm sustimi't 
a puterii economice, a patriei, pentru 
realizarea integrală a planului pe a- 
cesț an in industrie și a-cincinalului 
înainte de termen, pentru 'traducerea 
neabătută în viată a hotărîrilor re
centei Consfătuiri pe țară cu activul 
de partid și de stat din unitățile a- 
gricole, subliniindu-se voința unani
mă a oamenilor muncii de la sate de 
a obține cît mai curînd o recoltă de 
cereale de 20 milioane tone pe În
treaga. tară.

O deosebită atenție s-a acordat, in 
adunări, problemelor legate de ridi
carea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului — 
obiectiv central al întregii politici a 
partidului — precum și înfăptuirii 
programului de sistematizare și dez
voltare economico-socială a localită
ților țării, mai bunei gospodăriri ur- 
banistico-edilitare a orașelor și co
munelor. ,

în cadrul adunărilor, ca și al întâl
nirilor de lucru, s-au făcut nume
roase propuneri vizînd îndeosebi 
mai buna valorificare a resurselor 
locale, accentuarea spiritului gospo- 
dăresc al edililor, realizarea unor 
noi obiective social-culturale și e- 
dilitgre prin muncă patriotică, multe 
din aceste propuneri fiind înscrise 
operativ pe agenda de lucru a or
ganelor centrale și locale.

Dînd glas aprobării unanime față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, nume
roși vorbitori au exprimat înalta a- 
preciere pentru activitatea amplă 
desfășurată pe plan internațional de 
țara noastră, pentru contribuția acti
vă, nemijlocită, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la promovarea unui cli
mat de pace și colaborare între 
popoare', la solutionarea pașnică a 
problemelor majore' ale omenirii în 
concordanță cu interesele cauzei so
cialismului. libertății, independentei 
și securității popoarelor. în acest 
cadru, s-a exprimat unanima, apro
bare pentru activitatea externă a 
țării noastre îndreptată spre afirma
rea hotărîtă în viața internațională 
a principiilor noilor relații între 
state, pentru făurirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
pentru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

în cuvîntul lor, candidații s-au 
angajat în fața alegătorilor să mun
cească fără preget, pentru traducerea 
în viață a Programului partidului 
de continuă dezvoltare materială și 
spirituală' a societății noastre', de în
florire multilaterală a tuturor jude
țelor și localităților, să analizeze în 
continuare propunerile făcute de a- 
legători spre a găsi modalități prac
tice de transpunere a lor în viată, să 
se sfătuiască în permanență cu cetă
țenii pentru, a contribui împreună la 
realizarea integrală 'a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.
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„în Directive se insistă pentru con
tinuarea amplasării raționale a forțelor 
de producție pe teritoriul țării și se 
stabilește sarcina importantă ca în 
1980 nici un județ să nu aibă o pro
ducție industrială mai mică de 10 
miliarde lei. Aceasta constituie trans
punerea în viață a principiilor marxiste 
potrivit cărora fiecare localitate trebuie 
să devină un puternic centru economic 
și social, în stare să asigure locuitorilor 
săi condiții optime de viață din toate 
punctele de vedere64.

NICOLAE CEAUȘESCU

CREȘTEREA INVESTIȚIILOR 

DIN FONDURILE STATULUI
-ÎN PERIOADA 1971-1975,

FAȚĂ DE PERIOADA 1966-1970

Prin amplasarea 
rațională a forțelor 
de producție pe în
treg teritoriul țării, 
ÎN WO FIECARE 

JUDEȚ VA REA- 

LUA 0 PRODUC
ȚIE INDUSTRIALĂ 

MINIMĂ DE 18-20 

MILIARDE LEI, mai 
mult decît realiza 
întreaga industrie 
românească in anul 
1938

V

PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ 
PE LOCUITOR

ÎN LEI

PONDEREA POPULAȚIEI
URBANE
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Din 1970 pînă în 1975, media producției globale industriale pe locuitor, la nivelul întregii 
țări, a crescut de la 10 000—-15 000 lei la peste 20 000 lei. Pe județe, evoluția a fost următoarea: numă
rul județelor cu o producție pe locuitor de peste 20 000 lei a crescut de la 6 la 22, iar numărul ce
lor cu o producție de pînă la 7 000 lei pe locuitor s-a redus de la 11 la 2. în anul 1970, doar în 14 
județe se realiza o producție de peste 15 000 lei pe locuitor, la sfîrșitul acestui an numărul lor va a- 
[unge la 30, iar în 1980 acest nivel va fi atins în toate județele țării.

-în procente — 
Alba 
Arad 
Argeș 
Bacău 
Bihor 

Bistrîța-Năsăud 
Botoșani 
Brașov 
Brăila 
Buzău 

Caraș-Severin 
Cluj 

Constanța 
Covasna 

Dîmbovița 
D61J 

Galați 
GorJ 

Harghita 
Hunedoara 

Ialomița 
Iași 
Ilfov 

Maramureș 
Mehedinți 

Mureș 
Netnnț 

Olt 
Prahova 

Satu-Mare 
Sălaj 
Sibiu 

Suceava 
Teleorman 

Timiș 
Tulcea 
Vaslui 
Vîlcea 

Vrancea 
București

{■P/i d

I 8,0 100

Potrivit politicii de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, investițiile sînt orientate, cu precădere, spre județele mai puțin dezvoltate. Bunăoară, în județe 
precum Alba, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Dîmbovița, Gorj, Harghita, Neamț, Satu-Mare, Sălaj, Tulcea, 
Vaslui ș.a., volumul investițiilor din actualul cincinal este mai mult decît dublu față de cincinalul an
terior 1966—1970 (graficul din stînga), ceea ce determină — alături de alți factori — accelerarea 
procesului de urbanizare (graficuldin dreapta).

rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul
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Servicii publice 
în sprijinul femeii

Telul suprem al politicii partidu
lui si statului nostru, căruia ii sînt 
subordonate toate eforturile socie
tății, îl constituie bunăstarea mate
rială și spirituală a omului, a între
gului popor. In contextul acestei 
preocupări generale, un loc aparte îl 
ocupă femeia, cu cerințele ei speci
fice. Pe măsura creșterii gradului de 
angajare a femeii in activitatea eco
nomică și a contribuției sale la crea
rea bunurilor materiale, în mod 
firesc se intensifică și eforturile so
cietății de a-i oferi condiții tot mai 
bune pentru ca ea să-și poată echi
libra-timpul și energia între obliga
țiile profesionale și cele familiale ; 
să-și poată realiza dorința firească 
de a se afirma pe tărâmul muncii și 
în viata socială, îndeplinindu-și în 
același timp rolul de gospodină și 
mamă.

Unul dintre domeniile de mare în
semnătate. pentru orice gospodină, 
este cel al apro
vizionării. al ser
viciilor casnice. 
Ce s-a realizat în 
anul care a trecut 
și ce se va reali
za in 1975 in a- 
ceastă privință 1 
Ne răspunde to
varășul Mauriciu 
Novac, secretar al 
Consiliului pen
tru coordonarea 
și îndrumarea ac
tivității de apro
vizionare și pres
tare de. servicii 
către populație.

— Putem apre
cia că, în 1974, comerțul a făcut 
eforturi pentru ca unitățile comer
ciale de tot felul să pună la dispo
ziția populației mărfuri mai multe 
și mai bune. Afirmația se sprijină 
pe citeva cifre edificatoare : în 
1974 s-au vîndut populației cu 9,5 
la sută ftiai multe mărfuri alimentare 
deoît în 1973 ; sporuri importante 
s-au înregistrat la majoritatea pro
duselor alimentare de bază : în 1974 
s-.au livrat pieței cu 8,5 la sută mai 
multă carne, păsări, produse din 
carne, decit în 1973 ; cu 13,5 la sută 
mai multe produse lactate proaspe
te ; cu' 12,5 la sută mai multe ouă. 
Paralel cu măsurile pentru o apro-, 
vizionare bună și ritmică a magazi
nelor, organele comerciale au ’pro
movat acele forme de comerț care 
vin în întâmpinarea cerințelor speci
fice ale femeia încadrate în produc
ție : punctele de preluare a comen
zilor (chiar în întreprinderi și, în 
mod special, în cele, unde lucrează 
multe femei; în prezent funcționează 
713 asemenea puncte), casele și mi- 
crocasele de comenzi, cantinele-res- 
iaurant, pensiunile pentru elevi etc. 
Examinînd procentele de creștere a 
volumului de mărfuri alimentare pre
văzut a se livra pieței în acest an, 
avăm toate motivele să credem că a- 
provizionarea populației va cunoaște 
sporuri cantitative remarcabile. în 
medie, magazinele alimentare vor 
oferi publicului cumpărător cu 8,2 
la sută mai multe' produse dedît în 
1974, din care carne și produse din 
carne cu 10,4 la sută, produse lac
tate proaspete cu 13,8 la sută, ouă cu 
12,4 la sută ș.a. Vor fi extinse, în 
continuare, metodele comerciale care 
au dat rezultate bune în 1974,, cău- 
tînd și altele noi, care să răspundă 
dorinței firești a femeii muncitoare 
de a-și face cumpărăturile într-un 
timp cît mai scurt. în privința servi
ciilor se poate, de asemenea, afirma că 
evoluția lor, in 1974, a avut în vedere

ușurarea muncii casnice a femeii. 
Cooperativele meșteșugărești au în
ființat 75 noi unități, in 14 județe, 
care îndeplinesc diferite activități la 
domiciliu — curățenie, îngrijirea co
pilului. diferite servicii casnice ; 
pentru întreținerea și repararea o- 
biectelor de uz casnic au luat ființă 
încă 135 noi unități. Demn de con
semnat este și faptul că a crescut 
simțitor, cu peste 2 500 de tone, ca
pacitatea spălătoriilor și curățătoriilor 
chimice, ceea ce înseamnă că una 
din treburile cele mai obositoare ale 
gospodinei — spălatul rufelor — tinde 
să fie preluată treptat de serviciile 
publice. înzestrarea orașelor cu astfel 
de unități va continua și în acest an, 
conform unui plan de lungă durată, 
astfel încît tot mai multe orașe 
să aibă la dispoziție asemenea 
unități. Printre cele 1100 noi unități 
ale cooperației .meșteșugărești, ce 
vor lua ființă in acest an, profi

© Tot mai multe îndeletniciri casnice—preluate 
de comerț și cooperație ® Rețeaua de creșe și 
grădinițe se dezvoltă in ritm susținut © Sănătatea 
femeii mame — obiectiv cotidian, de maximă 

importanță al activității medicale

lul multora se adresează femeii gos
podine și mame : mini-grădinițe și 
cluburi pentru copii, întreținerea bu
nurilor electroCasnice etc. Se urmă
rește ca în fiecare localitate urbană 
să funcționeze servicii cu cel puțin 
70 de profiluri. Acestea sînt doar ci
teva din reperele mai importante ale 
aprovizionării și serviciilor ce vin in 
sprijinul femeii, a căror îndeplinire 
consiliul o urmărește îndeaproape, 
anâlizind periodic stadiul realizării 
planurilor elaborate in această direc
ție. ,

...Pentru femeile care au copii mici, 
creșele și grădinițele constituie un 
neprețuit ajutor. După cum se. știe, 
statul alocă în mod constant sume 
considerabile pentru construirea de 
creșe și grădinițe de copii. Astfel, în 
prezent, în unitățile preșcolare sint 
cuprinși aproximativ 600 000 de copii, 
iar în creșe aproape 57 000. La sfîrși- 
tul acestui an, conform prevederilor 
actualului cincinal, numărul locurilor 
în grădinițe va ajunge la circa 796 000, 
iar în creșe la peste 100 000. Toate 
acestea se vor realiza în prin
cipal datorită efortului material al 
statului, dar și unor importante sume 
de bani alocate de sindicate, cit și 
din contribuția bănească a cetățenilor.

— Aceste instituții își asumă sar
cina îngrijirii și educării copiilor 
mici, suportând, in același timp, cea 

’mm1'mane parte'a cheltuielilor nece
sitate de funcționarea lor —.remarca 
tovarășul Florea Chițu, membru în 
Comitetul executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Pentru fiecare 
copil aflat în creșă, statul alocă anual 
6 236 lei, iar în grădiniță — 1 730 lei 
(in medie, pentru că în grădinițele 
cu cămin suma este mult mai mare). 
In felul acesta, suma ce revine ca 
plată părinților este mai mult sim
bolică : 45—75 lei lunar pentru un 
copil la creșă și 36—72 lei pentru Un 

• copil la grădiniță. Chiar și această 
modestă contribuție Se reduce la Ca- 
mllille cu mai mulți copii : cu 20 la

sută în cazul familiilor cu 2 copii, 
procentul progresînd odată cu creș
terea numărului de copii.

...Grija pentru sănătatea femeii 
muncitoare și, în special, a femeii 
mame se află la loc de cinste in 
preocupările forurilor medico-sani- 
tare. începînd cu acțiunile profilac
tice și termtnlnd cu investițiile des
tinate unităților de ocrotire a mamei, 
sint numeroase acele argumente con
crete care pledează în favoarea a- 
cestei afirmații. Iată ce ne relata, în 
această ordine de idei, dr. Elena Li- 
iinschi, șefa serviciului pentru ocro
tirea mamei, copilului și tineretului 
din Ministerul Sănătății :

— Există tin întreg sistem de uni
tăți sanităre (în care sint cuprinse 
majoritatea centrelor urbane) puse 
în slujba îngrijirii femeii mame. Nu
mărul paturilor din maternități se 
ridică in phezeht la aproape 20 000, 
mare parte dintre ele în unități mo

derne, dotate cu 
aparatură nouă, 
care oferă condi
ții de perfectă 
igienă și confort 
viitoarelor mame. 
Numărul de pa
turi în materni
tăți va crește, în 
perspectiva cinci
nalului următor 
ajungind la circa 
24 000. Proporțio
nal, va spori în 
continuare și a- 
cela al medicilor 
specialiști (azi : 
1 300). Pentru a 
Veni în ajutorul 

familiilor care doresc, dar nu pot 
să aibă copii, s-au înființat, in '1974, 
cabinete de combatere a sterilității 
în București, in Celelalte centre 
universitare, precum și în 10 județe, 
Anul acesta sperăm să Se dubleze 
numărul acestor Cabinete, astfel în
cît să existe măcar Cite unul în fie
care județ. Tot în 1974 am început 
— și am realizat, în parte — apro
pierea asistenței medicale de spe
cialitate de locul de muncă ăl fe
meilor. In dispensarele de între
prindere și in policlinicile in
dustriale din 56 de întreprinderi mari 
(care numără, fiecare, mai mult de 
2 500 de femei), precum și în 200 de 
întreprinderi mai mici (unde numă
rul femeilor coboară sub această 
cifră) au fost repartizați medici spe
cialiști cu normă întreagă sau cu 
program parțial dq lucru. Această ac
țiune continuă și în 1975, pentru că 
mai sînt Întreprinderi unde asistența 
medicală de specialitate încă nu a 
pătruns. Vom reflua și acțiunile de 
control — întreprinse în 1974 în co
laborare cu Uniunea sindicatelor 
muncitorilor sanitari — pentru a ve
dea cum sint respectate prevederile 
legale cu privire la ocrotirea mamei.

Iată, așadar, realizările și inten
țiile din citeva sectoare dintre Cele mai 
importante de care depinde materia
lizarea ■ acelei, simbioze gtît. de nece
sare,. .Între activitatea .profesională ș'j,; 
cea gospodărească a femeii. Fără în
doială, mai sint. încă multe de făcut, 
în această direcție. Oricum, bele con
semnate reflectă o serie de progrese 
evidente', obținute îndeosebi în urma 
aplicării consecvente a hotăririi Ple
narei C.C. al P.C.R. din iunie 1973 
care, paralel cu măsurile menite să 
ducă la sporirea rolului femeii în 
viăța economică, și socială a .țării, 
prevede importante acțiuni destinate 
a sprijini femeia muncitoare în stră
dania ei de a fi, în același timp, bună 
gospodină și bună mamă.

Rodica ȘERBAN

Suceava — un oraș reîntlnerlt în anii noștri, înzestrat cu atributele frumuseții și modernității urbanistice 
Foto : S. Cristian

Trecînd prin diferite for
me de expresie, intr-un 
ritm tot mai accelerat sub 
presiunea cinematografului, 
dar mai cu seamă a televi
ziunii, a căror forță de so-, 
licitare și de seducție asu
pra publicului n-a încetat 
să crească, teatrul își pune 
astăzi mai mult ca oricînd 
problema raporturilor sale 
cu spectatorii. Confrunta
rea cu marele . sau micul 
ecran — pe care o consi
der un șoc binefăcător în 
evoluția scenei, întrucît i-a 
prilejuit o meditație asu
pra funcției și rostului ei 
specific — a impulsionat 
diversificarea și aprofunda
rea procedeelor de comu
nicare cu sala, obllgînd-o 
să deschidă „ochii mari", să 
părăsească tabieturile con
fortabile, să abandoneze 
procedee uzate și să se re
genereze. Iar lupta cu im
pasurile și stagnările tea
trului, astfel incit această 
străveche formă de artă 
să-și împlinească marea ei, 
misiune culturală și edu
cativă, este fără îndoială 
unul din cele mai frumoa
se șl mai captivante capi
tole din istoria spirituală 
a Ultimelor decenii în țara 
noastră. Pentru că nu în
cape vorbă că, lâ nivelul 
creației de fiecare zi. al 
producției medii, ca și al 
realizărilor de excepție, 
teatrul românesc a știut Bă 
găsească mijloacele de a-și 
păstra și spori atracția 
exercitată asupra publicu
lui. în adevăr. în .timp ce 
în alte părți ale lumii să
lile sint, mai de regu
lă, destul de deșarte, 
iar joncțiunea dintre spec
tatori și spectacol se face 
greu, mai ales prin re
prezentații violentînd, cu 
sau fără har, relațiile tra
diționale dintre teatru și 
public — caracterul neobiș
nuit, senzațional al unei 
reprezentații fiind calea 
decisivă de a forța curio
zitatea—noi am reușit să 
menținem și să extindem 
interesul pentru faptele 
scenei, răminind credin
cioși ideii de prioritate a 
text'uluir -șf"de dezbatere 
intelectuală a artei. Evi
dent, n-am rămas ferecați 
în obișnuințe, în inerții, 
dimpotrivă, am multipli
cat pe Un drum uneori 
propriu, original, căutările 
și inițiativele, iar pe linia 
noastră principală de dez
voltare, evitînd imitația 
formală, epigonismul, so
luțiile facile, ne-am stră
duit Să dăm un răspuns 
propriu întrebărilor asupra 
celor mai bune, mai lumi

noase și mai fertile acțiuni 
în serviciul teatrului. O ple
iadă de talente regizorale 
și actoricești, individuali
tăți proeminente, care au 
înțeles că dialogul cu pu
blicul trebuie să se reali
zeze în termeni noi, mo
derni, activi, au înțeles 
de asemenea că această 
noutate nu poate fi doar 
una de limbaj, ci trebuie să 
fie una de substanță, de 
conținut și că numai au-♦

Afirmînd deci că relațiile 
dintre sală și scenă se 
modifică fără încetare, iar 
teatrul poate ține pasul cu 
aceste mutații făcînd pro
ba unui dinamism de con
ținut, poziția și perspecti
vele sale în evoluția cul
tura ă a epocii fiind rigu
ros determinate de încăr- 
căiura lui de reflecție și 
emo(ie. de priza pe care o 
are asupra actualității și, 
bineînțeles, in primul rind,

ACTUALITATEA, 
PROFUNZIMEA IDEILOR,

AUTENTICITATEA 
punți trainice între scenă 

și spectatori 
puncte de vedere

tenticitatea, profunzimea 
ideilor de aotualitate, ten
siunea sentimentelor, gra
vitatea și sinceritatea fră- 
mintărilor umane — reflex 
și impuls al revoluției socia
liste, al imperativelor cea
sului de față, al realități
lor istorice trăite la nivel 
național și planetar — pot 
realiza atmosfera de co
muniune dintre scenă și 
sală. .

Ciștigurile mișcării ‘ noas
tre artistice, de atitea ori 
aplaudate în Ițară și peste 
hotare, de aici provin, din 
refuzul unei „formularis- 
tici" a gmdis 11 și acțiunii 
scenice, fie că ea e foarte 
veche, fie Că ea 6 foarte 
nouă, și din asumarea per
sonală, caracteristică a 
problematicii contemporane 
într-un spirit de respect 
față de ceea ce constituie 
vocația de permanență a- 
teatrului, și anume cuvîn- 
tul, textul, gîndirea cu
prinse într-o operă.

de valoarea ideologică, de 
contribuția adusă la opera 
de cunoaștere și de per
fecționare morală a omu
lui (Ceea ce nu se poate 
înfăptui decît prin mari 
piese retranscrise scenic cu 
îndrăzneală, dar și cu fide
litate), susțin’ implicit una 
din propriile opțiuni regizo
rale, o opțiune de la care 
m-am străduit să nu mă 
abat.f,....

Judecind după răsunetul 
reprezentației „Dahțon" „ în 
rindurile criticii și ăle pu
blicului, am sentimentul 
că am împlinit, fie și nu
mai fragmentar, ce am 
năzuit, un spectacol apt să 
contribuie la impulsionarea 
pc o cale dă seriozitate și 
răspundere a dialogului 
dintre sală și scenă. Pen
tru regizor, „Danton“ a 
ridicat un șir nesfirșit de 
probleme cu un substrat 
dilematic, dintre care citez 
doar trei : valoarea textu
lui se află în caracterul e-

popeic, monumental al dra
mei, dar el nu poate fi re
prezentat integral, căci 
cine asistă astăzi la un 
spectacol durînd opt ore ? ; 
interesul extraordinar de 
pregnant al piesei decurge 
din imaginea toarte pro
fundă a revoluției france
ze, din patosul moral, din 
lecția de gindire și ener
gie revoluționară extrasă 
de Camil Petrescu din me
ditația asupra dialecticii 
istoriei ; dar, in același 
țimp, marele nostru scrii
tor era partizanul linei vi
ziuni exaltînd pe Danton 
și reprobînd fără rezerve 
ne Robespierre. în al trei
lea rînd, scrierea numără 
douăzeci de locuri de joc 
diferite șl o mulțime de 
personaje (aproape 80), iar 
această uriașă anvergură, 
care, literar, e una din sur
sele de atractivit.ate ale 
scrierii, risca să devină pe 
scenă fie o dispersare de 
forțe actoricești, fie o ma
șinărie perfect pusă la 
punct, dar fără suflet, cel 
mult o demonstrație teh
nică. Acestor alternative am 
Încercat să le . răspundem 
reducind textul astfel incit 
Să nil se. impieteze cu ni
mic asupra spiritului lui șl 
utilizind atit dimensiunile, 
cit și înzestrarea noii Scene 
a Naționalului ne-ăm pro
pus să punem accentul nu 
asupra „mașinăriei", ci a 
interpreților. NiCi' vorbă, 
nu toate rezolvările sînt 
fericite, dar dacă avem 
o satisfacție, este de a 
fr pus in scenă o pie
să reputată de a fi „ne- 
jucabilă", rămînîndu-i cit 
am putut mai fideli. Și 
poate că audiența de 
care se bucură specta
colul vine din faptul că el 
se înscrie pe traiectul miș
cării noastre artistice, care 
socotește că destinul tea
trului, ecoul Iul in rindul 
publicului il poate asigura 
doar trăirea încordată, res
ponsabilă pe scenă a idei
lor Prin care, acum și aici, 
omul iși pune problemele 
omeniei, într-un efort de 
cunoaștere și de autocu- 
noaștere, iar reprezentația 
respinge expedientele ar
tistice, formulele azi sen
zaționale, mîine perimate. 
Este o expresie, ca și atitea 
altele, a preocupărilor defi
nitorii și fertile ale Între
gului teatru românesc — de 
a Întreține raporturi de 
strlnsă legătură CU publicul, 
prin interesul sincer și pa
sionat purtat problemelor 
Conștiinței contemporane.

Horea POPESCU

[faptul;
'DIVERS
I Un „da“ 
I jubiliar

28 februarie. Casa căsătoriilor I din orașul Brașov. Moment 
solemn, in care tinerii miri 
rostesc — de bună voie și nesi- I liți de nimeni — acel emoționant 

• „da". Un „da" care a înscris. înI registrul căsătoriilor, o cifră ro
tundă : 10 000. De la 1 ianuarie 
1971 și pină la 28 februarie 1975 
— deci în circa 4 ani — în o- 
rașul Brașov s-au oficiat 10 000 
de căsătorii. Așadar. 20 000 de 
tineri— dintr-o populație de 1 200 000 de locuitori ai Brașovu
lui — și-au întemeiat familii. 
Cine formează perechea 10 000 ?

I Tinerii Dinu Chioveanu si Ma
ria Dima, amindoi muncitori în 
același loc : întreprinderea de 
tractoare. Lor și celorlalte 9 999

Ide perechi, ca și celor alte zeci 
de mii câre vor urmă — aceeași 
urare străbună : „Casă de pia-

I tră“, cu bucurie și sănătate I

în sfîrșit,
• adevăratul 
I păgubaș!

Iln rubrica noastră din 17 ia
nuarie semnalam un caz năstruș- 
Inic : după ce o lucrătoare de la 
o agenție C.E.C. din Alba lulia 

depusese, la miliția orașului o 
mare sumă de bani, pe care o

I găsise întâmplător, se prezen
taseră pentru a și-o ridica... 11 
reclamanți, dar nici Unul dintre

Iei nu era adevăratul păgubaș. 
„După apariția faptului divers — 
ne scrie șeful miliției munici
piului Alba lulia, maior Adrian 

IMateșoi — s-au mai prezentat la 
noi alți 13 reclamanți. din dife
rite județe ale țării, care pier-

I duseră sau uitaseră in diferite 
locuri bani, dar nici de data a- 
ceasta, nici unul nu a putut să 
indice, exact locul, data și suma 
respectivă. Sincer să fiu, îmiI pare rău de ei că au bătut dru- 

• mul degeaba, dar poate că le va 
Ifi de învățătură pe viitor, să 

aibă mai multă grijă față de 
propriile buzunare. Abia al 25- 

Ilea reclamant s-a dovedit a fi 
adevăratul păgubaș : loan Nis- 
tor,.de la Ocolul silvic Sebeș. 
Norocul lui". Numai că „norocul 

Ilui" poartă pe reversul medaliei 
pecetea cu cinstea lucrătoarei de 
la C.E.C.

„Ce frumos 
| îmi răs

Harnicul colectiv ol întreprinderii de piele și mânuși din Tîrgu-Mureș, anga|at cu toate forțele în întrecerea sociallstâ, realizeazâ produse 
de cea mai buhâ calitate, apreciate de cumpârâtorl. In Imaginile de mal sus — patru muncitoare destoinice din aceaStâ unitate (de la stînga 

la dreapta): Maria Nlcoarâ, Nastașia Risca, Cziprian Rozalia șl Szabo Olga Foto : E. Dichiseanu

La 5 martie 1975

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ PRONOEXPRES

Administrația de stat Loto- 
Pronosport informează particî- 
panții că in ziua de 5 martie 
1975 organizează tradiționala 
tragere extraordinară Prono- 
expres a Mărțișorului, la care 
se vor atribui numeroase șl im
portante premii în bani, autotu
risme „Dacia 1300", „Moskvici 
408/412“ și „Skoda S 160", pre
cum și excursii peste hotare în 
R. S. Cehoslovacă (Praga — 
Karlovi-Vary — Plzen) cu tre
nul și autocarul, în R. P. Unga
ră (Budapesta — Balaton) cu 
trenul și autocarul, în Anglia 
(cu avionul, durata circa 8 zile)

A MĂRȚIȘORULUI
și Franța (cu avionul, durata 
circa 8 zile).

La tragerea extraordinară 
Pronoexpres a Mărțișorului din 
5 martie se vor efectua 7 extra
geri, după cum urmează : pri
mele trei extrageri de cite 5 
numere flecare din 45, extra
gerile a 4-a și a 5-a de (cite 6 
numere din 45 și extragerea a 
7-a de 5 numere din 45. în to
tal Vor fi extrase 38 de numere 
câștigătoare. Participarea se face 
cu bilete de cîte 6 lei și 15 lei, 
ultima variantă avînd dreptul 
de participare la toate cele 7 
extrageri.

Amara trezirecauza... totalurilor

Nu vedeau 
sumele din

— Onorată instanță, nu-mi aduc aminte 
dacă mi-am însușit toate sumele. Știți, 
dacă am văzut că șefii nu controlau decit 
totalurilc, n-am mai fost atentai..

Ioana Marinescu, fostă calculatoare în 
cadrul serviciului financiar al întreprinde
rii de utilaj petrolier Tîrgoviște, poves
tește cu detașare procedeele prin care, de-a 
lungul a cițiva ani, a prejudiciat între
prinderea cu peste 100 000 lei. Amatoare de 
lux și viață ușoară, I.M. găsis'e un mijloc 
de a-și rotunji ciștigurile : profitînd de 
superficialitatea cu care șefii ei verificau 
statele de retribuire pe > care le întocmea 
ea, a început să-și treacă sume mai mari 
decit 1 se cuveneau. Ca să nu bată la ochi, 
le-a aplicat și altora procedeul, dar repar- 
tizindu-le sume infime în comparație cu 
ale ei. Nici cind I.M. a îndrăznit să se 
treacă și pe statele de retribuire din alte 
sectoare ale uzinei, cei însărcinați să con
troleze n-au băgat de seamă. Ei se mulțu
meau să vadă dacă „totalurile" de sub'di- 
verse coloane corespund. De rest, avea gri
jă... „calculatoarea".

Epilogul se consumă acum în fața in
stanței de judecată, unde I.M. a Tost che
mată să dea socoteală. Cit privește super
ficialitatea „controlorilor de totaluri", spe
răm că ea va fi calculată și tratată cum 
se cuvine de către conducerea întreprin
derii păgubite. Și nu per total, ci în amă
nunt. Așteptăm să ne parvină rezultatele, 
spre a le face publice.

Unul se mira, altul 
„sesizează", dar 

fiecare așteaptă...
...ca altcineva să facă ordine, iar în'acest 

timp afaceristul încasează 6 000 lei pe zi I 
Sub acest titlu erau dezvăluite în ziarul 
nostru („Scinteia" nr. 9053) mașinațiunile 
care au făcut posibile O serie da fraude 
in rețeaua depozitelor I.C.M. și, in conse
cință, intrarea unor sume exorbitante in 
buzunarele unor escroci — așa-ziși „colec
tori autorizați". Cercetările — incipiente 
atunci — ale organelor de urmărire pena
lă s-aU transformat pe parcurs în inves
tigații ample și eficiente. O parte din re
zultatele cercetărilor — cele care fac obi
ectul dosarului nr. 4440/1974, soluționate re
cent de secția I penală a Tribunalului 
nicipiului București — le prezentăm 
tăzi.

RECHIZITORIUL PROCURATURII
(fragment) :

■ „...S-a stabilit că, incepind din anul 
atît la secția I.C.M. București, cit și la
ția I.C.M. a județului Ilfov s-a orga
nizat o activitate infracțiohală pusă la 
punct cu minuțiozitate, ai cărei promotori 
au fost cadre de conducere din cadru) 
I.C.M.; in special Făiniș Petre, director al 
secției din București, Simionescu Alexan
dru, director adjunct, Stroe Gheorghe, Șeful 
secției I.C.M. Ilfov, sau alții, printre care 
Davidescu Romulus, Popescu Daniel și șefii 
depozitelor din București și din orașele Ol
tenița, Buftea, Călărași, Slobozia etc. Pro
cedeele infracționale constau, în principal, 
în realizarea unor importante plusuri . în

mu- 
as-

1969,
sec-

gestiunea depozitelor colectoare prin reți
nerea nelegală a unui coeficient mai mare 
de impurități ; confirmări fictive de marfă ; 
sustragerea de metal în cantități însemnate, 
de la diferite întreprinderi și predarea*  că
tre I.C.M. — cu complicitatea gestionari
lor — ca „metal recuperat de la rampele 
de deșeuri".

Rezultatul direct al acestei activități in
fracționale a fost prejudicierea avutului 
Obștesc cu peste 8 milioane lei numai în 
cadrul depozitelor I.C.M. din București; 
Totodată, în - actele de plată apar diferite 
persoane care in urma pretinselor predări 
de metale către I.C.M. au încasat sume 
deosebit de mari, cum ar fi, spfe exemplu, 
Melci Tudor — peste 2 500 000 lei $i Ră- 
ducanu Constantin — circa 2 200 000 lei, 
iar alături de aceștia .un număr de alți 
indivizi care au încasat sume in jur de 
560 000—600 000 lei ! Pentru a încasa legal a- 
sernenea sume de bani, indivizii in caUză ar 
fi trebuit să colecteze și să predea Zeci de 
milioane de kilograme de metal sau peste 
un milion de kilograme de metale nefe
roase, ceea ce âr fi fost practic imposibil 
de strîns pe cale cinstită din curțile cetă
țenilor sau de pe rampele de deșeuri, așa 
cum se pretindea...".

VERDICTUL INSTANȚEI
Principalul acuzat în dosarul menționat 

este Gheorghe Stelian, fost șef la diferite 
depozite din rețeaua secției I.C.M. Bucu
rești —'in Ultima perioadă la cel din stra
da Pieptănari. Găsindu-1 vinovat, instanța 
l-a condamnat pentru infracțiunile comise 
(alcătuind o respectabilă colecție de arti
cole din Codul penal — delapidare, fals, 
uz de fals etc.) la 17 ani închisoare.

...Așa a luat sfîrșit cariera lui Gheorghe 
Stelian, individul care a schimbat 8 auto
turisme în cițiva ani și punea la cale noi 
surse de afaceri. Adică, așa cum se înche
ie, cum este inevitabil să se încheie „ca
riera" unor asemenea indivizi.

Asupra celorlalte dosare privind Infrac-

țiunile comise la depozitele T.C.M; — afla
te în curs de judecare sau încă in cerce-' 
tarea organelor de urmărire penală — vom 
informa cititorii noștri la timpul potrivit. Din caietul 

grefierului

din zori
Abia ieșit din turăAbia ieșit din tură la 11 noaptea, Ion 

Jircbie, bobinator la întreprinderea de ma
șini grele București, Jtt fi trebuit să 
grăbească 
amici, la 
derii.

— Uite,

____ , i se 
spre casă. S-a oprit însă, cu doi 
cițiva pași de poarta intreprin-

— Uite, spuse unul dintre ei, gospodar 
cu vie la țară, m-am ținut de cuvint. Im- 
părțiți bidonul ăsta și luați-1 acasă. E un 
zaibăr pe cinste !

— Cinci kile ? Cam greu de împărțit. 
Stați să gustăm pe loc un litru, propuse 
careva.

— Sigur, pș urmă socoteala e simplă... 
Eu două, el două...
•Ce-a mai urmat, Jirebie nu-și mai amin

tește decit fragmentar... Ceva cu împăr
țeala vinului, pe urmă, după ce l-au îm
părțit de tot, drumul către casă, stația au
tobuzului care nu mai venea și capacele 
de la roțile Fiatului de pe aleea dintre 
blocuri... L-a fulgerat atunci constatarea 
că Fiatul lui nu mai are de mult capace 
și ce rău îi Stă fără ele... Și... Și cine-a 
zis că băutura fură mințile n-â greșit de
loc. De-atîta zaibăr, Jirebie a prins ciudă 
pe toate accesoriile mașinilor de pe alee... 
Capace, oglinzi, antene, prelate, nimic n-a 
scăpat mîniei lui Jirebie.

S-a trezit
A dat cu ochii de corpurile delicte 
cum le cărase într-o boccea făcută dintr-o 
prelată — și. a crezut mai întii că e doar 
un vis urit. Dar nu era.

„...Am mers la această femeie $i a înce
put să-mi ghicească in Cărți, spunindu-mi 
că am cuțit pus de dușmani și dihsă imi 
descintă contra sumei de 1 200 lei și cer
ceii din urechi, fiindcă altfel nu poate să 
lucreze. Eu tocmai făcusem Un împrumut 
la C.A.R. și aVind banii la mine i-arn dat... 
A doua oară insă nu m-am mai dus, fă- 
cindu-ml-se frică de ceva ce ținea intr-un 
borcan și zicea că e dracu... Mai târziu am 
constatat că mă înșelase, deoarece, așa cum 
a recunoscut la cercetări,. in borcan nu era 
decit o cirpă neagră..."

(Declarație in dqsarut 5545/1974. 
Judecătoria sectorului 8)

„Mențin declarația anterioară și afirma
ția că am indemnat-o pe soția mea să ia 
din gestiune cel puțin 30 000 de lei. Mă 
gindisem că în modul acesta iși va crea o 
lipsă pentru care sa fie dată afară, intru- 
clt nu-și luase concediu de 
ani...".

punzi... Alo!“
în ce-i privește pe locuitorii 

orașului Slobozia, titlul șlagăru
lui n-are nici o legătură cu car
tea de telefon editată la... 1 a- 
prilie 1972. Formezi numă
rul, și :
--Alo, Oficiul de îmbunătățiri 

funciare ?
— Nu, aici Casa de ajutor re

ciproc a pensionarilor.
— A'lo ? Casa de ajutor re

ciproc a pensionarilor ?
— NU‘, aici crama „Ialomița". 

Doriți cu nașul ?
In ce he privește, ar fi bun șl 

un naș, dacă e în stare să 
descurce firele telefonice din 
Slobozia. Pină una, alta, ne-am 
adresat celor care răspund de 
telefoane :

— Intr-adevăr, multe, foarte 
multe numere din cartea noastră 
de telefon nu mai corespund. De 
aici — nervi și reclamatii. Asta-1 
situația i viața ne-a luat-o 
Jnainte.

— Dar cu telefoanele cum 
rămlne ?

lepurește...
fntr-o noapte, Maria Gheor

ghiu din satuT Brusturi (Neamț) 
s-a visat mare crescătoare de 
iepuri de casă. $1 pentru ca visul 
si nu rămină doar vis. a doua 
zi s-a dus la Cooperativa zonală 
de consum din Tg. Neamț, cu 
care a încheiat un contract. pen
tru a crește șl livra o droaie de 
Urecheați. Cei de la cooperativa 
i-au dat pe loc un avans in nu
merar și cițiva iepuri de casă, 
drept matcă. în total, aproape 
70 000 lei. Vremea a> trecut, 
„matca" a dispărut, banii s-au 
Cheltuit, iar cooperativa nu s-a 
ales cu nici un iepure. Acum, 
cei de la cooperativă, păgubiți, 
aleargă peste tot s-o „vineze" pe 
contractanta Maria Gheorghiu, 
care a dispărut... iepurește. De 
cite ori o caută pe acasă, soțul 
acesteia le deschide „amabil" 
ușa : „Poftiți, ultați-vă. Este in 
casă ? Nu este. Cind 0 găsiți, 
să-mi spuneți șl mie". Chior așa, 
să nu știe unde se ascunde ne
vasta 7

Imprudențe 
fatale

mai mulți

dimineața la miliție. Mahmur, 
așa

nr. 2343/1974. 
Dîmbovița)

„Cunosc pentru ce sint trimis in jude
cată, dar nu recunosc săvirșirea infracțiu
nii de furt, deoarece in acea seară recla
mantul nu vroia să plete de la persoana la 
care se afla tn vizită și pentru a nu veni 
altcineva să-i sustragă ceasul șl banii, i 
Ze-finl luat eu..".

(Declarație In dosarul nr. 600/1975. 
Tribunalul municipiului București)

(Declarație in dosarul 
Tribunalul județean

Emil MAR1NACHE 
Dinu POPESCU

Îln aceeași zi (25 februarie), și 
aproximativ la aceeași oră, în 
două case din două colturi de 

Ițară diferite, au izbucnit două 
incendii, și amîndouă din aceeași 
cauză. E vorba de o casă din 

! Constanța (Intrarea Mitropolit 
Dosoftei) și de una din Baia 
Mare (str. M. Eminescu). In 
ambele cazuri, cu toată lnterven- 

Iția vecinilor și a pompierilor, 
gazdele — C.F. din Constanța și 
V.H. din Baia Mare — n-au mal I putut fi salvate. Organele de an
chetă au stabilit că, și intr-un 
caz șl în celălalt, incendiile cu 
urmări tragice s-au datorat fap-

Itului că respectivele gazde a- 
dormiseră cu... țigările aprinse.

JRubricâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
.Scinteii"
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Plecarea delegației 
militare portugheze

Simbătă după-^amiază a părăsit 
Capitala delegația militară portughe
ză, condusă de generalul Carlos Fa- 
biao, șeful Statului Major al armatei 
de uscat, membru al Juntei Salvării 
Naționale, consilier de stat.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții portughezi au fost salutați 
de general de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, de gene
ral-colonel Ion Coman, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și

Vizita unei delegații a Academiei de Cercetări Științifice 
și Tehnologice- din Republica Arabă Egipt

în perioada 25 februarie — 1 mar
tie. o delegație a Academiei de Cer
cetări Științifice și Tehnologice din 
Republica Arabă Egipt, condusă de 
prof. dr. Sayed Ramadan Haddara, 
secretar general al academiei, a fă
cut o vizită in România, la invitația 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie. In timpul șederii în țara 
noastră delegația de specialiști egip
teni a fost primită de tovarășul loan 
Ursu, președintele C.N.Ș.T., a făcut 
vizite și a purtat discuții, la unități 
de cercetare, proiectare și producție 
din domeniile petrochimiei, petrolu
lui, metalurgiei, agriculturii, trans
porturilor, fizicii și fizicii nucleare, 
electronicii, aparaturii de măsură și 
control.

în încheierea vizitei,, simbătă, la

Cronica zilei
Ieri după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația de activiști ai 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, condusă 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., a făcut o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

★
Simbătă, Ivan Abagiev, ambasa

dorul R.P. Bulgaria la București, a 

șef al Marelui Stat Major, de generali 
și ofițeri, superiori.

Au fost, de asemenea, prezenți An
tonio Luis de Magalhaes de Abreu 
Novais Machado, ambasadorul Re
publicii Portugalia la București, și 
membri ai ambasadei.

★
In aceeași zi, delegația militară 

portugheză a vizitat Academia mi
litară. (Agerpres)

București, a fost semnat programul 
de aplicare a Acordului de coopera
re științifică și tehnologică dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Egipt pe anii 
1975—1977. Documentul prevede ex
tinderea și intensificarea colaborării 
științifice și tehnologice, realizarea 
în comun a unor programe de cerce- 
tare-dezvoltare pe bază de obiec
tive concrete de interes reciproc.

La semnare au fost de față Octa
vian Groza, prim-vicepreședinte al 
C.N.Ș.T.-, ministru secretar de stat, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au participat, de asemenea. Osman 
Assal, ambasadorul R. A. Egipt la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

organizat o conferință de presă ca 
prilejul aniversării eliberării Bulga
riei de sub asuprirea otomană.

*

Ieri a fost semnat la Bucu
rești Protocolul de schimburi artis
tice pe perioada 1975—1976 și preli
minariile pe 1977 între Agenția ro
mână de impresariat artistic — 
A.R.I.A. și Agenția sovietică de con
certe — Goskoncert.

(Agerpres)

SUCEAVA

Se extinde rețeaua
' • ■ J

tie magazine 
și popasuri'turistice
In ultimii ani, rețeaua comer

țului cooperatist din județul Su
ceava s-a extins cu noi unități, 
numărul acestora ajungind acum 
la* * 1115, cu o suprafață comer
cială utilă de circa 100 000 mp. 
Concomitent cu creșterea și di
versificarea rețelei comerciale 
la sate, o atenție sporită a fost 
acordată îmbunătățirii și dezvol
tării continue a bazei tehnicp- 
materiale turistice. Sînt cunos
cute și apreciate de vizitatorii. 
„Țării de Sus" hanul turistic 
„Drăgușeni“, care poartă nume
le localității în apropierea că
reia se află, frumosul motel 
Ilișești, situat în mijlocul codri
lor de brazi și molizi pe șoseaua 
care duce de la Suceava la Gura 
Humorului, cabana-restajurant 
„Vama", de la confluenta apelor 
Moldovei cu cele ale Moldoviței 
sau popasul turistic „Trei Mo
vile", amplasat pe șoseaua mo
dernizată de Ia Cîmpulung Mol
dovenesc spre Spcevița.

vorbe'sc despre înalta conștiință 
politică, responsabilitate civică și 
dăruirea pe care o manifestă mili
oane de oameni ai muncii, în fa
brici și uzine, pe ogoare și șantie- 

_re, în laboratoare sau în adincul 
.minelor, oriunde se zămislește.,avu- 
Jția țăjii; -

Ce forță alimentează ardoarea'A- 
cestei ample manifestări de masă, 
pe planul întregii țări 7 Răspunsul 
nu poate fi decît unul singur : con
vingerea fermă că politica partidului 
comunist, forța politică conducă
toare în societatea noastră, este pe 
deplin justă, slujește cu fidelitate 
interesele vitale ale întregii na
țiuni. Intr-adevăr, în anii socialis
mului, oamenii-muncii au avut po
sibilitatea să verifice că politica 
partidului se află la temelia a tot 
ceea ce~ s-a înfăptuit și a schimbat 
fundamental în bine înfățișarea ță
rii, viața fiecăruia dintre ei. Toc
mai ca urmare a înfăptuirii acestei 
politici au devenit posibile deplina 
eliberare națională și socială, ridi
carea poporului muncitor la rangul 
de deținător al întregii puteri po
litice și economice, de stăpîn al 
propriilor destine, transformarea
României din țara slab dezvoltată 
care era în trecut, într-un stat 
în plină înflorire economică, cu o 
industrie puternică, cu o agricultu
ră tot mai modernă. Și tot pe baza 
acestei politici s-au putut asigura 
ridicarea sistematică a veniturilor 
tuturor oamenilor muncii, construi
rea de ,1a an la an a unui număr 
tot mai mare de locuințe și obiec
tive social-culturale, îmbunătățirea 
radicală a învățămîntului și cultu
rii, devenite bunuri ale întregului 
popor.

Desigur, toate succesele, fără ex
cepție. pe care le trecem azi în re
vistă își au temeiurile în faptul că în 
cele aproape trei deqenii de con
strucție socialistă, oamenii muncii 
au votat cu Încredere pentru po-

CINSTIRE LUI HOREA

Peste 1 000 de tineri din munici
piul Alba Iulia au participat la o 
amplă manifestare cultural-educa- 
tivă organizată cu ocazia împlini
rii a 190 de ani de la martiriul lui 
Horea, Cloșca și Crișan. Pe Dealul 
Furcilor, în fața monumentului 
care marchează locul' supliciului, 
tinerii au evocat lupta maselor 
populare conduse de Horea pentru 
dreptate și egalitate socială, au re
citat versuri patriotice. Momente 
evocatoare au fost organizate și Ia 
obeliscul ridicat In memoria con
ducătorilor răscoalei de la 1784 și 
la celula situată deasupra porții a 
treia a Cetății medievale din Alba 
Iulia în care a zăcut, dirz și neîn
duplecat, Horea din Albac. (Șt. Di- 
nică).

CINECLUBUL ÎN ACȚIUNE

în campania de alegeri un rol de 
seamă joacă și clneclubul Casei de 
cultură a sindicatelor din Pitești. 
Membrii acestuia au realizat două 
filme de actualitate pe care le pre
zintă pe ecranele cluburilor si ca
selor de cultură din localitățile 
județului Argeș. Este vorba de 
„Argeș — anul XXX" inspirat din 
realitățile economice ale acestor 
meleaguri și prezentat recent la 
„Tehnic-club" Pitești în fața tine
rilor care votează pentru prima 
dată, precum și de filmul „Femeia 
argeșeană — prezență activă pe 
coordonatele economice și sociale 
ale județului", vizionat zilele tre
cute de elevele care au împlinit 
vîrsta majoratului din școlile pro
fesionale ale municipiului. (Gheor
ghe Cîrstea).

— în acest an — ne spune to
varășul Orest Bosînceanu, pre
ședintele Uniunii județene a 
cooperativelor de consum Su
ceava — vom construi și da în 
folosință noi unități moderne. în
tre acestea se numără comple
xele comerciale de la Straja și 
Coșvana, magazinele universale 
cu bufet de la Fîntînele și Bi
ela, precum și campingul cu bu
fet din Slatina. în același timp, 
urmează să fie modernizate alte 
33 de unități comerciale și de 
alimentație publică.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

Un nou număr 
de telefon 

pentru „Ora exactă"...
Direcția de telecomunicații a 

municipiului București anunță 
publicul și abonații telefonici că, 
începînd din data de 2 martie 
1975, „ORA EXACTĂ" se poate 
obține la telefon formînd numă
rul „058“.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL — DIVIZIA A

Primul meci n-a
Iată și fotbalul, cel mult așteptat. 

L-am revăzut ieri la televizoare sub 
înfățișarea unui meci ■ Politehnica 
Iași — Olimpia' Satu-Mare, un meci 
de fotbal lent, cu multe greșeli teh
nice și pase spre direcții nedefinite, 
un meci pe care l-a cîștigat printr-un 
plus de ambiție și decizie echipa 
gazdă. Unicul -.gol al partidei a fost 
înscris în minutul 47 de Doru Iones
cu, jucător care pînă deunăzi apăra 
culorile formației A.S. Roman,, din 
divizia C. N-am spune totuși că am 
constatat diferente frapante între a- 
cest debutant în divizia A. și coechi
pieri sau adversari. în rest, despre 
joc și jucători, ar mai fi de notat, 
ca fapt pozitiv, îndemînarea și serio
zitatea cu care-și apără poarta cel 
mai mare dintre frații Bathori de la 
Olimpia, titularul buturilor echipe: 
reprezentative de tineret a tării.

Două observații cred că se im
pun pe marginea primului meci 
oficial al sezonului. Cea dintîi pri
vește starea cîmpului de ioc. Fără 
să atribuim stării terenului o impor
tanță decisivă asupra calității fot
balului practicat, socotim totuși că 
nu pot fi admise, la nivelul diviziei 
A. câmpuri de joc atît de degradate 
cum e acela de la Iași. în al doilea 
rînd, au produs o iAipresie cu totul

HOCHEI „CUPA

Turneul internațional de hochei pe 
gheață „Cupa federației", care se 
desfășoară la patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală, a progra
mat aseară un singur meci, cel din
tre reprezentativa Elveției și selec
ționata secundă a Poloniei. La capă
tul unui joc echilibrat, hocheiștii el
vețieni au terminat învingători cu

Campionatul feminin de volei
In sala de sport „Floreasca" din 

Capitală s-au disputat ieri alte două 
partide contînd pentru campionatul 
diviziei A la volei feminin.

în primul joc, echipa Rapid a în
trecut cu scorul de 3—0 formația 
Farul Constanța. Voleibalistele de la 

fost un... ghiocel
neplăcută huiduielile și insultele Ia 
adresa arbitrilor, proferate de unii 
așa-ziși suporteri, injurii care au 
ajuns prin microfoane pînă la ure
chile sutelor de mii de telespectatori. 
E de datoria tuturor cluburilor or
ganizatoare să pregătească sub toate 
aspectele buna desfășurare a meciu
rilor campionatului national, asigu- 
rînd astfel sportivitatea întrecerilor 
fotbalistice.

Prin victoria de ieri, realizată cu 
scorul de 1—0 (0—0), Politehnica Iași 
a totalizat 14 1 puncte, în timp ce 
Olimpia a rămas cu 18.

Celelalte opt partide ale etapei a 
XVIII-a se vor disputa astăzi, după 
următorul program : Steaua — A.S.A. 
Tg. Mureș (stadion Steaua, ora 16,00); 
Politehnica Timișoara — F.C, Chimia 
Rm. Vîlcea : F.C.M. Reșița — Di- 

. namo ; Jiul — U.T. Arad; F.C. Ar
geș — F.C. Constanța ; Steagul roșu— 
Sportul studențesc ; C.F.R. — F.C. 
Galați ; Universitatea Craiova — U- 
niversitatea Cluj-Napoca.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite, alternativ, în cadrul emisiunii 
„Sport și muzică", aspecte de Ia a- 
ceste întîlniri. Transmisia va începe 
în jurul orei 15,45.

V. M.

u. r. s. s. Gigantul siderurgic 
de la Novolipefk

siderurgice din U.R.S.S. 
Agregatul înglobează 
un cuantum apreciabil 
de gîndire științifică. 
Această secție de con
vertizoare cu oxi
gen funcționează pe 
principiul turnării con
tinue a oțelului. O oțe- 
lărie fără lingotiere... 
oțelul curge neconte
nit. „Ba mai mult — 
adaugă directorul com
binatului, S. V. Kolpa
kov, doctor în științe

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

FEDERAȚIEI"

scorul de 3—2 (0—0, 2—2, 1—0), prin 
golurile înscrise de Lewenberger (2), 
și Dubois. Punctele echipei poloneze 
au fost marcate de Pytel și Wlo- 
darczyk.

Competiția se încheie astăzi cîn.d, 
de la ora 18,00, se va disputa partida 
dintre selecționata României și for
mația sovietică S.K.A. Sverdlovsk.

Penicilina Iași au cîștigat cu scorul 
de 3—1 meciul susținut cu echipa 
Dinamo.

în clasament conduce Rapid cu 17 
puncte, urmată de Dinamo și Peni
cilina Iași — cîte 14. puncte și Farul 
Constanța — 9 puncte.

Nu de mult a fost 
dată în exploatare pri
ma parte a secției nr. 
2 de convertizoare de 
la Combinatul siderur
gic din Novolipețk, 
considerată ca unul din 
importantele obiective 
ale celui de-al nouălea 
plan cincinal sovietic.

„Secție" este de fapt 
puțin spus, arăta un 
reporter de la ziarul 
„Soțialisticeskaia In
dustria". Căci numai 
această primă parte a 
ei constă din: două 
convertizoare, cinci a- 
gregate de turnare 
continuă a oțelului, 
două melanjoare cu o 
capacitate de 2 500 tone 
de fontă fiecare, sec
ții de zgură și calcar, 
blocuri de separare a 
aeruluj etc. Iar în ce 
privește producția — 

, 4 000 000 tone de oțel 
pe an, respectiv două 
treimi din întregul 
spor al producției de 
oțel sovietic prevăzute 
pe 1975. Și odată cu 
intrarea în funcțiune a 
celei de-a doua părți 
a secției, producția 
ei anuală va fi de 
8 000 000 tone de oțel, 
adică . jumătate din în
treaga producție so
vietică de oțel antebe
lică.

Furnalul are înălți
mea unui bloc cu trei 
etaje, pe lingă trans
portorul de fontă li
chidă un vagon cu pa
tru osii pare o jucă
rie, iar macaralele ce 
manevrează cupele de 
300-400 tone de fontă 
lichidă . sînt uimitoare. 
Dar asemenea agrega
te există de pe acum 
și la alte combinate

tehnice — între con- 
vertizor și laminorul 
de tablă s-a creat o li
nie tehnologică direc
tă, renunțindu-se la 
stadiul laminorului de- 
gresor, ceea ce scurtea
ză considerabil timpul 
de producție a profi
lurilor de mdtal, per- 
mițînd astfel realiza
rea unor economii 
anuale de circa 
100 000 000 ruble".

Perfecționarea teh
nologiei a fost însoți
tă de introducerea e- 
lectronicii în dirijarea 
procesului de produc
ție. Există la această 
secție nu mai puțin de 
șase centre de calcul 
electronic: trei dirijea
ză procesul de elabo
rare a oțelului, două 
— mașinile de turna
re, iar unul are func
ția de „calculator șef", 
întregul proces de 
producere și transfor
mare a metalului în 
profilele cerute este 
dirijat șî urmărit de la 
panourile de comandă.

Acest gigant side
rurgic se remarcă și 
prin rapiditatea cu 
care a apărut. Era în 
februarie 1973 cînd o 
cupă de excavator a 
mușcat pentru prima 
dată din suprafața ce
lor 72 de hectare afec
tate viitoarei secții. 
Apoi, zi și noapte, 
timp de 22 de luni, 70 
de macarale și 35 ex
cavatoare de mare for
ță, sute de autobascu
lante și 17 000 de oa
meni au izbutit să- 
comprime timpul. în 
această perioadă au 
fost turnați 639 000 me
tri cubi de beton și 
beton armat, s-au dis
locat aproape 6 000 000 
tone de rocă, s-au con
struit 42 km de cale 
ferată, au fost aduse 
și montate 60 000 tone 
de utilaje. Iar lungi
mea cablurilor instala
te în sistemele de co
municații și dirijare 
este de citeva sute de 
mii de kilometri.

...Șuvoiul incandes
cent de oțel și-a primit 
deja urarea de „bun 
venit" în zestrea cin
cinalului. Este drept, 
așa cum remarca zia
rul „Pravda", „de la 
prima șarjă la func
ționarea normală mai 
sînt încă multe de fă
cut". Dar uriașa mași
nă a oțelului de la No
volipețk a pornit ferm 
la drum, însoțită de 
hotărîrea colectivului 
ei de a o face să lu
creze cu cel mai înalt 
randament și cele mai 
bune rezultate.

Laurențlu DUȚĂ

i ' x . l, „a x

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

(Urmare din pag. I) 

c.

litica Partidului Comunist Român, 
pentru programele comune ale for
țelor largi democratice, strîns unite 
în jurul partidului și le-au înfăptuit 
neabătut. Este mai mult decît o 
tradiție, este o realitate a tuturor 
acestor ani că poporul nostru a în- 
tîmpinat întotdeauna alegerile „vo- 
tind“''hffn fapte râmtrr'cllbile de 
muncă;’'iăr apoi, după lhttoducereâ 
buletinului de vot In utile, și-a 
„continuat votul" prin muncă la f61 
de susținută. Tocmai aceasta a asi
gurat de-a lungul anilor continui
tatea succeselor în construirea noii 
orînduiri, înaintarea țării pe calea 
progresului și a prosperității.

în prezent politica partidului, ex
pusă cu claritate în Programul a- 
doptat de cel de-al XI-lea Congres, 
deschide perspective și mai largi 
înfloririi patriei, creșterii bunăstă
rii generale, ridicării României în 
rîndul țărilor avansate din punct 
de vedere economic ale lumii. Este 
și rațiunea pentru care întregul 
popor consideră Programul parti
dului propriul său program, pentru 
a cărui înfăptuire este hotărît să-și 
consacre întreaga energie, price
pere și capacitate de creație.

Indiscutabil, rezultatele obținute 
în primele săptămîni ale acestui an 
hotărîtor pentru finalizarea actua
lului cincinal și trecerea la reali
zarea cu stances a cincinalului vii
tor, la înfăptuirea prevederilor Pro
gramului partidului, sînt realmente 
impresionante. Tot atît de adevărat 
este însă că stă în puterea tuturor 
colectivelor de muncă ca, la aceas
tă vastă urnă a activității sociale, 
votul faptelor de muncă să fie și 
mai bogat. în fiecare sector al ac
tivității economico-sociale există 
încă rezerve susceptibile să stimu
leze și mai puternic progresul 
multilateral al societății noastre.

în fabrici și pe șantiere, bunăoa
ră, acțiunea energic orientată în di
recția îndeplinirii ritmice a planu
lui de producție la toți indicatorii, 
folosirii depline a timpului de lu-

MESAJUL GENERAȚIILOR

Comitetul județean Mehedinți al 
U.T.C. și consiliul județean al orga
nizației pionierilor au inițiat de 
curind o interesantă acțiune cu 
caracter educativ intitulată „Mesa
jul generațiilor". Periodic. în școli, 
întreprinderi și instituții, în co
mune și sate se organizează întîl- 
niri între pionieri și uteciști, frun
tași la învățătură și în muncă, in-

CARNET 
■■■■■■■■■■ 

CULTURAL
J

tilniri urmate de dezbateri axate 
pe ideea educării prin muncă și 
pentru muncă a tinerei generații. 
(Virgiliu Tătaru).

PENTRU TIMPUL LIBER 
AL MINERILOR

La clubul muncitoresc din Vul
can a fost organizată o consfătuire 
pe tema „Forme și mijloace ale 
activității cultural-educative și ar
tistice, desfășurată în rîndul mine
rilor" la care au participat direc
torii cluburilor și caselor de cultu
ră din municipiul Petroșani, acti
viști culturali din cadrul sindica
telor și din rețeaua comitetului 
municipal de cultură ‘și educație 
socialistă. Dezbaterile au eviden

cru, a tuturor mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor, eliminării oricăror 
surse de risipă, reducerii consumu
rilor de energie și materii prime, 
mai bunei organizări a producției 
și -a muncii, reflectă implicit votul 
colectivelor de muncă pentru poli
tica partidului de dezvoltare și mo- 
dpriyz^je a industriei, de ^p$>rire..„a 
eficientei .^ihtregii activități ^cpțib£;C 

xj'.'t'îTi ?ii-(' 's âu-iDesfășurarea cu maximă opera
tivitate și la un înalt nivel calita
tiv a lucrărilor din campania agri
colă de primăvară, aplicarea nein- 
tirziată a celor mai eficiente mă
suri de folosire rațională a tutu
ror suprafețelor agricole, participa
rea din plin la lucrările de îmbu
nătățiri funciare necesare în aceas- 

, tă perioadă sînt numai citeva din 
acțiunile prin care țărănimea își 
poate exprima votul pentru politica 
partidului de făurire a unei agri
culturi moderne intensive, de înal
tă productivitate, pentru realizarea 
unei producții agricole anuale de 
20' milioane de tone cereale, pentru 
atingerea tuturor obiectivelor sta
bilite de recenta Consfătuire a ac
tivului de partid și de stat din 
agricultură. •

Practic, în oricare domeniu al ac
tivității economico-sociale — fie el 
din sfera productivă sau neproduc
tivă — există încă posibilități con
siderabile pentru o și mai puter
nică mobilizare a resurselor inter
ne,. a energiilor'latente. Să facem . 
tot ce ne stă în putință ca săptă- ' 
mîna care precede întrunirea între
gului popor la urnele de vot să de
vină o săptămină a rezultatelor re
cord, a succeselor deosebite, un 
etalon pentru modul în care tre
buie acționat în vederea realizării 
cu deplin succes a Programului de 
ridicare a patriei pe culmile lumi
noase ale civilizației socialiste, 
program pe care îl vom consacra, 
și prin votul de la 9 martie, drept 
cauză scumpă a întregii noastre 
națiuni.

țiat sarcinile concrete, precum și 
marile posibilități pe care le au 
așezămintele culturale din Valea 
Jiului pentru a organiza în mod 
plăcut și util timpul liber al mine
rilor.' In încheierea consfătuirii a 
fost prezentat un spectacol model 
dedicat minerilor fruntași de la 
Vulcan ăi Paroșeni de către brigă
zile artistice de agitație și forma
țiile de amatori din localitate.

★

în Valea Jiului există o bună ex
periență in ce .privește populariza
rea și difuzarea cărții în rîndul mi
nerilor. chiar la locul de muncă. 
In acest context, la sala de apel de 
Ia Exploatarea minieră Dilja a fost 
deschisă o expoziție cu vinzare a 
cărții social-politice, acțiune la 
care au participat sute de mineri. 
Prezentarea atractivă a numeroa
selor volume cu care este dotat 
ștandul expoziției, însoțită de re-' 
comandările competente ale difuzo- 
rilor, a stîrnit un viu interes în 
rîndul minerilor. (Sabin Ionescu).

MĂRȚIȘOR 75

în aceste zile, la Dorohoi se des
fășoară festivalul-concurs „Mărți
șor ’75". Urmărindu-se stimularea 
tinerelor talente, precum și a crea
ției românești de muzică ușoară, La 
festival participă tineri interpreți 
botoșăneni, cit și din alte județe ale 
tării. Alături de ei, publicul doro- 
hoian are ocazia si aplaude și pe 
cîțiva îndrăgiți artiști profesioniști : 
compozitorul Radu Șerban. cîntăre- 
ții Mihaela Mihai și Aurelian An- 
dreescu, precum și actorul Dem 
Rădulescu. (M. Munteanul. 

DUMINICA 2 MARTIE 1975 
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului 
a Emisiunile zilei.

8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

Frumoasa din pădurea ador
mită.

10,00 Viața satului. Din cuprins : 
a 30 de ani de la acel memo
rabil 6 Martie : „O brazdă 

■ cum nu a mai fost" a Pen
tru Îndeplinirea obiectivelor 
chemării Consfătuirii cu ac
tivul de partid și de stat din 
agricultură I

11,15 Bucuriile muzicii. Epopeea 
națională în ciclul operelor și 
oratoriilor iul Gheorghe Du- 
îjiitrescu : pagini alese din 
operele „Decebal", „Vlad Te- 
peș", „Răscoala", „Fata cu 
garoafe", șl din oratoriile 
„Tudor Vladimirescu". „Zo
rile de aur".

12,30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical. Un mărți

șor pe adresa dv., Vedete in
ternaționale, Anecdote... mai 
mult sau mai puțin adevăra
te, Poezie și muzică cu Rai- 
mon (Spania), Parada model 
de primăvară, Desene anima
te, Autografe muzicale, Ce 
vrăji a mai făcut nevasta 
mea, Călătorie într-un oraș 
necunoscut, Azi e primăvară
— muzică ușoară, „De ziua 
femeii", - Sub cupola albastră .
— program de circ.

15,00 Magazin sportiv « Hochei : 
Romănia — Elveția. Rezumat 
înregistrat de la patinoarul 
„23 August" a Rugbi : Irlan
da — Franța (Turneul celor 
cinci națiuni). Transmisiune 
de la Dublin.

10,20 Traista cu povești.
10,35 în sprijinul activității cultu-' 

ral-ârtistlce de amatori, pen
tru campania electorală • Să 
învățăm un cîntec : „Intr-o

se vor disputa în trei săli, finalele 
urmînd să fie găzduite de „Palatul 
Sporturilor".

BASCHET;
„Cupa campionilor europeni"

„Cupa campionilor europeni" la 
baschet masculin a programat prime
le meciuri din etapa a V-a (sfertu- 
țilĂ de. finală);''?Iata'rezultatele”îhre-: 
gisțrate.:. U.B.S.C. Viena — Zadar 
(Iugoslavia) 80—86 (32—40) ; Transo! ‘ 
Rotterdam — Alvis Stockholm 104—71 
(46—31) ; Balkan Botevgrad — Sla
via Praga 94—75 (40—40) ; Racing 
Malines (Belgia) — Ignis Varese 
87-99 (46-55) ; Maccabi Tel Aviv — 
A.S. Berck 88—78 (50—39).

HANDBAL
Selecționata iugoslavă masculină 

de handbal, care participă la turneul 
de la Odense, a învins cu 20—17 
(11—10) ■ reprezentativa R.F. Germa
nia. în>tr-un alt meci, formația Ceho
slovaciei a dispus cu scorul de 15—13 
(10—6) de echipa Danemarcei.

ATLETISM
Cu rezultatul de 1,82 m, atleta, 

maghiară A. Krejch a cîștigat proba 
de săritură în înălțime la concursul 
desfășurat în arena acoperită din 
Praga. Roxana Vulescu (România) a 
sărit 1,73 m, clasindu-se pe locul 5.

La masculin pe primul loc s-a cla
sat suedezul Rune Almen — 2,23 m, 
secundat de grecul Patronis 2,16 m. 
L. Torok (România) s-a situat pe lo
cul 5 cu 2,11 m.

BIATLON
Proba de biatlon, pe distanța de 

10 km, din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a armatelor prietene a fost 
ciștigată de schiorul polonez Ian 
Szpunar cu timpul de 37’45”25/100, 
urmat de coechipierul său Andrez 
Rapacz — 37’45”60/100. hțicolae Cris- 

, toloveanu (România) a ocupat locul 
19 cu timpul de 41’40”39/100.

FOTBAL :
Meciul Spania—România 

se Va juca la Madrid
MADRID 1 (Agerpres). — Federa

ția spaniolă de fotbal a anunțat că 
meciul dintre selecționatele Româ
niei. și Spaniei, programat la 17 apri
lie în cadrul campionatului european 
interțări, se va disputa la,>. Madrid, 

g-j-pe stadionul „Santiago Bernabeu"^:*  
,» :cu o capacitate de 100 000 de locuri,; 
ni

TENIS : 
Australienii au cîștigat 
finala zonei asiatice

Echipa de tenis a Australiei con
duce cu 3—0 în finala zonei asiatice 
a „Cupei Davis" pe care o susține 
la Auckland cu formația Noii Zeelan- 
de. In proba de dublu, perechea 
John Newcombe, Geoff Masters a 
învins cu 6—4, 6—4, 7—5, cuplul 
Onny.Parun, Brian Fairlie.

★
In sferturile de finală ale probei 

de dublu bărbați, din cadrul turneu
lui de teips de la Ridgefield, cuplul 
Ion Țiriac, Alex. Mayer a eliminat 
cu 6—2, 7—6 perechea australiană 
Ernie Ewert, Chris Kachel.

★
în sferturile de finală ale turneu

lui de tenis de la Rotterdam, suede
zul Bjiirn Borg l-a învins cu 4—6, 
6—2, 6—1 pe Frew MacMillan
(R.S.A.), iar francezul Patrice Do
minguez l-a eliminat cu 6—3, 7—6 
pe australianul Kim Warwick.

SCRIMĂ : 
înscrieri pentru viitoarele 

campionate mondiale
Campionatele mondiale de .scrimă 

se _vor , desfășura în acest an între 
11 și 20 iulie la Budapesta și vor 
reuni pe planșele de concurs peste 
500 de sportivi și sportive din 40 
de țări. Printre primele țări care 
și-au anunțat participarea se numără 
și România. întrecerile preliminare

deplină unitate". Muzica : 
Vasile Timiș. Text : loan 
Meițoiu.

16.50 Cel mai bun... continuă — 
concurs de cultură generală 
șl pregătire multilaterală.

17.50 Film serial : „Ruinele Îm
pușcă" — producție a stu
diourilor de televiziune so
vietice. Episodul V.

19,00 Drumul spre stele. Un film 
despre viața oamenilor din 
comuna Rodna, județul Bls- 
trfța-Năsăud, despre schim
bările petrecute in conștiința 
lor, in modul lor de trai,

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Comentariul 

săptămînii.
20,00 Antena TV vă aparține. „De 

la noi, de Ia Craiova".
21,05 Film artistic : „Toma con

tra... nașul". Premieră pe 
țară. în distribuție : Tony 
Musante, Simon Oakland, 
Susan Strasberg, David Spiel
berg, Nicholas Colosanti.

22,15 Telejurnal o Sport.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
10,00—11,15 Matineu simfonic. Con

certul Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor : 
Samo Hubad (Iugoslavia). 
Solist : Mupakaml Gemiklro 
(Japonia). In program : 
Beethoven — Concertul pen
tru pian și orchestră nr. 3 ; 
Mozart — Simfonia nr. 39.

20,00 Telerama : „Universul invi
zibil". Incursiune cu ajutorul 
camerei de luat vederi in do
meniul plin de enigme a! 
lumii biologice. *■

20.30 Pastel TV — film documen- 
tar-artlstlc.

21,00 Tezaur de cîntec românesc.
21.30 Contemporanele noastre.
21,55 Cintecele mele... Romanțe cu 

șl de Mia Braia.
22,25 închiderea programului.

LUNI 3 MARTIE 197S
PROGRAMUL I

16,00 Telex.
16,05 Tribuna artistului amator.

„NHĂN DAN":

Program de reconstrucție 
și dezvoltare a R. D. Vietnam

Ziarul „NHAN DAN", organ al C.C. al Partidului celor ce muncesc 
.ffin.'.Vigtn<imt..a'publicat un .articol în legătură» cțt ,preocupările partidu- . 
■lui și statului pentru accelerarea operei de. reconstrucție, pentru înfăp
tuirea programului de edificare a socialismului, în. R.D. Vietnam. Re
producem mai jos extrase din articol;

Planul pe 1974 a fost îndeplinit cu 
succes, în multe domenii s-a creat o 
bună bază pentru înfăptuirea, în 
continuare, a sarcinilor privind re
facerea și dezvoltarea economiei, pre
gătirea activă a dezvoltării lărgite a 
economiei naționale în anii urmă
tori.

în agricultură, recolta anuală de 
orez nedecorticat a depășit planul 
cu 8 la sută, iar nivelul anului pre
cedent cu 21,4 la sută. Aceasta a 
permis să se îmbunătățească întru- 
cîtva viața populației rurale, a in
fluențat pozitiv alte ramuri ale eco
nomiei. Anul trecut, o mare atenție 
a fost acordată întăririi cooperative
lor. într-o serie de regiuni și coope
rative s-a desfășurat larg campania 
pentru organizarea agriculturii și re
structurarea conducerii.

Dezvoltarea industrială a R.D.V. 
în 1974 a avut loc în condițiile grele 
generate de război. Au fost depuse 
mari eforturi pentru realizarea sar
cinilor de plan. Succese deosebite 
au fost obținute în asemenea ramuri 
ca cea a cărbunelui, energeticii, chi
miei ; a crescut producția unor ma
teriale de construcții și mărfuri de 
larg consum. Valoarea producției in
dustriale, inclusiv cea artizanală, a 
depășit planul cu 4 la sută și a cres
cut cu 15 la sută, comparativ cu 
1973. Transportul R.D.V. a depășit 
indicii de bază în ce privește trans
portarea mărfurilor din import, căr
bunelui, lemnului.

Eforturi însemnate pentru reface
rea și dezvoltarea economiei au de

„Votăm cu țara" — emisiune 
susținută, de corul mixt, bri
gada artistică, soliștii vocali, 
taraful și formația de dansuri 
ale sindicatului întreprinderii 
mecanice din , Cimpulung- 
Muscel.

16.20 Schiul ? Nimic mai simplu ! 
(ultima lecție).

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Curier electoral. 
20,00 30 de ani de la acel memo

rabil 6 Martie.
20.15 Dragu ml-i de neamul meu. 

Melodii populare.
20,25 Din lumea științei.
20,45 Roman foileton : „Jane Eyre" 

— episodul I. Ecranizare 
realizată de studiourile en
gleze BBC, după cartea cu 
același titlu a scriitoarei 
Charlotte Bronte. In distribu
ția primului episod : Juliet 
Waley, Scorcha Cusack, A- 
manda Stone, Terence Shep
pard, Jean Harwey, John 
Phillips, Michael Jayston. Re
gia : Joan Craft.

21.35 Revista literar-artlstică TV. 
„Dimensiunile universului 
moral al omului contemporan 
oglindite In pagina de litera
tură și în opera de artă".

23.15 24 de ore,
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL n
17.30 Telex;
17.35 Partidul meu, credința mea.
18.20 Film serial : Mandrin. Ulti

mul episod,
19,05 Bucureștiul — azi.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 In reluare, la cererea tele

spectatorilor, concertul de 
Anul nou al Filarmonicii din 
Viena. Tradiționalul concert 
s-a desfășurat sub semnul a- 
niversării a 150 de ani de la 
nașterea lui Johann Strauss- 
fiul.

21,05 Telex.
21,10 Cincinalul revoluției tehnlco- 

ștlințlfice In informatică.
21,40 Reîntîlnlre cu Alice și Ellen 

Kessler.
'22,30 închiderea, programului. 

pus constructorii R.D, Vietnam. Spre 
sfirșitul anului 1974 au fost refăcute 
aproape toate centralele electrice. 
Sînt date parțial în funcțiune noi 
termocentrale. în bazinul carbonifer 
Hongai se desfășoară construcția u- 
nor noi mine și cariere de suprafa
ță. A fost refăcut și parțial pus în 
exploatare Combinatul metalurgie 
de la Thay Nguyen. Au fost con
struite șase noi uzine mecanice. Se 
desfășoară construirea unor mari 
uzine mecanice și textile și pentru 
producția de îngrășăminte minerale.

Productivitatea muncii în industrie, 
construcții și transporturi a ajuns la 
nivelul planificat, crescut cu 15—20 
la sută față de indicii din 1973.

Aceste succese se datorează forței 
vitale a regimului socialist, justeței 
orientărilor elaborate de C.C. al par
tidului, guvern și Adunarea Națio
nală. eforturilor deosebite ale clasei 
muncitoare, țărănimii cooperatiste, 
forțelor armate și intelectualității.

1975 este an jubiliar în R.D.V. în 
acest an se încheie perioada de doi 
ani a reconstrucției și va trebui crea
tă baza pentru realizarea următoru
lui plan cincinal. Sarcinile acestui 
plan sînt subordonate directivelor 
generale fixate de cea de-a 22-a ple
nară a C.C. al partidului și anume : 
vindecarea rapidă a rănilor războiu
lui, reforme și dezvoltarea prin toate 
mijloacele a economiei, culturii, con
tinuarea construirii bazei tehnico- 
materiale a socialismului, întărirea 
relațiilor de producție socialistă, sta
bilizarea situației economice și îm
bunătățirea vieții populației, întări
rea apărării, acordarea unui sprijin 
activ luptei revoluționare și recon
struirii zonelor eliberate din Viet
namul de sud.

In 1975 va trebui să luptăm pentru 
creșterea produsului național brut 
cu 19,6 la sută, în comparație cu 
1974, iar a venitului național cu 19,5 
la sută. Valoarea producției indus
triale va trebui să crească cu 22 la 
sută, a celei agricole cu 8,6 la sută. 
Spre sfirșitul lui 1975 capacitățile de 
producție energetică vor spori’cu 32 
la sută, ale industriei carbonifere cu 
17 la sută, capacitățile de producere, 
a fontei cu 50'la sută, cimentului cu 
17 la sută, iar textilelor cu 67 la sută.

înfăptuirea cu succes a acestui plan 
va constitui pentru economia R.D. 
Vietnam un important pas înainte : 
în esență, vor fi realizate sarcinile 
refacerii postbelice, se va acti
viza dezvoltarea producției, vor 
avea loc primele transformări in 
structura economică a etapei de tre
cere de la mica la marea producție, 
va fi făcut un pas important în îm
bunătățirea condițiilor de viață ma
teriale. culturale și sociale ale popu
lației, vor avea loc schimbări însem
nate în întărirea relațiilor socialiste 
de producție, in activitatea de condu
cere a economiei și statului.

v r emea
Timpul probabil pentru 3, 4 și 5 

martie. în țară : Vremea continuă să 
se încălzească. Cerul va fi variabil, 
cu înseninări mai persistente în sud- 
vestul țării. In Maramureș, Moldova 
și zona de munte — precipitații izo
late. Vint slab, pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 6 și plus 4 grade, iar 
maximele între 4 și 14 grade, local 
mai ridicate. Seara șl dimineața, pe 
alocuri ceață. în București : Vremea 
continuă să se încălzească. Cerul va 
fi variabil. Vint in general slab. ,
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PAGINA 6

„O contribuție de mare însemnătate 
la întărirea prieteniei

si colahorării între poporul român 
si popoarele arabe"

Ample recenzii, aprecieri elogioase in presa 

libaneză pe marginea volumului 
„LUMEA ARABĂ DE LA MAȘHREK LA MAGHREB 

VĂZUTĂ DE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU"

BEIRUT 1 — Corespondentul
nostru transmite : „Lumea arabă 
de la Mașhrek Ia Maghreb văzută 
de președintele Nicolae Ceaușescu" 
— lucrare în limba arabă dedicată 
activității și operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Cotnunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, editată recent Ia Beirut, 
se bucură de un deosebit interes 
în Liban. în marile librării din 
Beirut s-au amenajat vitrine festive 
cu portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu înconjurat de volume 
ale lucrării.

Presa de limbă arabă și franceză 
din Beirut a publicat în ultimele 
zile mai multe recenzii și prezen
tări ale cărfii, subliniind că apari
ția acestei lucrări constituie un eve
niment de mare importanță în viața 
editorială a Libanului, o contribuție 
de seamă la întărirea prieteniei tra
diționale româno-arabe.

Ziarele „Lissan ul-Hal“ și „AI 
Joumoriat" publică ample recenzii 
ale cărții, evidențiind personalita
tea și prestigiul international al 
?reședintelui Nicolae Ceaușescu. 
n continuare se subliniază preocu

parea care rezultă din textele cu
prinse în acest volum pentru dez
voltarea relațiilor dintre România 
și țările arabe, solidaritatea activă 
și sprijinul permanent acordat de 
tara noastră cauzei acestora în toa
te împrejurările, în conferințe și 
forumuri internaționale.

Prezentarea apărută în ziarul „Al 
Dunia" este intitulată, „O carte 
unică, pentru toată lumea". Cotidi
anul „Al Baira'q" scrie că prin apa
riția acestei cărți cititorii de limbă 
arabă au posibilitatea să cunoască 
în mod direct gîndirea și ideile po
litice ale președintelui României, 
simpatia și prietenia caldă a po
porului, partidului și statului român 
pentru popoarele arabe. Prezentări 
elogioase au mai apărut și în ulti

mele numere ale ziarelor „Al Ha- 
yat" și „Al Joumhour"! ■

Ziarul „L’Orîent-Le Jour“, anun- 
țind apariția lucrării în librăriile 
capitalei libaneze și relevînd inte
resul de care se bucură în .rîndul 
cititorilor de limbă arabă din Bei
rut, scrie că „această carte repre
zintă o contribuție importantă îa 
cunoașterea în lumea arabă a co
ordonatelor și principiilor funda
mentale ale politicii, externe a 
României, așa cum sînt ele definite 
de secretarul general al partidului, 
președintele republicii, Nicolae 
Ceaușescu, și un aport la întărirea 
prieteniei dintre poporul român și 
popoarele arabe".

Cotidianul „Le Soir", într-o am
plă cronică, subliniază că aceas
tă carte înfățișează totodată ci
titorului arab „activitatea intensă, 
multilaterală, pasionată pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu o 
depune în serviciul progresului și 
prosperității țării sale, pentru cau
za generală a păcii și colaborării 
internaționale" și că volumul ană- 
rut.la Beirut constituie „o contri
buție prestigioasă la cauza coope
rării fructuoase dintre România și 
țările arabe, la dezvoltarea ei con
tinuă".

Revista bisăptămînală „Le Com
merce du Levant" publică pe pri
ma pagină, sub fotografia președin
telui Nicolae Ceaușescu, un articol 
de prezentare a cărții în care se 
arată: „Este necesar să subliniem 
că această carte reprezintă o con
tribuție de o importanță capitală Ia 
dezvoltarea legăturilor arabo-româ- 
ne și ea reflectă politica externă a 
României în acest domeniu, politi
că ce a avut întotdeauna ca obiec
tiv principal ’’întărirea prieteniei 
dintre popoarele român și arabe 
sub egida unui conducător presti
gios și care a militat continuu cu 
sinceritate și entuziasm în favoa
rea cauzei arabe: președintele 
Nicolae Ceaușescu".

LA MADRID

Intilnire intre
spanioli și

comuniști 
francezi

PARIS 1. -
nostru transmite : 
manită" jiin 1 martie __
că, • pentru prima oauă sub regimul 
franchist, o delegație a federației 
din Paris a Partidului Comunist 
Francez a. fost primită. în capitala 
spaniolă de către Comitetul provin
cial din Madrid al Partidului Comu
nist din Spania.

La sfîrșitul vizitei a fost dat pu
blicității un comunicat comun în 
care se arată că delegația federației 
pariziene a P.C.F. a avut întîlniri și 
convorbiri cu o delegație a Comite
tului executiv al P.C. din Spania, cu 
reprezentanți ai muncitorilor din 
mai multe întreprinderi, cu respon
sabili ai organizațiilor universitare, 
cu personalități ale vieții culturale.

Corespondentul 
Ziarul „L’Hu- 

informează

ATENA

Conferința general-europeană
S-a trecut la elaborarea documentului privind urmările 

instituționale ale conferinței
GENEVA 1 (Agerpres). — în con

textul finalizării celei de-a doua faze 
a conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, participant» își 
concentrează tot mai mult atenția a- 
supra urmărilor instituționale ale 
conferinței. Astfel. în grupul de lu
cru creat de Comitetul de coordo
nare pentru examinarea acestei ches
tiuni. pe baza acordului intervenit la 
ședința anterioară de continuare a 
procesului multilateral început la con
ferință. s-a încheiat redactarea pre
ambulului documentului respectiv si. 
la propunerea delegației române, s-a 
adoptat hotărîrea de trecere la defi
nirea cadrului concret în care ar 
urmă să se realizeze continuitatea.

1

In pregătirea campaniei

Apel al primului ministru 
Vasco Gonțalves

LISABONA 1 (Agerpres). — La 
Lisabona a avut loc ceremonia de în
cepere a activității Comisiei naționa
le electorale. însărcinată cu pregăti
rea scrutinului în vederea desemnă
rii membrilor Adunării Constituante 
a portugaliei. Primul ministru. Vasco 
Goncalves, a adresat un apel mem
brilor Comisiei naționale electorale, 
partidelor politice. întregului popor 
portughez. în care cheamă la trans
formarea campaniei dinaintea alege
rilor „într-o campanie de educație 
politică a populației țării". El a de
clarat că partidele care participă la 
alegeri trebuie să demonstreze matu
ritatea lor politică, un înalt grad de 
conștiință și patriotism. „Nu trebuie, 
să . uităm, a avertizat primul minis
tru, că reâcțiunea și fascismul din 
Portugalia nu au fost încă învinse de
finitiv". în lupta pentru idealurile 
democratice, a adăugat Vasco Gon
calves, partidele și organizațiile din 
țara noastră pot conta pe sprijinul 
Mișcării forțelor armate și al guver
nului provizoriu.

I
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate

rilor. reprezentantul român. Romulus 
Neagu, a relevat importanța așezării 
Ia baza eforturilor viitoare a princi
piilor și normelor elaborate la con
ferință. a aplicării întocmai a tuturor 
hotărîrilor ce vor fi adoptate, așa 
cum se preconizează, Ia nivel înalt, în 
faza de încheiere a acestei reuniuni. 
Există deja consensul că în această 
perspectivă urmările institutionale să 
fie o continuare logică a noului mod 
de abordare și negociere pe care îl 
reprezintă conferința, ceea ce este de 
natură să permită trecerea fără amî- 
nări la elaborarea formelor concrete, 
a mecanismului în care statele parti
cipante își vor conjuga în continua
re eforturile în vederea desăvîrșirii 
procesului de edificare a unui sis
tem trainic de securitate și coopera
re în Europa.

în același sens au luat cuvîntul și 
o serie de alte delegații. Delegația 
Finlandei a insistat în mod deose
bit ca la definirea cadrului institu
țional al urmărilor conferinței să se 
țină seama de principiile care guver
nează relațiile dintre state în Euro
pa. De asemenea, a fost exprimată 
poziția ca acest cadru să cuprindă în
treaga gamă a relațiilor dintre state 
pe continent si îndeosebi eforturile 
îndreptate spre asigurarea condițiilor 
ca fiecare popor să se poată dez
volta liber. în afara oricărei inge
rințe sau presiuni din afară și să co
laboreze cu cejelalțe popoare. în con
cluzie. președintele în funcțiune, șe
ful delegației Suediei, a constatat în
cheierea muncii de redacthre a pre
ambulului și acordul de a se începe 
elaborarea părții dispozitive a docu
mentului.

ALGER

Deschiderea reuniunii
0. P. E. C.

ALGER 1 — (Corespondentul. Ager
pres transmite: Sîmbătă s-au des
chis la Alger lucrările reuniunii mi
niștrilor petrolului și experților. din 
statele membre ale O.P.E.C. Partici- 
panții dezbat definitivarea Declara
ției solemne și a celorlalte documen
te ce urmează a fi supuse spre apro
bare reuniunii de astăzi, care re
unește, .pe miniștrii de exțerne, ai 
petrolului și de finanțe din țările 
membre ale O.P.E.C. — și. ulterior. 
Conferinței la nivel înalt, convocată 
pentru 4 martie, tot la Alger.

organizatorilor conspirației militare
ATENA 1 (Agerpres). — Premie

rul Constantin Caramanlis a decla
rat. în fața parlamentului, că cei 
care sînt răspunzători de conspira
ția militară, de la începutul acestei 
săptămîni. vor fl sever pedepsiți. El 
a spus, totodată, că majoritatea zdro
bitoare a forțelor armate își face da
toria și sprijină guvernul legal. Pri
mul ministru grec a menționat că gu
vernul deține 
tuației și ’că atît parlamentul cît și 
poporul grec 
că nu există 
în privința continuării regimului de
mocratic al țării. Caramanlis a mal

controlul deplin al si-

trebuie să fie sigure 
nici un fel de temeri

declarat', că guvernul va continua re
organizarea cadrelor conducătoare din 
armată. în scopul de a elimina ele
mentele favorabile juntei. El a afir
mat, de asemenea, că un număr de 
ofițeri ' puși în retragere de regimul 
dictatorial vor fi reintegrați în ser
viciul activ.

în cursul dezbaterilor parlamenta
re. opoziția a atras atenția asupra 
pericolului pe care îl reprezintă pen
tru regimul democrat eventuale ac
țiuni similare, chiar ale unui nu
măr redus de ofițeri, și a cerut o 
epurare a elementelor juntei din toa
te sectoarele statului.

SCINTEIA - duminică 2 martie 1975
aoussu^wiasm^Wiea

Vizita ministrului afacerilor externe
al României

ATENA. 1 Corespondentul Ager
pres transmite : Miniștrii de externe 
ai României și Greciei, George Ma- 
covescu și Dimitrios Bitsios, au avut 
sîmbătă la prînz o nouă întîlnire de 
lucru.

în aceeași zi a avut loc ceremo
nia semnării unui „Aranjament între 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie din Republica Socialistă 
România și Ministerul Culturii, și 
Științelor, serviciul de cercetare și 
dezvoltare, din Republica Elenă, cu 
privire Ia schimburile de personal 
științific și tehnic din institutele de 
cercetări" ale celor, două țări. Cu 
același prilej s-a procedat Ia schim
bul instrumentelor de ratificare a

Acordului de asistență juridică, pre
cum și a Convenției fitosanitare, 
semnate anterior între autoritățile de 
resort din cele două țări.

în cadrul unei conferințe de presă, 
ministrul de externe român a răs
puns la întrebările ziariștilor greci și 
ale corespondenților străini. întrebări 
care au reliefat interesul manifestat 
față de rezultatele convorbirilor bi
laterale româno-elene, îndeosebi față 
de inițiativa cunoscută a României 
privind soluționarea politică a pro
blemei cipriote și concepția guvernu
lui român asupra dezvoltării multi
laterale a colaborării între țările bal
canice, în vederea transformării Bal
canilor într-o zonă a păcii, înțelege
rii, și bunei vecinătăți.

PNOM PENHUL SUB ASEDIUL FORȚELOR PATRIOTICE
PNOM PENH 1 (Agerpres). — 

Forțele de eliberare cambodgiene au 
continuat, sîmbătă, operațiunile ofen
sive în 
lansînd 
recent 
acțiuni, 
piat și 
chentong; care este în prezent sin
gurul mijloc de legătură al garnizoa
nei lonnoliste din capitală cu exterio
rul., Concomitent, au continuat atacu
rile cu rachete asupra aeroportului, 
aceste bombardamente stînjenind 
considerabil traficul avioanelor de 
transport care aprovizionează Pnom 
Penhul cu armament, combustibili și 
alte materiale.

zona orașului Pnom Penh, 
noi atacuri de pe pozițiile 
cucerite. în urma acestor 
patrioții khmeri s-au apro- 
mai mult de aeroportul Po-

O încercare a flotilei fluviale de 
aprovizionare 
blocada 
tice pe 
Mekong

lonnoliste de a forța 
exercitată de forțele patrio- 
vaste porțiuni ale fluviului 
a suferit un eșec total.

★
congresmani americani so-Șase

siți la Pnom Penh s-au întreținut cu 
Lon Noi. Unul din congresmani, 
Bella Abzug. membru al Camerei 
Reprezentanților, a declarat că a ve
nit la Pnom Penh „pentru a vedea 
dacă mai are'vreun rost" aprobarea 
Congresului S.U.A. pentru 222 mili
oane dolari cerute de, administrația 
Lon Noi ca ajutor pentru regimul 
său.

agențiile de presă transmit:
Delegația G.R.P. al Repu

blicii Vietnamului de Sud 
Ia tratativele de la Paris între cele 
două părți sud-vietnameze a subli
niat necesitatea respectării neabă
tute a acordului de la Paris, arătînd 
că, de la semnarea acestui acord, 
S.U.A. au cheltuit 8 miliarde dolari 
pentru sprijinirea regimurilor lui 
Thieu și Lon Noi, iar acum aviația 
americană a organizat un pod aerian 
pentru sprijinirea regimului lui Lon 
Noi. G.R.P. al R.V.S. insistă ca re
gimul de Ia Saigon și administrația 
americană să înceteze încălcarea 
prevederilor âcordului de la Paris!

„Ziua Bikini" - ziua ,up- 
tei maselor populare și a organiza
țiilor democratice 
nucleare — a fost 
în Japonia.

împotriva armelor 
sărbătorită sîmbătă

Convenția 
rea comerțului și 
mice între Piața comună și 46 de țări 
ț(ift Africa, zona Caraibilor și Pacific 
a fost semnată, vineri, în capitala 
Republicii Togo, Lome. Convenția 
prevede un ajutor financiar și acces 
pe piețele țărilor Piețăi comune.

privind promova- 
cooperării econo-

Prima Conferință a agen
țiilor de presă africane și 
arabe 3 ^uat sfîr?it Ia Tunis, în 
prezența președintelui Habib Bour- 
guiba. Cu acest prilej, șeful statu
lui tunisian a relevat importanța 
unor aserpenea reuniuni pentru dez
voltarea cooperării în domeniul in
formației in regiune și a recomandat 
reprezentanților agențiilor prezență 
lă lucrări să depună eforturi susți
nute în vederea realizării și aplică
rii în practică a obiectivelor, propuse.

Banca pentru export-im
port a S.U.A. 8 anunțat un plan 
de impulsionare a exporturilor ame
ricane, prin facilitarea acordării cre
ditelor și garanțiilor. Potrivit noii 

' politici, importatorii străini de pro
duse americane vor putea beneficia 
de credite directe din partea băncii, 
atingînd 30—50 la sută din prețul 
de export al bunurilor.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
—  ■ ■'i* 1 rv, . '   „ ■■■_.. ___ • ■■■■ ' • -

Reconsiderări în politica

externă a Canadei: „să ne hotărîm

noi înșine direcția în care mergem44
Primul ministru ca

nadian. Pierre Eliott 
Trudeau, a fost joi și 
vineri oaspete al O- 
landei. unde a purtat 
convorbiri cu oficiali
tățile țării, iar de sim- 
bătă se află în R.F.G. 
A fost astfel inaugurat 
un turneu care va 
dura mai bine de două 
săptămîni și va inclu
de, pe lîngă aceste 
două țări. Italia. Vati
canul. Marea Britanie 
și Irlanda. De men
ționat că în octombrie 
-anul trecut, premierul 
canadian a mai vizitat 
un șir de țări vest-eu- 
ropene.

Această intensă acti
vitate de contacte este 
explicată la 
prin 
care 
acut 
lărgi , 
lațiile economice, de a 
le așeza pe baze mal 
stabile si mai echita
bile. După cum decla
ra premierul canadian 
chiar în momentul 
plecării sale în noua 
călătorie, scopul aces
teia este de a dezvolta 
relațiile bi si multila
terale cu țările pe 
care le vizitează si. 
totodată, de a contri
bui la „instituirea unui 
nou stil în cooperarea 
internațională", de na-

Ottawa 
necesitatea pe 

o resimte tot mai 
Canada de a-și 
și diversifica re-

tură să promoveze 
pacea și prosperitatea 
în lume.

în această ordine de 
idei, premierul n-a 
făcut un secret. din 
faptul că turneul său 
se înscrie in cadrul e- 

■■.forturilor depuse în 
ultima vreme de gu
vernul său pentru a 
face ca „economia ca
nadiană să fie mai 
puțin dependentă de 
Statele Unite". Aceas
tă declarație exprimă 
într-un mod mai voa
lat ceea ce secretarul 
de. stat pentru aface
rile externe al Cana
dei. Allen J. Macea- 
chen, a afirmat mai 
direct .cu privire la re
considerarea relațiilor 
țării sale cu Statele 
Unite. „Canada — a 
spus el în cadrul unei 
expuneri, făcute recent 
la Institutul canadian 
de relații internațio
nale din Winnipeg — a 
hotărît să-și consolide
ze economia și alte sec
toare ale vieții națio
nale în scopul de a ne 
apăra independența. 
De altfel, odată cu 
anii ’70 am . deve
nit martorii sfîrșitu- 
lui unei ere și ai 
începutului unei noi 
perioade în rela
țiile canadiano-ameri-, 
cane. Esența noii pe-

rioade este indepen
denta noastră econo
mică".

în sprijinul acestor 
declarații, presa cana
diană aduce numeroa
se argumente. Astfel, 
ziarele au arătat că în 
1971 cînd au început 
să se exprime mai 
pregnant la Otawa 
manifestări ale unei 
noi politici canadie
ne, monopolurile din 
S.U A. controlau 75 la 
sută din industriile- 
cheie ale țării. O ase
menea situație face ca 
— după cum s-a ex
primat chiar ziarul a- 
merican „Chicago Tri
bune" — „atunci cînd 
economia S.U.A. tu
șește. cea canadiană să 
strănute". Lucrurile se 
verifică îndeosebi în 
condițiile actualei con
juncturi nefavorabile 
din S.U.A. Industria 
canadiană de autotu
risme, controlată de 
„Ford", „General Mo
tors" și ,;Chrysler“, 
este confruntată de o 
criză similară cu cea 
din industria america
nă de autoturisme. în 
mod corespunzător, 
șomajul, atinge în Ca
nada și în S.U.A. nive
luri asemănătoare. în 
jurul a 8,2 la sută din 
forța de muncă : iar 
rata inflaționistă este 
identică — 12 la sută.

Punînd în evidență 
influența . directă a 
conjuncturii din S.U.A. 
asupra celei canadie
ne. în condițiile rapor
turilor de dependentă 
a economiei canadiene 
față de cea americană, 
ministrul finanțelor al 
Canadei. John Turner, 
șublinia, intr-un. dis
curs ținut în parla
ment.- că „datorită pro
cesului de deteriorare 
a economiei S.U.A. 
prognozele noastre de 
creștere a producției 
industriale s-au nă
ruit". Tocmai in lumi
na acestor conșideren-

te. ministrul A. Mă- 
ceachen releva nece
sitatea „unei reconsi
derări a relațiilor 
S.U.A,, care să permi
tă ca noi. canadienii, 
să putem hotărî sin
guri direcția în care 
trebuie să mergem", 
în acest sens, presa 
canadiană, sprijinind 
orientarea guvernului 
Trudeau, se pronunță 
pentru diminuarea 
controlului corporații
lor americane asupra 

- ramurilor economiei 
canadiene, în special 
în industriile petrolie
ră și carboniferă, pen
tru dezvoltarea rela-

fiilor dintre cele două 
țări pe baze de egali
tate. respect al inde- 

cu ' pendenței și avantaj 
reciproc.

în același timp se 
manifestă tot mai evi
dent tendința Spre a 
schimba sensul, relativ 
unilateral, al legături
lor economice ale Ca
nadei. lărgind relațiile 
cu țări de pe alte con
tinente. Tocmai acestei 
preocupări îi răspunde 
și actualul turneu al 
premierului Trudeau 
intr-un. șir de țări 
vest-europene.

C.ALEXANDROAIE

CAIRO

Inaugurarea unei mari exploatări

petroliere in Golful Suez
La Ramadan, în 

Golful Suez, a fost 
inaugurată zilele tre
cute O nouă exploatare 
petrolieră. După înde
lungate operațiuni de 
prospectare, a fost de
limitat cel mai impor
tant zăcămînt de pe
trol de pe teritoriul 
țării. 'în cursul a 50 
de zile de experiențe, 
primul puț forat în a- 
ceastă zonă a furnizat 
1 450 000 barili, adică 
in medie 27 500 barili 
zilnic, Acest rezultat 
eăte cu atît mai sem
nificativ dacă se ține 
seama că producția 
actuală a Egiptului 
(fără a socoti exploa-

țările de la Abou Ro- 
deis. din Sinai) se ri
dică la 200 000 'de ba
rili pe zi și că „ac
țiunea Ramadan" este 
doar la începutul ei. 
Pînă la sfîrșitul anu
lui vor fi date în ex
ploatare alte patru 
puțuri.

întreaga presă egip
teană salută cu satis
facție această știre, 
reliefînd perspectivele 
ce - se deschid pentru 
dezvoltarea economiei 
naționale. „Puțul pe
trolier Ramadan — 
scrie „Akhbar El Yom“ 
— a realizat o produc
ție fără precedent în 
întregul Orient Apro-

piat". Ziarul „Le Pro
gres Egyptien" relevă 
la rîndul său marea 
însemnătate a exploa
tării din Golful Suez, 
ținînd să atragă aten
ția că cercetările con
tinuă. „Egiptul — scrie 
ziarul — va deveni cu 
timpul o tară mare 
producătoare de car
burant -lichid, ceea ce 
va da un puternic im
puls dezvoltării indus
triei și agriculturii și 
va contribui în bună 
măsură la îmbunătăți
rea nivelului de viată 
al poporului".

Nicolae N. LUPU

• SUPER MAGNET. 
De dimensiunea unei mici mo
nede (în greutate de un gram), 
un magnet „reține" o greutate 
de două kilograme. Această per
formanță a fost realizată în 
laboratorul de feromagnetism al 
Institutului de fizică a metale
lor de la Centrul științific din 
Ural, de către un grup de sa- 
vanți sovietici.' Este vorba de un 
monocristal de șamariu-cobalt, 
care dispune de o neobișnuită e- 
nergie magnetică (32 milioane 
gauss-oerstezi) — limita teoreti
că pentru materialul respectiv. 
Utilizarea industrială a noului tip 
de magnet va permite. între al
tele. reducerea apreciabilă a di
mensiunilor unor mașini, precum 
și a anumitor tipuri de aparate 
electrice.

• BIBLIOGRAFIE 
COMPUTERIZATĂ. La Bi
blioteca națională din Paris au 
fost inaugurate instalațiile elec
tronice care vor permite „fișa
rea" tuturor cărților ce se pu
blică în Franța (circa 23 000 de 
titluri anual). Inventarierea tu
turor lucrărilor ce urrrqează să 
intre în depozitul legal, precum 
și stabilirea parametrilor biblio
grafici după sistemele de cla
sare în vigoare se vor face au
tomat. Dateje respective vor fi 
înscrise pe benzi magnetice, 
ceea ce va facilita schimbul in
ternațional de informații biblio
grafice. în posibilitățile ordina-, 
torului nu intră — cel puțin dș-;, ’’ 
camdată — și facultatea de a citi 
și reține cuprinsul lucrărilor, 
care rămîne mai departe apana
jul creierului omenesc 1
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Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, s-a întîlnit intr-un spital din 
Pekin cu primul ministru al Repu
blicii Populare Congo, Henri Lopes, 
și membrii delegației guvernamen
tale, care ÎI însoțesc în vizita între
prinsă in această țară. Totodată, H. 
Lopes a avut convorbiri cu Den Siao- 
pin, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

patru persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 28 au fost rănite, informează 
agenția cehoslovacă de presă. Au 
fost luată măsuri pentru lichidarea 
urmărilor exploziei și ale incendiu
lui și pentru asigurarea furnizării de 
energie electrică. O comisie specială 
efectuează cercetări menite să, ducă 
la elucidarea cauzelor exploziei.

La Universitatea „Paris-IH" a 
avut, loc o seară culturală ro
mânească. în cadrul căreia scrii
toarea Hălăne Toumaire a con
ferențiat despre tradițiile si rea
litățile României in contextul ci
vilizației europene. Expunerea a 
fost ilustrată cu diapozitive, fil
me documentare si muzică 
populară românească.

La Geneva 8 avu‘Ioc vineri 
o nouă îhtiinire între delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. în cadrul tratati
velor privind limitarea înarmărilor 
strategice, informează agenția TASS.

Președinții Salvadorului 
și Hondurasuluiau avut un

normali- 
afectate 

după războiul din 1969, au declarat 
surse guvernamentale la San Salva
dor.

„dialog direct în vederea 
zării relațiilor bilaterale",

La 
Brno 
de un

o termocentrală din 
s-a produs o explozie urmată 
incendiu, în urma cărora

Congresul Uniunii Demo
crate a Femeilor din R. 9. 
Germană s_a înc^e*aî sîmbătă ia 
Berlin. La lucrările congresului a a- 
sistat o delegație din România con
dusă de prof. Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga, membru al biroului Consi
liului Național al Femeilor.

Reuniunea O.L.O.E.DeIe- 
gațiile prezente la Kingston, capi
tala Jamaicăi, pentru a participa la 
reuniunea Organizației Iatino-ameri- 
cane penttu energie (O.L.A.D.E.) au 
aprobat, în unanimitate propunerea 
cu privire la instituirea unei struc
turi definitive a acestei organizații 
de specialitate. '

Guvemul peruan a hot5rît 
preluarea de către stat a celor două 
principale firme care controlau co
municațiile peruane — „AU America 
Cables (S.U.A.) și „West Coast" (Ma
rea Britanie).

0 explozie nucleară sub
terană a fost efectuata, vineri, de 
către S.U.A. la poligonul din Neva
da, a anunțat Comisia pentru ener- 

' gia atomică.

Comunicat comun iugosîavo-neozeelandez
BELGRAD 1 (Agerpres). — Comu

nicatul comun dat publicității la Bel
grad la încheierea vizitei oficiale în
treprinse în Iugoslavia de primul mi
nistru al Noii Zeelande. Wallace Ed
ward Rowling, relevă dorința celor 

, două țări de a consolida si dezvolta 
relațiile' bilaterale pe multiple pla- ' 
nuri.

Apreciind ca pozitive -rezultatele 
obținute în reducerea tensiunii in u- 
nele sectoare ale vieții internaționa
le. părțile consideră că procesul de 
destindere, pentru a deveni stabil, 
trebuie să cuprindă toate țările și re
giunile lumii, cu participarea tuturor 
statelor în rezolvarea problemelor in
ternaționale curente.

Evoluția evenimentelor din Etiopia
La un an de la declanșarea eve

nimentelor care au dus la înlătu
rarea de la cîrma țării a împăra
tului Haile Selassie, guvernul de la 
Addis Abeba a dat publicității o 
declarație-program apreciată 'ca a- 
vînd o importanță hotărîtoare în 
viața politică și economico-socială 
a Etiopiei. Propunîndu-și ca obiec
tiv central înlăturarea definitivă a 
rinduielilor feudale, noile autori
tăți preconizează preluarea de că
tre stat a controlului asupra între
gii economii, naționalizarea princi
palelor ramuri industriale, a pro
ducției de energie electrică și mij
loacelor de comunicații, înfăptuirea 
reformei agrare. Aceste măsuri, se 
subliniază în țieclarație, vor permite 
Etiopiei să pună în valoare resur
sele sale materiale și umane în fo
losul maselor largi ale poporului, 
al progresului întregii țări.

După cum se știe, Etiopia, care 
se situează pe locul al treilea în 
Africa din punct de vedere, al 
populației (aproximativ 25 de mili
oane). dispune de un subsol bogat, 
încă insuficient explorat, de pă- 
mînturi fertile ce permit obținerea 
a 2—3 recolte pe an. Deși 88 la 
sută din populație lucrează în agri
cultură, marea majoritate a țărani
lor nu dispune însă de pămînt. în 
legătură cu repartiția pămîntului, 
revista „Africa Digest" scria la pu
țin timp după evenimentele din 
anul trecut : „20 la sută din tere
nurile arabile aparțin bisericii, 15 
la sută membrilor familiei impe
riale, 45 la sută aristocrației și 
funcționarilor guvernamentali, iar 
întinse suprafețe de pămînt rămîn 
nefolosite datorită lipsei mijloace
lor de muncă".

Existența rinduielilor feudale, a- 
titudinea cercurilor aristocratice, 
preocupate doar de propria înavu
țire, au grevat profund evoluția 
țării. Etiopia situîndu-se printre 
cele 25 de state dintre cele mai să
race din lume, cu tun venit mediu 
anual de 76 de dolari pe cap de lo
cuitor. Situație cu atît mai para-

doxală, cu cît Etiopia, cu excepția 
anilor de ocupație de către impe
rialismul mussolinian, nu a cunos
cut aservirea colonială.

Declarația-program publicată la 
Addis Abeba își propune profunde 
transformări în viața economică și 
socială, modernizarea tării. înscrie
rea ei pe orbita dezvoltării. Primii 
pași s-au tăcut prin naționalizarea 
pămînturilor și a bunurilor apar- 
ținind familiei imperiale, prin tre
cerea sub controlul statului a so
cietăților de asigurare si instituții
lor financiare.

înfăptuirea acestui program este 
însă grav periclitată din cauza evo
luției regretabile pe care au cu
noscut-o evenimentele. Potrivit ști
rilor oficiale, în provincia Eritreea 
au avut loc în ultimul timp serioase 
ciocniri militare intre forțele arma
te guvernamentale și grupuri înar
mate aparținînd „Frontului de eli
berare a Eritreei", soldate cu 
de morți și răniți, precum și cu 
portante pierderi materiale.

După cum se știe, în virtutea 
unei decizii adoptate în 1950 de că- 

Țre O.N.U., Etiopia și Eritreea (fos
tă colonie italiană) au format îm
preună în 1952 o federație, zece 
ani mai tîrziu Eritreea fiind inclu
să în componența Etiopiei.

Evenimentele tragice ce se des
fășoară în prezent in această .zonă 
provoacă o, legitimă îngrijorare în 
rîndul opiniei publice progresiste, 
care apreciază că problemele apă
rute trebuie soluționate pe cale po
litică. la masa tratativelor, cît mai 
grabnic, în conformitate cu princi
piile neamestecului străin în trebu
rile ințețrie ale statelor, indepen
denței, Suveranității și integrității 
teritoriale â statelor, dreptului po
poarelor de a dispune de . propria 
soartă, echității și legalității inter
naționale — astfel incit poporul 
să-și poată consacra eforturile dez
voltării patriei sale. înaintării ei pe 
calea progresului economic și so
cial.

Augustin BUMBAC

mii 
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CONTRABANDA 
CU... PIANE DE CON
CERT. Vameșii uruguayeni au 
reușit să pună capăt activității 
unui grup de contrabandiști care 
treceau peste frontieră aproape 
zilnic... piane de concert. Pia
nele erau transportate cu cami
oanele destinate muncitorilor 
uruguayeni ce lucrează în Ar
gentina și revîndute la un preț 
triplu. Familiile acestor errii- 
granți, care nu aveau îndeobște 
asupra lor decît cîteva lucruri, 
erau „convinse" de către contra
bandiști să treacă printre „e- 
fectele lor personale" si super
bele ț>iane noi. Traficul a durat 
mai bine de o lună, pînă cînd, 
într-o zi. un vameș mai per
spicace, frapat de marele număr 
de emigranți melomani, a curmat 
firul afacerii.

• TEMPERATURILE 
ÎNALTE ÎMPOTRIVA 
DĂUNĂTORILOR ÎN A- 
GRICULTURĂ. în Bulgaria a 
fost creat prototipul unei ma
șini împotriva dăunătorilor, care 
„tratează" terenurile cultivabile 
cu ajutorul razelor solare con
centrate printr-un sistem de len
tile convexe de mari dimensiuni. 
Lentilele sînt amplasate pe un 
cadru mobil tras de un tractor. 
Instalația urmează să fie utili
zată imediat după strîngerea re
coltei. Temperatura înaltă gene
rată prin concentrarea razelor 
de soare (250 grade C). exercită 
un efect anihilant asupra ierbu
rilor și insectelor dăunătoare.

• SĂRITURĂ DE LA 
77 DE METRI. Studentul Da
vid Billington din Princeton 
(S.U.A.) este, după cît se pare, 
primul om care a supraviețuit 
unei sărituri de pe podul Ver- 
razano, de peste golful New 
York, înalt de aproximativ 77 
de metri. Tînărul, care inten
ționa să se sinucidă, s-a arun
cat în apa rece ca gheața. El 
s-a ales cu leziuni interne re
lativ ușoare și cu fracturi la 
ambele mîini. O navă, care s-a 
aflat în apropiere, l-a scos din 
apă in decurs de cîteva minute, 
salvîndu-i viața.

• „FRANȚA VĂZUTĂ 
DIN VĂZDUH". Cinci sute 
de’ orp în avion și 13000 de ore 
în elicopter — atît a petrC . 
cut de-a lungul a 13 .ani*  
realizatorul francez de fil
me documentare Serge Ma- 
loumian — recent decedat — 
filmînd din văzduh peisajele 
Franței. în felul acesta, el a în
tocmit ceea ce a denumit o 
„elicotecă" ce cuprinde. înregis
trat pe mii și mii de metri de 
peliculă, chipul Franței contem
porane. Dovedind în egală mă
sură măiestrie ca operator și ca 
pilot, â filmat atît ..la firul ier
bii" cit și la înălțimi de aproape 
5 000 de metri (pentru a surprin
de imaginea Mont Blancului), 
Făcind singur operațiile de mon
taj. a realizat un serial 
filme, intitulat „Franța 
din văzduh", pentru care 
mit nu mai puținxde 12 
internaționale.

de 28 
văzută 
a pri- 
premii

Specialiștii englezi au 
un original aparat 

cercetări submarine, 
Este vorba de un

• „OCHIUL SUBMA 
RIN".
construit 
pentru.
„DTY-2".
mini submarin de două locuri, 
dotat cu un hidrolocator, pro
iectoare, o cameră de televi
ziune. El se poate scufunda 
pînă la 75 de metri, și are o 
rază de acțiune de 80 kilometri.

RESTABILIT DUPĂ 
GREFA CARDIACĂ. - 
Leonard Goss, pacientul căruia 
Ia 31 decembrie i s-a transplantat 
o a doua inimă de către o echi
pă de chirurgi condusă de re
numitul medic Christian Bar
nard. a părăsit, vineri, spitalul 
G roots Schuur. După un repaos 
de trei săptămîni, el urmează 
să-și reia activitatea de vînzător 
de mobilă. Profesorul Christian 
Barnard a declarat că Leonard 
Goss este apt pentru o activi
tate normală. Pacientul său va 
putea chiar să fumeze, insă va 
trebui să se ferească de orice 
răceală.
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