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Dialogul româno-ecuadorian la nivel înalt a înscris o contribuție de seamă 
la dezvoltarea colaborării multilaterale, la întărirea solidarității dintre poporul 
român și popoarele latino-americane, la' promovarea noilor relații internaționale

Semnarea Comunicatului comun)Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Ecuador, generai de brigadă Guillermo A. Rodriguez țâră,. au Semnat, marți dimineața,. la București, Comunicatul comun — document ce relevă importanța și semnificația momentului deosebit pe care l-a constituit continuarea la nivel înalt a dialogului româno-ecuadorian, reafirmind dorința și hotărî- rea ambelor țări și popoare de a colabora activ, mai strins, pe toate

planurile, în folosul .șt spre binele lor, în interesul cauzei păc\i, cooperării și înțelegerii internaționale;"*Solemnitatea a avut loc la Palatul Republicii, la ora 9,00.După semnare, președinții Nicolae Ceaușescu și Guillermo A. Rodriguez Lara s-au felicitat cu cordialitate, și-au strins mîinile cu căldură.Cei doi șefi de stat au rostit apoi alocuțiuni, salutate cu vii aplauze de întreaga asistență.La încheierea ceremoniei, președinții'Nicolae Ceaușescu și Guillermo A. Rodriguez Lara au închinat

o cupă de’ șampanie pentru întărirea continuă a bunelor relații de prie- tenieȚițf -colaborare statornicite între țările și popoarele noastre, pentru pacea și progresul omenirii.La solemnitate au participat tovarășii Ștefan Voitec, Manea Mănescu. Etnii Bobu, Cornel Burtică, Gheor- ghe Cioară. Janos Fazekas. Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, loșif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosah, Ion Ioniță, Vasile Pa-
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tîlineț, Ioan Ursu, George , Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ăi guvernului, ambasadorul României la Quito.Ău fost de fată dr. Antonio Josă Lucio Paredes, ministrul relațiilor externe, contraamiral Luis Salazar Landeta, ministrul resurselor naturale și energetice, Jaime Moncayo Garcia, ministrul finanțelor, general de brigadă de aviație Jorge Izu- rieta Iturralde, șeful Comandamentului comun al forțelor armate, Enrique Sanchez Barona, ’ ambasadorul Ecuadorului la București, celelalte persoane oficiale care l-au însoțit pe președintele Guillermo A. Rodriguez Lara în vizită sa în țara noastră.

VICTORIA ÎN ALEGERI 
a Frontului Unității Socialiste 

o puternică și elocventă manifestare 
a coeziunii întregului popor 

în jurul Partidului Comunist Român
Ieri a fost publicat Comunicatul Comisiei electorale centrale cu privire la rezultatul alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională, azi publicîndu-se Comunicatul Consiliului de Stat cu privire la rezultatul alegerilor de deputați în consiliile populare.Sînt documente oficiale, în limbajul sobru al actelor de stat — și ele nu pot oglindi nemijlocit atmosfera efervescentă a Întregii campanii electorale, manifestările însuflețite și spiritul de lucru ce i-au fost proprii, caracterul viu al discuțiilor dintre candidați și alegători, ambianța caldă, sărbătorească de la centrele de vot. Și totuși, în limbajul pe cit de lapidar, pe ' atît de precis al cifrelor, aceste documente condensează aceste caracteristici, dau expresie unor realități definitorii pentru societatea noastră, pe care alegerile le-au pus in lumină în mod deosebit de pregnant.Reține atenția participarea intensă, deosebit de masivă a cetățenilor la vot — aproape totalitatea celor înscriși in listele electorale. Acest procentaj ridicat reflectă, o dată mai mult, democratismul orinduirii noastre, interesul politic viu și conștiința participării la conducerea vieții de stat, înaltul simț de responsabilitate civică, propriu cetățenilor patriei.Elementul esențial ce se desprinde din cele două comunicate îl constituie faptul că aproape totalitatea alegătorilor, practic unanimitatea lor, și-au dat votul candidați- lor Frontului Unității Socialiste, în aceasta își găsesc o vie oglindire aprobarea deplină de către oamenii muncii, adeziunea unanimă a poporului la programul cu care Frontul Unității Socialiste s-a prezentat în alegeri, program in întregime inspirat din politica Partidului Comunist Român, întemeiat pe hotăririle Congresului al XI-lea, pe Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Atît nivelul înalt al participării la vot, cît și procentajul voturilor întrunite de Frontul Unității Socialiste sînt, desigur, într-o directă legătură cu faptul că, practic, niciodată forțele democrației noastre socialiste nu s-au prezentat în fața i alegătorilor cu un program de o

asemenea anvergură, cu obiective atît de grandioase ca in prezent. Din alegeri în alegeri, din legislatură în legislatură, țara a urcat trepte mereu mai înalte pe drumul progresului, propunîndu-și obiective de o tot mai mare amploare. Și todmai în faptul că de fiecare dată obiectivele stabilite au fost îndeplinite. își. are izvorul acea nelimitată încredere a poporului în Partidul Comunist Român, pe care rezultatul votului de la 9 martie a exprimat-o atît de viu.Este deosebit de semnificativ faptul că în circumscripția electorală nr. 1 „23 August" din Capitală, unde a candidat tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au prezentat la urne totalitatea cetățenilor înscriși în listele electorale și absolut toți, fără nici o excepție, au votat pentru alegerea secretarului general al partidului în organul suprem al puterii de stai, văzînd în aceasta o garanție a continuării drumului ascendent al țării, a înfăptuirii în cele mai bune condiții a hotărîri- lor Congresului al XI-letf. Prin votul de ieri cetățenii patriei noastre și-au manifestat astfel, încă o dată, dragostea, profunda stimă și prețuire față de strălucitul conducător revoluționar care, în fruntea partidului și a statului, a. făcut atît de mult pentru binele și fericirea patriei, pentru cauza socialismului, aducînd prin întreaga sa activitate o contribuție excepțională la elaborarea și aplicarea in viață a politicii atît de rodnice a acestor ani — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Votul de la 9 martie a ilustrat In modul cel mai evident acea trăsătură care constituie dominanta majoră, caracteristica fundamentală a vieții noastre politice și sociale — unitatea și coeziunea de nezdruncinat a întregului popor in jurul Partidului Comunist Român, faptul că partidul și poporul formează intr-adevăr un tot unic — un singur trup și un singur suflet. Milioanele de cetățeni ai României socialiste — muncitori, țărani, intelectuali, ostași, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, români, maghiari, germani sau de alte naționalități, strins uniți prin aceleași interese fundamentale, prin atașamentul lor față de cauza socialismului, a înfloririi patriei comune, văd în poli

tica partidului propria lor politică, în Programul partidului — propriul lor program, expresia năzuințelor lor celor mai înalte de progres, bunăstare, civilizație.Așa cum este bine știut, acest Program a întrunit aprobarea entuziastă a întregului popor încă in stadiul de proiect, în cursul amplei dezbateri publice care ,a precedat Congresul al XI-lea — aprobare viguros reafirmată apoi în miile și zecile de mii de adunări electorale în cadrul cărora cetățenii patriei și-au exprimat hotărirea de a munci fără preget pentru realizarea prevederilor platformei politice cu care s-a prezentat in alegeri Frontul Unității Socialiste. Ca urmare a votului de la 9 martie se poate spune că Programul partidului a fost ratificat ca programul de activitate al tuturor organelor puterii de stat, de la Marea Adunare Națională la consiliile populare comunale, ca îndreptarul întregii activități a statului pentru construirea unei Românii socialiste moderne, avansate economic, infloritoare.Acum, cînd campania electorală s-a încheiat, cînd rezultatele alegerilor s-au cristalizat, ceea ce devine esențial este să se acționeze cu toate forțele pentru realizarea efectivă a tuturor prevederilor programului căruia i-am dat votul. în această privință, direcții fundamentale de acțiune și sarcini de bază au fost jalonate prin ampla cuvîniare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în preajma alegerilor, la grandioasa adunare populară, cetățenească din ■Capitală. Este îndatorirea de onoare a deputaților în Marea Adunare Națională și în consiliile populare să treacă fără întîrziere la acțiune pentru înfăptuirea acestor sarcini.Faptul că ei au fost aleși dintre cei mai buni activiști pe tărîm obștesc, din rindul tuturor categoriilor sociale, oameni înaintați, bucu- rîndu-se de prestigiu prin spiritul lor gospodăresc, prin competența, inițiativa, energia și combativitatea manifestate constituie o chezășie că organele puterii de stat își vor îndeplini cu succes sarcinile ce le revin în dezvoltarea economică și socială a țării. în ridicarea nivelu-
(Continuare în pag. a Il-a)

® Pregătirea gospodărească, responsabilă a tuturor sistemelor de irigafii
— sarcină urgentă a întreprinderilor de specialitate și a cooperativelor 
agricole

© La începutul lucrărilor agricole de primăvară, supunem atenției 
inițiativa: „Vecine, ascultă-mi sfatul"
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Domnule președinte.Domnilor,Documentul pe care l-am semnat împreună marchează un moment important în dezvoltarea colaborării dintre România și Ecuador.Vizita dumneavoastră In România, deși scurtă, a fost deosebit de rodnică. Au fost convenite, cu acest prilej, o serie de acorduri si convenții de colaborare în domeniile petrolier, minier, agricol, industrial. Prin Comunicatul comun am convenit să extindem colaborarea economică, schimburile în toate domeniile, precum și colaborarea științifică și culturală.,ra asemenea, am făcut un'schimb de păreri deosebit do util asupra unor probleme ale situației' internaționale. Am constatat cu multă satisfacție că asupra multor probleme există aceleași puncte de vedere sau apropiate, îndeosebi în ce privește lupta pentru promovarea unor relații noi, de egalitate si respect, pentru o politică de colaborare si pace, care să garanteze dreptul fiecărei națiuni de a se dezvolta corespunzător năzuințelor sale.Iată de ce doresc să menționez, încă o dată, cu multă bucurie, rezultatele deosebit de bune ale vizitei dumneavoastră. Dorim ca tot ceea ce am convenit, atît cu prilejul vizitei pe care am făcut-o cu un an si jumătate în urmă în Ecuador, cît si în cursul vizitei dumneavoastră de acum în România, să se realizeze în cele mai bune condiții, ca relațiile dintre România si Ecuador să contribuie la dezvoltarea fiecăruia din popoarele noastre, să servească cauzei colaborării si păcii în lume.Vă rog să duceți cu dumneavoastră cele mai alese sentimente de prietenie ale poporului român, să transmiteți poporului prieten ecuadorian salutul nostru și cele mai bune urări de bunăstare și prosperitate. (Aplauze).

Domnule președinte al Republicii Socialiste România, Domnilor.Nu puteau să fie mai însemnate alte momente ale vizitei noastre în România decît cele de acum, cînd am semnat Comunicatul comun dintre cele două țări ale noastre, reprezentate prin președinții lor. Așa cum ați spus. în prevederile comunicatului sînt unite munca din aceste zile și experiența trăită deja cu ocazia primului comunicat semnat la Quito.Cum nu puteam să fim indiferenți față de ceea ce se intîmplă in lumea întreagă, am făcut o analiză a marilor probleme care >tau în fata popoarelor, exprimînd punctele noastre de vedere, cu dorința fierbinte ca ele să cunoască rezolvarea cea mai convenabilă, pentru ca, în ultimă instanță, să se asigure națiunilor pacea, liniștea, coordonarea eforturilor lor pentru a construi o lume mai justă. Dar. bineînțeles, ne-am propus să tratăm si problemele noastre comune, contribuind astfel la dezvoltarea la care au dreptul popoarele din lumea întreagă, în special popoarele aparținind lumii a treia. S-au concretizat măsuri și programe pe care împreună Ie vom înfăptui in domeniile pe care dumneavoastră, domnule președinte, le-ați menționat. Am acordat prioritate domeniului petrolier, cu convingerea că resursele naturale sînt proprietatea exclusivă a popoarelor, că este o necesitate de neînlăturat ca bogățiile să revină unicului lor stăpin — poporul. Vor veni la noi specialiștii dumneavoastră pentru a ne ajuta în aplicarea diferitelor programe : se va constitui o societate mixtă, care să ne ajute să explorăm si să exploatăm bogățiile noastre de hidrocarburi. Dar, deoarece avem nevoie să producem din ce în ce mai multe alimente, pen-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Comunicatul Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
cu privire la rezultatul alegerilor 
de deputați in consiliile populare

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, în 
temeiul art. 94 din Legea electorală, comunică :

La 9 martie 1975 au avut loc alegeri generale pentru 39 
consilii populare județene, pentru Consiliul popular al munici
piului București și pentru cele 8 sectoare ale acestuia, pentru

46 consilii populare municipale, 189 consilii populare orășenești 
și pentru 2 706 consilii populare comunale.

Pe baza datelor centralizate de comisiile electorale județene, 
a municipiului București, ale sectoarelor acestuia, municipiilor, 
orașelor și comunelor, rezultatele alegerilor de deputați sînt 
următoarele : ;

. ■ v;

CONSILIUL POPULAR

Numărul 
circum
scripții

lor elec
torale

Numărul 
total al 
candida- 
ților pro

puși

Numărul 
alegătorilor 

potrivit 
listelor de 
alegători

Voturi exprimate
Voturi

pentru candidați! 
Frontului Unității 

Socialiste
Voturi contra Voturi nule

Cifre absolute % Cifre absolute■
% Cifre absolute i

%■ ■ Cifre absolute %

Consiliile populare 
județene 4 325 6 848 13 446 325 13 440 669 99,96 13 245 222 98,55 195 055 1,45 392

Consiliul popular al
municipiului București 155 245 1 453 707 1 453 516 99,99 1 438 923 99,00 14 573 1,00 20 ——

Consiliile populare ale
sectoarelor muni
cipiului București 394 663 1 366 695 1 366 545 99,99 1 353 011 99,01 13 515 0,99 19

Consiliile populare
municipale 2 248 3 815 3 714 057 3 712 100 99,95 3 649 018 98,30 62 898 1,70 184

Consiliile populare 
orășenești 3 809 6 495 1 891 717 1 891 227 99,97 1 857 447 98,14 34 547 1,86 233

Consiliile populare 
comunale 40 510 72 792 8 473 017 8 468 811 99,95 8 275 485 97,72 192 751 2,28 575 —

în cele 51 441 circumscripții electorale pentru consiliile 
populare au fost depuse 90 858 candidaturi, fiind aleși 51 437 
deputați, din care 4 325 deputați în consiliile populare jude
țene, 155 deputați în Consiliul popular al municipiului Bucu
rești, 394 deputați în consiliile populare ale sectoarelor muni
cipiului București, 2 248 deputați în consiliile populare munici
pale, 3 809 deputați în consiliile populare orășenești și 40 506

deputați în consiliile populare comunale.
Au rămas vacante 4 circumscripții electorale comunale, în- 

țrucît nici unul din candidății propuși nu a întrunit cel puțin 
jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate.

în circumscripțiile electorale rămase vacante vor avea Ioc 
noi alegeri în termenul prevăzut în art. 89 din Legea electorală 
a Republicii Socialiste România.



i

PAGINA 2

V

PREGĂTIREA GOSPODĂREASCA, 
RESPONSABILĂ A TUTUROR

sarcină urgentă a întreprinderilor de specialitate
și a cooperativelor agricole

Datorită specificului acestei primăveri, lipsei de precipitații din cursul iernii, în zonele de sud .și de est ale tării umezeala din sol nu poate fi considerată satisfăcătoare, deși rezerva de apă este mai mare decît aceea din anul trecut, la aceeași dată. Aceasta impune ca, in aceste zile de martie, să fie luate măsuri energice, să se organizeze ample acțiuni, Ia care să participe toți locuitorii satelor, în vederea amenajării a noi terenuri în sisteme locale pentru irigații. Concomitent, o deosebită atenție trebuie acordată revizuirii și reparării sistemelor existente, pentru a dobindi garanția bunei lor funcționări în perioada cind plantele vor avea multă nevoie de apă. Din datele existente . la'Departamentul îmbunătățirilor funciare rezultă că lucrările de întreținere, care revin întreprinderilor de îmbunătățiri funciare, au fost executate conform graficelor. Dar lucrările care cad în sarcina unităților agricole, cum ar fi decolmatarea canalelor, se desfășoară în ritm necorespunzător. Din volumul de terasamente prevăzut, unitățile agricole nu au realizat decît 44 la sută, lucrările fiind intîrziăte mai ales în județele Galați și Ilfov.Căror cauze se datorează aceste stări de lucruri ? Ce trebuie întreprins acum pentru înlăturarea neajunsurilor, pentru urgentarea punerii in stare de funcționare a sistemelor locale de irigații ?
GALAȚI

Amenajările mari sînt gata „la robinet"; 
cele locale sînt însă mult întîrziatedispune de treiJudețul Galați . .mari sisteme de irigații (un al patrulea urmînd a fi -------curînid) cu o suprafață totală irigată de 26 000 hectare. Alături de acestea există mari suprafețe de teren amenajate în sisteme locale în cadrul unităților agricole. Un motiv temeinic pentru ca, în această perioadă, paralel cu efectuarea lucrărilor agricole de sezon, să se acorde o atenție susținută terminării grabnice ,a pregătirilor în vederea punerii în funcțiune a sistemelor de irigații.— încă din toamnă — ne spunea Emanoil Bujoreanu, inginer-șef la I.E.L.I.F. Galați — s-a întocmit, împreună cu unitățile agricole, un plan de măsuri complexe, prin aplicarea cărora sistemele de Irigații să poată primi apă începînd din luna martie. Atunci, atit întreprinderea noastră, cit și fiecare unitate în parte s-au angajat să-și realizeze exemplar sarcinile în această direcție.Care este situația âp prezent.?, A- "diică, In preajma-tenmen’uiufaider! 15 martie, prevăzut țientaț.. . .terminarea acțiunii. I.E.L.I.F. și-a îndeplinit planul. a efectuat circa 33 000 mc tera- samente în scopul decdmatării canalelor din sistemele mari. A executat, . . de. asemenea, conform planului, peste 17 000 mn. lucrări de impermeabili- zare la canalele din aceleași sisteme, a verificat și reparat stațiile și instalațiile de pompare. Așadar, la nivelul marilor sisteme de irigații lucrurile stau bine. De aici, și răspunsul dat de interlocutorul nostru la întrebarea : garantați că apa va putea circula în curînd pe canalele de irigații ?— Da, mai ales ținînd seama de specificul acestei primăveri; conco-

recepționat în de 
siste- 
acor- 
agri- 
ame-sînt

mitent cu grija deosebită față asigurarea bunei funcționări a melor mari, avem sarcina de a da asistență tehnică unităților colo pentru buna funcționare a najărilor locale.Intr-adevăr. sistemele maribine pregătite, aflîndu-se în stare de funcționare. în schimb. în sistemele z locale sînt necesare eforturi susținute pentru încheierea lucrărilor de întreținere și reparații, sarcină ce re- . vine unităților -agricole, dar nu numai lor, după cum afirma inginerul șef. în județUl Galati mai sînt de executat circa 15 000 mc terasamente în amenajările locale și interioare a- partinînd cooperativelor agricole de producție. Numeroase unități — Cos- meștl. Movileni, Nămoloasa, Ivești — au terminat această lucrare ; în alte unități însă, cum sînt cele din Măs- țăcajii,L Munteni. Tălpigi ș.a., lucră- .rțle .d^.decolmatare, a . canalelor,., se . e >.desfășoară încă în ritm.J|șnț. ÎȚu, au ,;.fost încheiate nici țpațe lucrările, de acest gen contractate'de-unele cooperative cu I.E.L.I.F. Situația tocmai îmbucurătoare nici în vește verificarea instalațiilor sare bunei funcționări a jărilor. Este de datoriacerilor cooperativelor agricole, a întreprinderii specializate și a organelor agricole din județ să urgenteze aceste lucrări pentru ca peste cîteva zile, cînd va fi nevoie, apa să poată curge pe canalele sistemelor de irigații, iar acestea să funcționeze în bune condiții.

nu este ce pri- nece- amena- condu-

Dan PLĂEȘU corespondentul „Scînteii’

producției de pește. Diferența de suprafață, pînă la 39 000 hectare, este prevăzută a fi irigată din apele curgătoare care străbat județul. Iată, însă, că o bună parte din cele 17 000 hectare vor fi irigate și în acest an doar pe... hîrtie. De ce ?— De cîtiva ani încoace, ne spune Ilie Voinea, președintele cooperativei agricole Milcovățu, unitatea noastră figurează printre cooperativele care au folosit fonduri bănești și forță de muncă în zadar : am amenajat un sistem local, pe care nu-1 putem folosi din cauza poluării apei Milcovă- tului de către schelele petroliere din zonă. Despre acest lucru s-a scris și în „Scînțeia" și în alte ziare, dar nu s-a luat nici o măsură. Pe noi nu trebuie să ne mai convingă nimeni despre eficiența irigațiilor. Noi ne străduim să convingem pe cei in drept că trebuie făcut ceva pentru a reda viața acestui rîuleț.în situații aproape identice se află toate cooperativele agricole care sint „prinse" in statisticile direcției agricole ca avînd sisteme locale de irigații ce folosesc apele Milcovățu- luj, Dîmbovnicului, Sabarului și Neajlovului în aval de Combinatul de cauciuc Jilava. Apele respective nu pot fi utilizate. Cu toate., acestea, pentru 1975 cooperativele agricole din județ au primit sarcina — din partea ministerului de resort — de a amenaja pentru irigații, tot în sisteme locale, încă 8 000 de hectare. îndeplinirea unei asemenea sarcini de plan comportă discuții. Principalele surse de apă pentru aceste sisteme — bune și rele, multe și puține — sînt cele a- mintite. insuficiente însă chiar șl pentru asigurarea unei irigări superficiale a celor 39 000 hectare. în a- ceâstă situație, a amenaja noi suprafețe (mai ales că* pînă la sfirșitul cincinalului următor, aproape 250 000 ha vor fi irigate în județ prin marile sisteme Giurgiu-Răzmirești și Mos- tiștea) înseamnă, în bună parte, a irosi forță de muncă și materiale, numai de dragul de a raporta cifre statistice.Pornind de la aceste realități, de la necesitatea ca fondurile de investiții ale,,statului să fie fructificate :'7Sft fhăf bme. comitetul județean de partid definitivează, în aceste ' iile, un plan de măsuri concrete pentru fblbsiffea Wturor resurSelof de apă din Ilfov, în vederea creșterii eficientei ccemomice a actualelor sisteme de irigații. Rămine ca aceste măsuri să fie bine fundamentate și aplicate riguros, corespunzător sarcinilor stabilite de conducerea partidului în domeniul irigațiilor.
Alexandru BRAD corespondentul „Scînteii"

Recent, din inițiativa comitetului comunal de partid Boțcea, județul Ialomița, s-a organizat un reușit schimb de experiență. Cadre din- conducerea celor trei cooperative agricole din localitate, membri ai comitetelor și birourilor organizațiilor de bază, șefi de ferme, brigadieri și șefi de e- chipă, motopompiști și cîtiva invitați specialiști de ia organele județene și-du dat întîlnire pentru a răs- . punde întrebării : De ce în condiții identice, C.A.P. „23 Februarie" obține rezultate onorate cu „Ordinul Muncii", iar celelalte două cooperative, practic direct învecinate— „7 Noiembrie" și Pietroiu — realizează cu 2 000 și, respectiv, 2 500 kg porumb boabe și cu 700—1 000 kg griu și orz mai puțin Ia hectar ?Dar să derulăm „filmul" întilnirii intitulate sugestiv — „Vecine, ascultă-mi sfatul", prezentind opiniile expuse cu acest prilej.— De trei ani de cînd în sistem vecinii de Februarie" iau mereu te — și-a părerea cooperator Gcrea, C.A.P.Si ne ce că brazdă. de hotar cu ei. Președintele, inginerul ne îndeamnă mereu să muncim maicu spor ; darhambarele nu se umplu cu . vorbe. Despre ce trebuie să facem, mai precis : ce lipsuri ne împiedică șă-i ajungem, se știe mai puțin.Răspunsuri s-au dat multe : competente, folositoare, sugerate de experiența fruntașilor. Ele au subliniat ideea că rodul pămîntului depinde înainte dc toate de oameni, de felul cum ei muncesc.— Pămîntul nostru, cum se spune, este „ciocolata Bărăganului". Am cheltuiț multe milioane cu irigațiile și trebuie ’ să recuperăm acești bani din producții — a spus Nicolae Anghel, setrătarul comitetului de partid de Ia C.A.P. „23 Februarie". Cînd ne-am propus să realizăm în acest an 10 tone'de porumb . la hectar, 60 de tone de sfeclă și 5 000 de kg griu la hectar, ne-am gindit la faptul că asemenea producții s-au mai-obținut pe anumite parcele. Organizația noastră de partid i-a făcut pe oameni să înțeleagă că fără ordine și disciplină, fără un program riguros de lucru — ca în locurile cu foc nestins din fabrici —- nu se poate merge înainte.Pentru a clarifica și mai bine lucrurile, motopompistul Gheorghe Florea de la C.A.P. „23 Februarie" a explicat ce înseamnă ordinea, disciplina și organizarea muncii în cooperativele care au terenuri amena- jabile în sistemele de irigații : „Care e valoarea unei udări, v-o spun eu. Pe o parcelă am dat patru udări. Rezultatul : 15 tone porumb știuleți la hectar. Pe alta — trei— și am cules doar 13 tone de porumb știuleți la hectar. Conducerea cooperativei, pe-a asigurat în cimp vagon .de dormit, hrană caldă, scule, ecȚțij>pmerit'de .protecție., Ori de cite, ori' .s-a ivit ocazia, prinț discuții cu ' oamenii, împletind muncă politică, de convingere, eu exemplul comuniștilor, al fruntașilor, noi am căutat să-i facem pe cooperatori, pe motopompiști să înțeleagă că trebuie să stăm în lan 24 de ore din 24, nu ca să adunăm multe norme, ci să fim tot timpul cu ochii în patru la asper- soare, la aripile de ploaie. Noi știm ce vrea planta. Te uiți la ea, o vezi că se ofilește și suferă. Poți s-o Iași? Pe tarlaua vecină cu cea unde am

lucrat, aripile de ploaie băteau cîte o solă, în neștire, zile întregi. Producția ? Ceva mai mult de 2 000 kg poruihb boabe la hectar.Și, după o scurtă pauză, G. F. continuă : O știm cu toții prea bine că nu este posibil ca în lan să intil- nim gazete de perete, lozinci și difuzoare ale stației de radioamplificare. Dar unde au'fost și ce au făcut agitatorii organizației lor? Și .apoi te mai întrebi cît duce omul toamna acasă ? Eu am dus o jumătate de vagon de porumb. E mult, e puțin, la toamnă vreau să duc un vagon.La care motopompistul Nicolae Voicu, de la aceeași cooperativă, adaugă : „Dacă și noi și vecinii știm că trebuie să stăm lingă motopompe 24 de ore din 24, atunci de ce sim- băta și duminica bufetul satului este plin de lume ? înseamnă că unii își iau două zile de repaus pe săptămînă, atunci cînd soarta recoltei nu permite omului nici chiar o clipă de răgaz. Și mai - înseamnă

ILFOV

Canale există, există și utilaje—mai trebuie
doar... apă curatăAnul acesta, cooperativele agricole din județul Ilfov au prevăzut să irige, în sisteme locale, o suprafață de 39 000 hectare, cuprinzînd în cea mai mare parte grădinile de legume, culturile furajere și de sfeclă de zahăr. Din toamna anului trecut, specialiștii direcției agricole, consiliile populare comunale, împreună cu cadrele de . conducere din cooperați^ ve, au stabilit un program de acțiuni menite să ducă la folosirea cu ran- dament sporit a tuturor suprafețelor amenajate. Aceste acțiuni urmăreau atit amplasarea culturilor, cît și refacerea unor canale, consolidarea " barajelor, alte lucrări de amenajare, repararea utilajelor. După cum ne spunea ing. Carol Gaghi, director adjunct al direcției agricole, o atenție deosebită s-a ac.ordat, de către cooperativele agricole care dispun de ateliere mecanice proprii, cît și de către stațiunile de mecanizare, reparării utilajelor. Pînă la începutul lunii martie, peste 95 Ia sută din u- tilajele planificate să fie reparate au fost puse în stare de funcționare. De asemenea, s-a executat un mare volum de lucrări și se lucrează dn continuare la decolmatarea, curățirea și

completarea terasamentelor în unele canale și baraje ; la aceste lucrări au participat și participă zeci de mii de țărani cooperatori și mecanizatori.Dar oricît de drepte ar fi canalele și oricît de bine vor funcționa utilajele, irigațiile presupun apă. Or. resursele de apă în acest an constituie .„cuiul lui Pepelea" pentru multe unități agricole din județ. Succint. cum stau lucrurile ? în județ există 388 de acumulări de apă. Inițial, în majoritatea cazurilor, pe lingă aceste acumulări au fost și sînt amenajate sisteme de irigații pe o- suprafață de 22 000 hectare. Si tot în majoritatea cazurilor, ele au fost proprietatea ■ cooperativelor agricole, care, după puteri și spirit gospodăresc. le-aii populat și cu pește. Cu trecerea anilor, s-au schimbat, în multe locuri, proprietarii, iar irigațiile din aceste acumulări se fac acum numai cu apa care prisosește... peștilor. După măsurătorile făcute în 225 de acumulări, din cele 22 000 hectare planificate vor putea fi irigate (cu 3 000 mc de apă și nu cu 6—7 mii cît sînt necesari) doar 13 469 ha. Deci, aproape 9 000 hectare vor primi apă numai cu prețul diminuării
Constructorii suceveni

La întreprinderea județeană 
de construcții-montaj Suceava 
se află in curs de aplicare un complex de măsuri menite să sporească gradul de industrializare a construcțiilor, creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor. A fost sporită cu peste, 25 la sută capacitatea celor două stații de betoane din Suceava și cu 18 la sută capacitatea poligonului de panouri mari, au fost construite noi stații moderne dc preparare 
a betoanelor la Rădăuți și Cim- pulung Moldovenesc.— Față de anul trecut — ne spune inginerul Aurel Moldo- veanu, directorul IJCM Suceava — volumul construcțiilor de locuințe crește in acest an cu 40 la sută. Pentru a face față cu succes acestor sarcini sporite, ne preocupăm asiduu de dezvol-

tarea bazelor de producție de la șantierele din Gura Humorului, Fălticeni, Vatra Dorhei. In cu- rînd, vom începe construcția noului poligon de la Burdușeni, care va avea, în final, o capa- oitate de 1 500 mc prefabricate pe an.Creșterea gradului de prefa- bricare și mecanizare a lucrări- lor, perfecționarea organizării producției și a muncii, îmbunătățirea calității lucrărilor efectuate constituie pentru constructorii suceveni baza succesului obținut în cele peste două luni care au trecut de la începutul . anului, concretizat în depășirea sarcinilor de plan la con- strucții-montaie cu peste un milion lei.
Gh. PARASCAN corespondentul „Scînteii1

SCINTEIA — miercuri 12 martie 1975

măsură de mentalitatea, de atitudinea față de muncă, de, receptivitatea față de nou. „în urmă cu 5—6 ani — spunea președintele cooperativei agricole „23 Februarie". Constantin Nedelcu — pentru 3 000 kg de porumb la hectar erai felicitat. A urmat celebra luptă pentru ..Acum, după cum se vede, pentru 6 000, cu deplin temei ești criticat. Probabil așa se va intîmpla în viitor pentru 10 000. Trăind laolaltă in comună, toți avem aceleași îndatoriri. Copiii tuturor frecventează gratuit aceleași școli, ne umplem coșurile cu produse industriale din aceleași magazine, beneficiem de aceeași asistență medicală gratuită... Nu e drept ca unii să dea țării sute de tone de produse în plus, iar alții să răminâ datori".Schimbul de păreri a fost favorizat și de faptul că discuțiile nu s-au purtat ca intr-o „ședință sobră". O- piniile exprimate deschis, fără înscrieri la cuvînt, au prilejuit replici,

„5 000“.

lucrăm irigat, la „23 ne-o înain- spus țăranul loan de la Pietroiu. tot de trei ani întrebăm de nu-i ajungem, doar avem

La începutul lucrărilor agricole de primăvară, supunem atenției inițiativa

| raff, ASCULTĂ-MI SFATUL

— De ce n-ați folosit alte mijloace ? Și apoi cine nu știe că cea mai bună nivelare se face la arături și discuit ?Dintr-un alt dialog, purtat de tov. Chirică Zeca, vicepreședinte al U.J.C.A.P.,. cu contabila șefă a C.A.P. Pietroiu, Gabriela Ioan, a rezultat necesitatea intensificării muncii politice pentru dezvoltarea gin- dirii economica și cultivarea spiritului de economie la fiecare țăran cooperator, astfel încît să se urmărească obținerea unor producții record cu cheltuieli minime. „Aceasta nu este o sarcină exclusivă a economiștilor, o chestiune de contabilitate și dosare — s-a spus — ci o problemă de conștiință, care nu poate scăpa muncii politico-educative desfășurate de fiecare organizație de partid". 1Punem punct aici relatărilor noastre, fără a fi transcris toate problemele abordate. Schimbul reciproc de învățăminte ofe-   rit de colocviul „Vecine, ascultă-mi sfatul" reprezintă doar un moment al unei acțiuni. Fiecare, ocupîndu-se cu răspundere problemele prii, este și trebuie să fie interesat și de ceea ce se intîmplă în ograda vecinului, întrucît este vorba de familia mare a țăranilor cooperatori din Borcea. Tocmai pentru a face ca acțiunea să continue, să se amplifice, au fost formulate mai multe sugestii privind intensificarea muncii politico-educative. Prin agitația viguală — panouri, afișe, lozinci — în cele două cooperative cu rezultate mai slabe se va populariza angajamentul luat de vecinii fruntași, astfel încît să se întipărească în memorie obiectivele celor din frunte. De asemenea, viitoarea ediție a gazetelor do perete din cele două cooperative — urmărind să facă larg cunoscute metodele de muncă ale fruntașilor — va fi realizată de cei de Ia „23 Februarie", astfel ca vecinii să se poată informa exact, de la sursă-, de felul cum pot fi obținute în 1975 recolte superioare. Va fi alcătuit apoi un nou program al brigăzii artistice de agitație din comună care își va propune să devină un jurnal vorbit al învățămintelor din schimbul de experiență „Vecine, ascul- tă-mi sfatul !“De asemenea, s-a socotit oportun . ca în viitoarele adunări generale ale organizațiilor de bază din cooperative să se analizeze aportul fiecărui comunist la îndeplinirea unor obiective concrete care rezultă din generalizarea experienței bune.După cum am fost informați la comitetul județean de partid, asemenea schimburi de experiență, inițiate în spiritul recomandărilor recentei consfătuiri a activului de partid și de stat din agricultură, vor fi extinse în toate localitățile. Aceasta pentru că împărtășirea reciprocă a experienței, a metodelor de muncă între cooperativele agricole vecine, cu condiții identice și. cu scopul de a găsi împreună cele mai bune soluții pentru creșterea producției reprezintă o mare „rezervă internă" a oamenilor muncii din agricultura județului Ialomița. Am înfățișat colocviul de la Borcea tocmai în intenția de a supune a- ceastă inițiativă și atenției altor organizații de partid — județene și comunale.

Organizațiile de partid sătești' acționează pentru 
generalizarea experienței unităților agricole fruntașe

VIAȚA DE PARTIDceva : lipsă a muncii politice, a . controlului de partid".S-au mai dat și alte explicații. S-a vorbit de faptul că membrii de partid, în primul rînd cadrele de conducere sînt exemple de urmat pentru ceilalți cooperatori : ședințele cooperativei „23bruarie", secretarul comitetului de partid șl alte cadre din consiliul de conducere nu dau dispoziții numai din birou, nu le vorbesc oamenilor doar la ședințe. Zi de zi și pe rînd, noapte de noapte, cît ține campania de irigații se află printre cooperatori, pe cîmp. Și a mai fost spus un lucru demn reținut : organizația de partid conducerea cooperativei nu și-au găsit liniște pînă cînd n-au asigurat pentru cele 35 de motopompe pregătirea a 70 de oameni. în orice moment se găsesc destui oameni care să asigure funcționarea oa de ceasornic a agregatelor de irigații. Dar în cooperativele vecine ?Așa cum a rezultat din discuții și chiar din spusele președintelui C.A.P. Pietroiu, Vasile Mitrea, dintr-o anumită comoditate, în ’ loc ca problemele cooperativei să fie rezolvate cu forțe locale, s-a apelat la o „inovație" : „importul" de forță de muncă din alte județe. Să vină alții să Ie prășească, să le irige, să le recolteze. Și cum au muncit aceștia s-a, văzut din rezultate : numai la porumb,' ’ diferența' care îi separă “de '' fruntași- este de-'aproape 100^083va^^ goane. Și apoi se poate admite ca într-o localitate cu 12 600 de locuitori să fie invocată lipsa a 30—40 de mo- topompiști ? Pe bună dreptate s-a spus că dacă diferențele de producții între cele trei cooperative din Borcea sînt evidente, aceasta nu înseamnă că aici lucrează comuniști cu sarcini diferite. Toți, deopotrivă, au aceleași îndatoriri. Unii și le îndeplinesc însă mai bine, pe cînd alții...Roadele pămîntului depind în mare

de Și

unele tăioase, dar pline de învățăminte. „Să n-u-și închipuie: tovarășii de la „23 Februarie" că deși dau producții mai mari, la ei lucrurile sînt perfecte — a spus, brigadierul Marin Ianole, de la C.A.P. „7 Noiembrie". Unele drumuri ale cooperativei lor trec și prin ferma unde lucrez, dar și prin griul nostru și j>e terenul unde urmează să semănăm porumb. Numai pe lotul însămînțat în toamnă cu griu, cel puțin cinci hectare au. fost călcate sub roțile mașinilor. Vecinii circulă pe pămîn- tul cooperativei noastre ca pe bulevard. Așa am pierdut două vagoane și jumătate de griu" (de reținut, numai la o singură brigadă .— n. a.).S-a făcut tăcere. împreună cu ceilalți a tăcut și primarul, tovarășul Nicolae Iancu, care cu un an în urmă informa comitetul județean de partid că se vor readuce în circuitul agricol 25 de hectare. A tăcut, deși are legea în mină și este' primul care trebuia s-o aplice. De-abia intr-un tîrziu a recunoscut: „Nu mi-am făcut datoria". „Cu o amendă de cî- teva sute de lei nu poți acoperi pierderea a 25 000 de plini" — a remarcat apoi cineva.O replică dată rutinei, scuzelor menite să acopere neajunsurile a constituit-o și dialogul dintre inginerul șef al C.A.P. Pietroiu, Vladimir Palanciu, și dr. ing. Gheorghe Vincș, directorul Stațiunii experimentale Să' lâ‘JMărculeȘti“. Temă ; administra- rea îfigtășăMîii’telbf,- cartarea solului, densitatea, nivelarea terenului. S-au prezentat cifre,. s-au făcut calcule.— Nu ne-au ajuns îngrășămintele; 90 de kg de azotat la hectar și fosfor abia 46 kg — a spus inginerul șef.— De ajuns pentru 8 000 kg de porumb la hectar, nu pentru 5 300 cît ați realizat. N-ați avut fosfor ? De ce n-ați cărat gunoi de grajd? E mai bun și nu costă nimic.— N-am avut nivelatoare — s-a încercat o nouă justificare. Lucian CIUBOTARU 
Constantin MORARU

NOI MAGAZINE UNIVERSALE ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM BRAȘOVENEO amplă acțiune de modernizare a magazinelor aparținînd cooperației de consum, în scopul asigurării desfacerilor de mărfuri pe principii moderne de etalare si vinzare se desfășoară si in județul Brașov. Numai în cursul anului trecut. în județul Brașov au fost construite 24 de magazine noi. iar alte 33 au fost extinse si modernizate. In numeroase comune brașovene funcționează mari magazine u- niversale. care oferă cumpărătorilor. prin raioane specializate, o gamă largă de produse, confecții. tricotaje, țesături. încăl- tămjnte. articole electrotehnice si de menaj, precum si produse alimentare de tip ..Gospodina**. Printre unitățile reprezentative ale cooperației de consum din județul Brașov se numără magazinele universale din comuna Prejmer. „Tohanul vechi** din Zărnești, supermagazinul „Elec- troprecizia" din Săcele. De remarcat este faptul că aceste mari 'magazine ale cooperației de consum din județul Brașov

i

1

(Urmare din pag. I)lui de civilizație și bunăstare al întregului popor. întărindu-și neîncetat legătura cu masele, lucrînd mijlocul lor și mobilizîndu-le acțiune, deputății sînt chemați aducă o contribuție de seamă perfecționarea activității organelor puterii de stat, la ridicarea pe o treaptă supețioară a organizării și conducerii vieții sociale, atit pe plan central, cit și local.în ziua sărbătorească a scrutinului am însoțit votul nostru cu propriul angajament al fiecăruia dintre noi de a face totul pentru ca programul electoral al Frontului Unității Socialiste să se materializeze in noi înfăptuiri spre binele și fericirea tuturor. Votul nostru, a fost și este angajamentul nostru, iau rezultatul alegerilor reflectă voința unanimă a cetățenilor de a acționa hotărît în acest sens. Așa cum și în perioada premergătoare alegerilor am „votat" pentru politica partidului prin ' remarcabilele rezultate in muncă, tot astfel votul din alegerile de la 9 martie trebuie întărit prin eforturi creatoare pentru transpunerea în viață a tuturor sarcinilor și obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea.Aceasta înseamnă a munci cu sîrguință, în spiritul unei înalte discipline pentru obținerea de noi succese în marea întrecere socia-

în la să la
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sînt aprovizionate din abundentă cu produse alimentare si industriale în tot timpul anului. In fotografie : Supermagazinul „Electroprecizia" din Săcele. al cooperației de consum.

listă din această perioadă hotărî- toare pentru realizarea înainte de termen a actualului cincinal și asigurarea unul demaraj corespunzător viitorului cincinal. Aceasta înseamnă mobilizarea tuturor forțelor de la sate pentru efectuarea în condiții optime a lucrărilor agricole de primăvară. Aceasta înseamnă muncă harnică, creatoare, plină de pricepere și inițiativă pentru deplina punere in valoare a tuturor resurselor umane și materiale ale societății noastre, pentru perfecționarea activității în fiecare celulă a vieții economice și sociale, astfel incit să se accelereze continuu progresul multilateral al. patriei.După eum se știe, campania electorală a avut un pronunțat caracter de lucru, prilejuind dezbaterea unui șir de probleme concrete, de interes central și local, formularea unor angajamente precise atit de către candidați, cit și de către alegători, cu privire la acțiunile de larg interes ce urmează a fi întreprinse în mod prioritar pe plan local. Acum este necesar ca, prin eforturi comune, să se urmărească soluționarea promptă, potrivit posibilităților, a acestor probleme, realizarea angajamentelor asumate, mobilizîndu-se cit mai larg in acest scop resursele și posibilitățile locale — fie că este vorba de acțiuni gospodărești-edilitare și amenajări funciare, de desfășurarea campaniilor agricole, sistematizarea ora-

șelor și satelor sau de Îmbunătățirea aprovizionării.în timpul campaniei electorale s-a manifestat pretutindeni o vie efervescență politică, un puternic interes al cetățenilor pentru problemele de interes obștesc. Este o importantă îndatorire a organelor și organizațiilor de partid să asigure continuitatea acestui spirit, să stimuleze participarea tot mai activă a maselor largi la gospodărirea treburilor obștești, încît priceperea, experiența, inițiativa lor să poată fi din plin valorificate în conducerea activității economico- sociale. Viitoarea legislatură va deschide un cîmp larg de activitate obștească și privește nu numai pe noii deputați, ci pe toți cetățenii, întregul popor, care, deținînd în mîinile sale întreaga putere, este chemat să participe efectiv la exercitarea ei, ca adevărat stăpîn al prdpriilor destine.Răspunzînd înflăcărate! chemări a secretarului general al partidului, să dovedim prin mugea 8e zi cu zi, așa cum. am dovedit și prin votul nostru, că Programul partidului, Directivele dezvoltării economico- sociale a României „fac parte integrantă din experiența * noastră de fiecare zi, călăuzesc pe fiecare cetățean în viață și muncă". Vom a- propia astfel tot mai mult viitorul luminos al patriei spre care ne călăuzește, neabătut, Partidul Comunist Român.

\

„Alți băni. altă..." Sub acest titlu, la rubrica „Contraste", ziarul nostru din 23 martie 1974 atrăgea a- tenția Centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic, petrolier și minier că. sub ochii ei, înpep să se cheltuiască zadarnic niște sume importante de bani. Era firesc, era de așteptat ca factorii de conducere din centrală să ia măsuri pentru prevenirea risipirii fondurilor statului. Dar nh s-a în- timplat așa...Să reamintim cititorului despre ce este vorba. Compensatorii lenticulari de dilata- 
ție — un utilaj tehnologic important t- se află în nomenclatorul de fabricație al întreprinderii de utilaj chimic din Ploiești. Aici s-au construit spațiile uzinale necesare, s-au investit fonduri însemnate pentru în-

treaga tehnologie, pentru dotarea unității cu standuri de probă, laboratoare ș.a. Produsul a început să fie realizat la Ploiești. în anul 1970.— Cînd totul mergea perfect, cînd greutățile începutului fuseseră depășite — ne spune ing. Emil Dima. care se ocupă direct de realizarea noului produs — o altă unitate, întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic din Buzău, a intrat în „durerile facerii", pregă- tindu-se să fabrice a- celași utilaj. Am tras semnalul de alarmă, pentru a nu se mai cheltui alți bani. Zadarnic. Centrala, deși știa de existența acestui paralelism, n-a intervenit..... Ne-au fostIa dispoziție două a- nalize ale prețului de cost, din care rezultă că în condițiile de organizare și de utilare de care dispune. între-
puse

prinderea din Buzău produce utilajul cu cheltuieli de două ori mai mari decît cele înregistrate Ia unitatea din Ploiești. Mai mult, f) colectivul din Buzău întimpină si unele greutăți de ordin tehnic. în această situație (la care mai adăugăm și neajunsurile creata prin ignorarea cerințelor specializării producției) ne întrebăm : care este rațiunea realizării aceluiași produs în două unități industriale ? Centrala industrială de resort — la care nu se poate spune că nu s-a insistat pentru solutionarea problemei — stă încă în cumpănă, nu optează și nu aplică în practică soluția cea mai economicoasă. Și tergiversarea hotăririi costă scump.
Constantin 
CĂPRARU corespondentul „Scînteii"

Ingeniozitatea

și operativitatea .renteazăPînă nu de mult, crengile obținute după doborîrea arborilor nu erau utilizate decît în mică măsură pentru prelucrarea si valorificarea , inâustrială. între timp. specialiștii au cercetat si au pus Ia punct tehnologii care permit transformarea crengilor in pro- . duse utile. Dintre aceste tehnologii,, deosebit de eficientă se dovedește fabricarea mangalului în retorte metalice. Ideea aparține ing. Gheorghe Tărăn- goiu și a fost verificată în practică, anul trecut, la I.F.E.T. Piatră Neamț. Fiind valoroasă. în acest an cir-

ca 40 Ia sută din producția do mangal a unităților centralei de exploatare a lemnului se realizează pe baza noii metode, folo- sindu-se crengile ca materie primă. Avantajele sînt considerabile : mai întîi. se economisesc peste 200 000 mc de lemn rotund sau despicat, care poate fi. utilizat producerea plăcilor a- glomerate din lemn și a plăcilor fibrolem- noase ; valoarea redusă a materiei prime face ca prețul de cost să scadă cu 262 lei pe tona de mangal. Dacă se ia în considerare si plusul de beneficii

care se obține prin valorificarea superioară a lemnului rotund sau despicat, eficiența estimată a se obține numai in acest an se ridică Ia 12,6 milioane lei. De asemenea, se va înregistra o producție suplimentară de 36,5 milioane lei. Să notăm și faptul că retortele metalice se pot pentru produce prin autouti- lare. în fiecare întreprindere din cadrul centralei. Iată suficiente argumente care pledează pentru o cît mai grabnică generalizare a acestui procedeu tehnologic valoros.
Corneliu CÂRLAN
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Marți dimineața, președintele Republicii Ecuador, general de brigadă Guillermo A. Rodriguez Lara, și-a încheiat vizita oficială de prietenie în țara noastră, întreprinsă la incitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, părăsind Capitala.Vizita în România a șefului statului ecuadorian, în fapt o continuare a dialogului la nivel înalt româno- ecuadorian inaugurat atit de fructuos la Quito de președintele Nicolae Ceaușescu în septembrie 1973, a constituit un . nou moment de seamă în cronica relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare. Convorbirile dintre cei doi președinți, documentele semnate au evidențiat noi și reale posibilități de intensificare a colaborării în diferite domenii de activitate, hotărîrea ambelor țări și popoare de a ridica pe o treaptă superioară conlucrarea lor, în folosul reciproc, voința lor de a-și aduce o contribuție tot mai mare la rezolvarea problemelor ce confruntă omenirea, la promovarea în viața internațională a unor noi relații interstatale, care să conducă la statornicirea unei noi ordini economice și politice internaționale.Ceremonia plecării s-a desfășurat pe aeroportul Otopeni, împodobit festiv cu prilejul aceștui, .eveni.mpnt. Pe frontispiciul "aerogării se aflau '* portretele 'celor dbi președinți, încadrate de drapelele de' stat ale Ecuadorului și României. Pe mari pancarte erau înscrise urările : „Trăias- - că pacea, prietenia și înțelegerea între toate popoarele lumii !“, „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Ecuador, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume !“De la reședința oficială, rezervată înaltului oaspete, cei doi președinți au venit împreună pînă la aeroport, ■ unde numeroși bucureșteni le-au făcut o caldă primire, manifestind pen

tru prietenia româno-ecuadoriană, pentru pace și prietenie între toate națiunile.O gardă militară a prezentat onorul. în continuarea ceremoniei s-au intonat imnurile de stat ale Republicii Ecuador și Republicii Socialiste România, în timp ce, în semn de salut, sînt trase 21 de salve de artilerie.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Guillermo A. Rodriguez Lara trec în revistă garda de onoare.Șeful statului ecuadorian îsi ia apoi rămas bun de la personalitățile române venite la aeroport. Sînt prezent! tovarășii Stefan Voitec, Manea Mă- nescu, Emil Bobu, Gheorghe Cioară, Gheorghe Rădulescu, Ion Pătan. general de armată Ion Ioniță, George Macovescu, ministrul afacerilor externe. alți membri ai guvernului, ambasadorul tării noastre Ia Quito, conducători de instituții centrale, generali și ofițeri superiori.Președintele ecuadorian este salutat. în continuare, de șefii misiunilor diplomatice acreditați la București.

Un grup de pionieri oferă buchete de flori celor doi președinți.La scara avionului, președintele Guillermo A. Rodriguez Lara își ia un călduros rămas bun de la președintele Nicolae Ceaușescu : Vă mulțumim călduros pentru tot ce ați făcut pentru noi. pentru tot ce ne-ați oferit si am credința in prietenia între popoarele noastre, într-un destin si un viitor mai bun al națiunilor noastre ! Vă doresc succes în ' activitatea dumneavoastră atît de importantă ; Trăiască România !Despărțindu-se de președintele Guillermo A. Rodriguez Lara, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Vă doresc drum bun 1 Vă doresc succes în întreaga activitate, o bună colaborare între țările noastre, iar poporului ecuadorian. prosperitate !La ora 10,30, aeronava prezidențială 
a decolat, fiind escortată pînă la frontierele tării de reactoare ale forțelor armate aeriene române.(Agerpres)

Telegramă de la bordul avionuluiDomnule președinte.Ceaușescu,,înainte de a părăsi .’spațiul aerian , român, vreau să vă m^rtuHsesc că ospitalitatea dumneavoastră a fost generoasă, amplă,, plină de o afecțiune spontană pentru patria mea.Niciodată nu vom uita prietenia cordială cu care ne-a înconjurat poporul român, al cărui surîs amabil ne-a inspirat încredere și ne-a stimulat.în numele poporului ecuadorian, al compștrioților care m-au însoțit și în numele meu personal, exprim cele mai profunde mulțumiri și urări sincere pentru fericirea dumneavoastră, personală, a ilustrei dumneavoastră soții și a familiei dumneavoastră, ca și pentru fericirea continuă a poporului român.
GUILLERMO A. RODRIGUEZ LARA

Președintele Republicii Ecuador

Cuvintid președintelui Guillermo A. Mfw lara
(Urmare din pag, I)

tru a acoperi nevoile poporului nos
tru si pentru a oferi ceea ce ne pri
sosește altor popoare care au nevoie 
de ele, am formulat, de asemenea, un 
program de asistență tehnică în do
meniul agrozootehnic.

Vizita în tara dumneavoastră mare 
și generoasă ne-a permis să consta
tăm nivelul de dezvoltare la care a 
ajuns națiunea dumneavoastră. în a- 
celasi timp, am simțit dovezile ma
rilor calități umane ale poporului ro
mân, pentru care vă sîntem veșnic 
recunoscători. Fiecare minut de Șe
dere în România a fost prilej de ne
numărate impresii, ce vor rămîne in 
amintirea noastră pentru toată viata ; 
vom povesti fiilor noștri pentru ca 
aceste impresii să fie transmise ge
nerațiilor care ne urmează. De ase
menea, am folosit prezența în țara 
dumneavoastră pentru a cunoaște 
mai bine anumite realități, o anumi
tă experiență ; vom încerca să pro
cedăm la. fel și în tara noastră. Și, 
pentru a cita numai un exemplu, 
după ce am vizitat instalațiile petro
chimice. ni s-a întărit convingerea că 
este necesar să prelucrăm petrolul în 
propria noastră tară, nu să-1 vindem 
ca o sursă de energie Ia preturi de 
multe ori impuse, pentru ca apoi să 
he fie revîndut, sub formă de pro
duse derivate, Ia prețuri de aseme
nea de multe ori impuse.

Sînt pe deplin de acord cu dum
neavoastră, domnule președinte, că 
mai avem mult de luptat in această 
lume a noastră. în care trebuie să 
facem efectivă suveranitatea po

poarelor. să facem să fie o realitate 
independenta economică. Sigur, sînt 
binevenite cooperarea intre toate po
poarele lumii, experiența tehnică, ca
pitalurile, dar nu Ia preturi exorbi
tante si nici în condiții de inechita
te, ci in cadrul unor relații reciproce 
și convenabile intre națiuni. Ieri am 
subliniat că a da si a primi este o 
normă care se impune în aceste mo
mente, dar în condițiile colaborării, 
ale unui avantaj reciproc, si nu ale 
inegalității, ale accentuării acestui fe
nomen în care să existe două dis
tincte categorii de popoare si na
țiuni diferite — unele puternice, bo
gate, imens de’bogate, dezvoltate, aș 
spUne supradezvoltate, industrializa
te. as spune supraindustrializate, iar 
altele sărace, care trăiesc in mize
rie, sînt lipsite de Instrucție si nu 
pot să-si afirme năzuința de a trăi 
libere. în bunăstare» Să transformăm 
in realitate dezvoltarea acestor po
poare, care nu doresc decît să ocupe 
un loc demn in rindul națiunilor 
lumii I

Domnule președinte,

Nu am cuvinte să exprim recu
noștința noastră pentru atenția de 
care nc-am bucurat în timpul șede
rii în tara dumneavoastră. Aceasta 
ne-a impresionat profund, si încă o 
dată exprim recunoștința noastră — 
pe care o voi reînnoi mereu — față 
de poporul dumneavoastră nobil, ospi
talier. Dumneavoastră si membrii gu
vernului sîntetl fideli reprezentanți 
ai poporului.

Vă rog să transmiteți asigurarea 
că vom fi recunoscători veșnic, că 
întotdeauna vom fi cu brațele des
chise pentru a vă îmbrățișa cu căl
dură, gest al cărui simbol exprimă 
aceleași sentimente ca ale dum
neavoastră. dorința si disponibilitatea 
noastră de a ne sprijini împreună în 
dezvoltarea noastră reciprocă.

Ne vom întoarce în patrie si vom 
face cunoscut compatriotilor noștri cit 
de frumos si de amabil v-ați purtat 
fată de noi, convingerea că progra
mele pe care astăzi le-am semnat se 
vor infăptui cu sprijinul specialiști
lor dumneavoastră. Ne vom aminti cu 
recunoștință imensă de acest generos 
ajutor fată de poporul ecuadorian. (Aplauze).

COMUNICAT COMUN

fost a- treeîn- au fost

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii. Ecuador, general de brigadă Guillermo A. Rodriguez Lara, a efectuat o vizită oficială de prietenie in România, între 7 și 11 martie 1975, ca rîspuns la vizita in Ecuador e- fectuată de președintele Nicolae Ceaușescu, în septembrie 1973.In timpul vizitei, între președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Ecuador au avut loc convorbiri oficiale care s-au desfășurat într-o atmosferă de deosebită cordialitate, sinceră prietenie și deplină înțelegere reciprocă, rod al bunelor relații care s-au statornicit între cele două țări și popoare.în cursul vizitei sale în România, președintele Republicii Ecuador și personalitățile care l-au însoțit au vizitat obiective economice și social- culturale din municipiul București, din județele Prahova și Brașov, luind cunoștință cu mult interes de realizările României în aceste domenii. De asemenea, șeful statului ecuadorian a participat la ceremonia atribuirii numelui de „Quito" unei • piețe din București. Pretutindeni, oaspeții e- cuadorieni s-au bucurat de. o primire călduroasă și amicală, care reflectă relațiile de prietenie statornicite între România și Ecuador.In cadrul convorbirilor au bordate relațiile bilaterale, du-Se în revistă modul cumîndeplinite înțelegerile la care au a- juns cei doi președinți în septembrie 1973, trasîndu-se jaloanele colaborării viitoare în domeniile de interes reciproc. De asemenea, cei doi șefi de stat au abordat o gamă largă de probleme internaționale de interes comun, îndeosebi cele care privesc relațiile economice dintre state, în actuala conjunctură a vieții nale și în perspectivă.La convorbirile oficiale pat :Din partea Republicii România : Ștefan Voitec, ședințe al Consiliului de Stat, Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul logiei,. nistrul nescu, ce, Vasile președintelui Moianu, Quito.Din partea Republicii Ecuador : dr. Antonio Jose Lucio Paredes, ministrul relațiilor externe, contraamiral Luis Salazar Landeta, ministrul resurselor naturale și energetice, Jaime Moncayo Garcia, ministrul finanțelor, general de brigadă de aviație Jorge Izurieta Iturralde, șeful , Comandamentului comun al forțelor ârrn^te, Enrique Sanchez Barona, ambasmlo- rui Ecuadorului la București, Tebdoro Bustamante Munoz, ambasador, consilier in Ministerul Relațiilor Externe, Miguel Antonio Vasco, ambasador, director general al Protocolului Ministerului Relațiilor Externe, Luis Maldonado Tamayo, ambasador, consilier.De asemenea, au avut loc convorbiri între membri ai guvernului român și ai suitei oficiale ecuadoriene, in cadrul cărora au fost examinate modalitățile concrete pentru extinderea și adîncirea cooperării economice, tehnico-științifice și culturale.în cursul convorbirilor, cei doi președinți s-au informat reciproc despre preocupările actuale ale celor două țări în procesul dezvoltării lor.Președintele Nicolae Ceaușescu a prezentat președintelui ecuadorian principalele rezultate obținute de poporul român în construcția economică, politică și socială a țării» precum și direcțiile principale ale dezvoltării României în următoarele decenii, așa cum au fost stabilite de Congresul al XI-lea . al P.C.R.Președintele Guillermo . Rodriguez Lara a adus la cunoștința șefului statului român succesele poporului e- cuadorian în realizarea obiectivelor planului cincinal in curs de desfășurare și liniile generale ale Programului de acțiune al Guvernului Republicii Ecuador.Cei doi șefi de stat au subliniat importanța deosebită a vizitei in E- cuador a președintelui Nicolae Ceaușescu, precum și a actualei vizite în România a președintelui Guil-

internațio-au partici-Socialiste vicepre-

minelor, petrolului și geo- Florea Dumitrescu, finanțelor, Nicolae ministrul energiei electri- Pungan, consilier al republicii, Dumitru ambasadorul României la
mi- Mă-

lermo Rodriguez Lara, care deschid largi perspective dezvoltării relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare.Cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Ecuador, pe baza principiilor înscrise în Declarația solemnă comună semnată la Quito, în septembrie 1973, document care și-a dovedit pe deplin valabilitatea și care constituie cadrul general de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări și în viitor.Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Guillermo Rodriguez Lara au luat notă cu deosebit interes de progresele realizate pînă acum în acțiunile de cooperare și asistență tehnică între cele două țări, în special în domeniul industriei chimice și al explorării zăcămintelor de petrol. Președintele ecuadorian a exprimat vii mulțurhiri pentru eforturile făcute de guvernul. român în vederea pregătirii tehnice în România a peste 100 de tineri ecuadorieni.Președintele României și dintele Ecuadorului au faptul că există încă largi posibilități de colaborare în domeniul economic. Apreciind însemnătatea colaborării economice internaționale pentru progresul cărei țări, cei liniat decizia promova cu economică și și Ecuador, în special în domeniile prospecțiunilor geologice și miniere în Ecuador, construirea în cooperare a unor instalații pentru producerea materialelor de construcții, inclusiv fabrici de ciment, fabrici de. îngrășăminte chimice și alte produse chimice și farmaceutice, rafinării, instalații pentru prelucrarea lemnului, în care scop au fost de acord să se înceapă cît mai curînd tratative pentru încheierea de acorduri și contracte corespunzătoare.Cei doi șefi de stat au stabilit semnarea în cel mai scurt timp posibil . a documentelor privind constituirea societății mixte de Servicii petroliere româno-ecuadoriene.Ca urmare a tratativelor purtate, s-a semnat Acordul de cooperare în domeniu! agrozootehnic și industriei alimentare, care va asigura un cadru favorabil dezvoltării cooperării în acest domeniu. •Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Guillermo Rodriguez Lara au /constatat că există posibilități concrete pentru dezvoltarea comerțului între cele două țări și au exprimat hotărîrea lor de a sprijini creșterea permanentă, într-un cadru echilibrat, a schimburilor de mărfuri între România și Ecuador.De asemenea, cei doi șefi de stat au convenit ca prima sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică să fie convocată.în trimestrul al doilea al aces- . „tui ări..‘. ' ■ A ...ii i> Rreșș<pt,ele Republjpii,, ȘqciglisteRomânia și președintele Republicii Ecuador au scos în evidență rolul pozitiv al contactelor care au avut loc în ultimul timp între reprezen- ’ fanții guvernelor celor două țări și, în scopul intensificării bunelor relații în continuă dezvoltare care există între România și Ecuador, au hotă- rît să acrediteze cît mai curînd posibil ambasadori cu reședința la București și Quito.Cei doi președinți au procedat la un larg schimb de păreri cu privire la principalele probleme internaționale care confruntă, în prezent, omenirea. Ei au subliniat schimbările în raportul de forțe pe plan mondial, care au determinat trecerea la un început de destindere, ca un pas spre instaurarea unui curs nou în relațiile internaționale. In lume mai sînt încă multe probleme de rezolvat, concentrări fără precedent de arme nucleare și convenționale, mai există zone de încordare, conflicte care pot duce la ciocniri militare cu consecințe dintre cele ’ mai grave pentru întreaga omenire, manifestări ale politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de dominație și dictat.Președintele României și președintele Ecuadorului au subliniat hotărîrea țărilor și popoarelor lor de a contribui în mod • ferm și consecvent Ia consolidarea procesului de destindere, pentru soluționarea pe c«- lea tratativelor a problemelor litigioase, complexe ale vieții internaționale contemporane, pentru pro-

preșe- evidențiat
și prosperitatea fie- doi președinți au sub- guvernelor lor de a fermitate cooperarea tehnică între România

movarea unei politici de colaborare pașnică, pe baza deplinei egalități în drepturi a tuturor națiunilor, a respectării principiilor independenței și suveranității naționale, neintervenției' în treburile interne și externe ale altui stat, respectării integrității teritoriale a' tuturor statelor, pentru renunțarea la folosirea forței sau amenințarea cu forța în . relațiile interstatale și nerecunoașterea ocupării de teritorii prin forță, pentru instaurarea unei păci trainice între toate popoarele lumii.Cei doi șefi de stat au apreciat că fenomenele crizei economice actuale se agravează continuu, determinînd o puternică instabilitate economică și politică internațională, cu repercusiuni nefavorabile asupra întregii lumi și mai ales pentru țările în curs de dezvoltare.Cei doi președinți au subliniat că actuala criză economică viața pășită egalitate și care între și ale produselor industriale, progresul rapid al de dezvoltare, < punzătoare a întregii activități economice internaționale.în această ordine de idei, cei doi șefi de stat au menționat necesitatea adoptării unui sistem internațional care să asigure stabilitatea prețurilor materiilor prime, transporturilor și produselor industriale de bază în condiții echitabile, care să stimuleze continua dezvoltare a forțelor de producție și a activității economice, eliminînd sursele de exploatare și opresiune a popoarelor.în acest ' spirit, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Guillermo Rodriguez Lara au reiterat necesitatea aplicării a Cartei drepturilor și economice ale statelor, a noi ordini economice și . relațiile internaționale în conformitate cu Declarația privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale adoptată de cea de-a 6-a sesiune extraordinară a Adunării Generale. a O.N.U.Cei doi șefi de dreptul inalienabil de a dispune și a ber toate bogățiile naturale care se găsesc pe teritoriul său, inclusiv resursele marine si submarine situate în limitele apelor sale teritoriale, în concordanță cu interesele naționale, fără nici o constrîngere sau obstacole din afară.Subliniind necesitatea reducerii și lichidării decalajului economic care separă țările în curs de dezvoltare de țările dezvoltate, cei doi dinți au scos în evidență că ordine economică și politică națională trebuie să conducă lăturarea hotărîtă a vechilor _____....de inechitate între state, asigurarea deplinei egalități în drepturi între toate națiunile lumii, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și decide soarta fără nici un amestec din afară, apropierea nivelului de dezvoltare economico-socială a tuturor țărilor, accesul tuturor țărilor la materiile prime și la sursele de energie, ca și accesul tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne, prin respectarea intereselor dezvoltării economico-sociale a tuturor țărilor și p6poarelortCei doi șefi de stat au subliniat importanța Conferinței Națiunilor Unite asupra dreptului mării, chemată să elaboreze noi reglementări în acest domeniu, care să corespundă drepturilor inerente, necesităților și intereselor tuturor țărilor și, în special, ale țărilor în curs de dezvoltare.Cei doi președinți au subliniat necesitatea participării tuturor statelor, mari, mijlocii și mici, la soluționarea problemelor- complexe internaționale, într-un spirit de cooperare și înțelegere reciprocă, scoțînd în evidență rolul ce revine țărilor in curs de dezvoltare în acest domeniu.Ambii șefi de stat au reafirmat solidaritatea lor cu lupta statelor și popoarelor din America Latină si alte regiuni ale lumii pentru apărarea și consolidarea independenței lor politice. economice și sociale, în vederea lichidării oricărui amestec străin, precum si dreptul de a hotărî singure propriul destin în conformitate cu aspirațiile legitime ale popoarelor lor. subliniind necesitatea si importanta fundamentală a consolidării solidarității si acțiunilor comune latino- americane.

internațională pe baze noi, echitate să asigure preturile
căre domină trebuie de- în între raporturi materiilor

deplină state, juste prime1 țărilor în curs organizarea cores-

neîntârziate îndatoririlor creării unei politice în
stat au relevat al fiecărei țări folosi în mod li

preșe- noua inter- la în- relații

Cei doi șefi de stat au apreciat progresele realizate pînă acum in cadrul Conferinței general-europene pentru securitate si cooperare si si-au exprimat speranța că încheierea cu succes a fazei actuale a conferinței, ca si faza următoare, la nivel înalt, vor contribui la stabilirea pe .acest continent a unei colaborări rodnice între state suverane și egale în drepturi si la garantarea deplinei libertăți de dezvoltare a fiecărui stat european într-un climat de reală securitate, într-o atmosferă politică în măsură să asigure pacea pe continent Si în lume. Ei au scos în evidentă că realizarea unei reale securități în Europa prezintă un deosebit interes - pentru asigurarea păcii si securității în întreaga lume.Cei doi președinți au fost de a- cord că pentru evitarea amplificării conflictului în Cipru, care devine tot mai mult o problemă internațională, se impune abținerea de la orice acte de forță sau măsuri unilaterale. Este necesar să se continue eforturile pentru reglementarea diferendelor in cadrul unui dialog politic constructiv, al unor- negocieri directe între cele două comunități cipriote. în vederea găsirii unor structuri statale Corespunzătoare năzuințelor si intereselor fundamentale ale tuturor ciprioților, în cadrul unui stat liber si independent.Cele două părți si-au exprimat preocuparea fată de situația din Orien- .tul Mijlociu si au subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru realizarea pe calea tratativelor a u- nei păci trainice și juste în această parte a lumii, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate în 1967, la asigurarea drepturilor legitime ale poporului palestinean. inclusiv a dreptului său la autodeterminare, precum si la garantarea dezvoltării libere si independente a fiecărui stat din această zonă în condiții de deplină securitate în conformitate cu rezoluțiile pertinente, ale Adunării Generale si ale Consiliului de Securitate ale O.N.U., deschizîn- du-se astfel calea unei cooperări fructuoase între toate popoarele din regiune.Referindu-se la situația existentă îh Asia de Sud-Est, cei doi președinți s-au pronunțat în favoarea instaurării unei păci trainice în întreaga In- clochină. pentru respectarea drepturilor tuturor popoarelor din această regiune de a-și făuri propriul destin, fără nici un amestec străin.Președinții celor două țări au subliniat necesitatea imperativă de a se adopta măsuri concrete de oprire .a înarmărilor, pentru dezarmarea generală. în primul rînd cea nucleară, în acest context, cei doi președinți,au subliniat semnificația deosebită, a creării unei zone denuclearizate în America Latină, consfințită prin Tratatul de la Tlatelolco. evidențiind, totodată, rolul important pe care îl joacă România pentru ca regiunea Balcanilor să devină o zonă‘ lipsită de 'arnie: *n'ucleâre.i o regiune ă păcii■ si a Cooperării..d‘Cei doi președinți au subliniat-legătura strînsă care există între aplicarea măsurilor concrete de dezarmare, rezolvarea disputelor internaționale pe cale pașnică si climatul de încredere reciprocă ce trebuie șă prevaleze în relațiile dintre toate națiunile.Președintele Nicolae Ceaușescu si președintele Guillermo Rodriguez Lara au subliniat necesitatea întăririi rolului si eficientei O.N.U., pentru ca această organizație tă îndeplini misiunea sa nere a păcii în lume, de a cooperării internaționale dicare a colonialismului și neocplo- niâlismului.' Președintele Guillermo Rodriguez Lara a exprimat vii si sincere mulțumiri președintelui Republicii Socialiste România, guvernului și poporului. român pentru prietenia, cordialitatea și calda ospitalitate ce i-au fost rezervate în timpul vizitei în România.Avînd în vedere importanta contribuție a contactelor personale și a schimbului de păreri între cei doi șefi de stat la dezvoltarea colaborării bilaterale, la întărirea încrederii, stimei si respectului reciproc dintrepo- poarele român si ecuadorian. ambii președinți și-au exprimat satisfacția pentru rezultatul convorbirilor prilejuite de prezenta vizită si au reafirmat hotărîrea lor de a continua asemenea . contacte. Ia toate nivelurile, în interesul celor două popoare prietene.

să-si poa- de nienți- dezvoltare si de era-

NICOLAE CEAUȘESCU GUILLERMO RODRIGUEZ LARABucurești, 11 martie 1975

Semnarea unor documente de cooperare 
româno-ecuadoriană.între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Ecuador a fost încheiat,’ marți dimineața, la București, un Acord de cooperare în domeniul agrozootehnic și al industriei alimentare. Documentul a fost semnat, din partea română, de George. Macovescu, ministrul afacerilor externe, iar din partea ecuadoriană de Antonio Jose Lucio Paredes, ministrul relațiilor externe.Actul final referitor la cooperarea româno-ecuadoriană în domeniul industriei extractive de petrol, al lucrărilor de prospecțiuni, explorare și exploatare și petrochimie a fost semnat de ministrul minelor, petrolului și geologiei. Bujor Almășan. și ministrul resurselor naturale și energe

tice, contraamiral Luis ’Salazar Lan- deta. .Miniștrii finanțelor ai celor două țări-, FJorea Dumitrescu și Ja'ime Moncayo Garcia, au' semnat un aide-memoire privind cooperarea e- conomică și tehnică dintre România și Ecuador, îndeosebi în industriile chimică, a cimentului, materialelor de construcții, prelucrării și industrializării lemnului, precum și referitor la dezvoltarea schimburilor comerciale.La ceremonia semnării acestor documente au participat Ion Pățan, vi- ceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, persoane oficiale române și ecuado- riene. ________

FEA sună a nume exotic de fată, de personaj din- tr-o plăsmuire științifico- fantastică... Dar acest nume îl întilnim din ce în ce mai frecvent în viata noastră, imprimat pe cele mai fine și mai pretențioase articulații ale marilor instalații automatizate din chimie, siderurgie, energetică, metalurgie, industria farmaceutică.FEA — Fabrica de elemente pentru automatizare — 6i-a început activitatea acum vreo zece ani, cu ceva mai mult de o sută de oameni recrutați din domenii care ar fi putut să se înrudească, fie și pe departe, cu ideea de tehnică a automatizării. $1 a cuprins aproape tot ce ține de automatică și elec-, tronlca industrială. A ta-' bricat. de pildă, primele calculatoare electronice românești. Și, desigur, primele bucle de automatizare. cu semnal electric, dar si cu semnal pneumatic... Foarte curînd, forțele fabricii, chiar mult sporite între timp, au devenit prea mici față de solicitările cimpului industrial în plină modernizare. Așa incit. pe principiul înmulțirii prin diviziune, din FEA s-au dezvoltat alte două Întreprinderi : Fabrica de calculatoare de oe platforma Pioera și Fabrica de elemente pneumatice pentru automatizare și aparate de măsură de la Bîrlad.De Ia 60 de tipuri de a- parate fîn 3 000—4 000 de

variante), producția a ajuns astăzi la 450 de tipuri (în 12 000 de variante). Primele 60. , după licență. Următoarele, după concepție proprie. După șapte ani de producție, nu tipurile de aparate s-au cerut înnoite, ci s-a ivit ideea șl, de la Idee, necesitatea înlocuirii întregului sistem de construcție și. concepție a aparaturii de automatizare.

telemecanică din sistemul „Usilog" care o înlocuiește acum pe aceea din sistemul „Unilog". Primul fiind tot o creație de ultimă oră a Institutului de proiectări pentru . automatizări (IPA) în colaborare cu proiec- tanții fabricii.Media de vîrstă : 24 de ani. Ceea ce explică foarte multe lucruri. în primul rind, pasiunea oamenilor

mă pe circuite imprimate), așteaptă intrarea în fabricație a „numerom“-ului. „Numerom“-ul este un procțus nou pentru comanda numerică a mașinilor- unelte. Băiatul, așteaptă nerăbdător „premiera" deoarece numitele aparate îi pun probleme profesionale mai complicate, il solicită mai mult. Vezi bine, aparatele respective vor lucra

noi, mai complicate, mai „palpitante" care vor veni.Un strungar din secția de prelucrări' mecanice. Gheorghe Chișcu, mi-a a- rătat piesa la care tocmai lucra :— Vedeți, e cea mai complicată piesă strunjită din cite se fac la noi. A- cum cîțiva ani, cind am venit aici, dacă cineva mi-ar fi arătat-o si mi-ar
0 întreprindere numită FEA 
și o mersă în plină ufirmere

Sistemul nou se bizuie pe circuite integrate (ca să vă faceți o idee despre ele, imaginați-vă un aparat de radio, un amplificator sau ceva similar la dimensiunile unui nasture). Au si intrat in fabricație, din 1374. primele aparate din sistemul nou numit SNA (sistem care il va înlocui total. in . 1976. pe cel „vechi"). Gradul înalt de precizie reprezintă un indicator de mare prestigiu tehnic, de competitivitate in lumea creației electronice. Ți se va vorbi apoi, la FEA. despre aparatura de

și, tot in primul rînd. permanenta aderență la nou. La secția de montaj, un tinăr, Nicolae Neguiescu, din atelierul „Unilog-Usi- iog", un băiat, cu priviri albastre, visătoare, și cu o profesie numită „montor- reglor-depanator aparate electronice și industriale" (mi s-a explicat că meseria lui nici nu se poate numi altfel, nici un alt nume n-ar cuprinde-o în complexitatea ei), mi-a spus că el, lucrind îcum la niște plăci banale („banalul" se referea, totuși, la o foarte complicată sche-

cu pir cui te integrate și logice... Mai complicat, mai palpitant.. Și mă uitam la el cum 11 freamătă degetele subțiri, cum i se ascut șj i se admcesc privirile.Nicolae Neguiescu nu este deloc o excepție. La lungile mese de montaj și acord, în hala ca un imens laborator, șiruri de tineri migălesc cu degete de chirurg la construcția complexă a aparatelor electronice, cuceriți de ceea că fac, așteptînd, probabil, și ei. „numerom“-ul, „usi- log“-ul și toate sistemele

ti cerut s-o fac n-aș fi avuț curajul. între timp însă, am ajuns să nu mă mai simt intimidat Am învățat să lucrez cu toleranțe de unul sau doi microni (miimi de milimetru)... Și pentru că știu că în viitor o să am de lucrat piese .de șl mai mare precizie, mă pregătesc. în cite o pauză exersez...Admirabil exercițiu ! Fixează în strung o bucățică de metal, un deșeu, și sculptează în el imaginîn- du-și viitorul... viitorul așa cum se va concretiza el în crimpeiul de lume al mun

cii lui de strungar de înaltă precizie.Multiplicați imaginea a- ceasta la proporțiile întregii fabrici. Pentru că, in întregul ei, Fabrica de elemente pentru automatizare, prin însuși obiectul activității, sculptează în timp, anticipind marile instalații industriale automatizate „după ultimul jurnal" ale cincinalului următor și mai departe... Ea lucrează pentru traducerea in viață a prevederilor din Programul partidului referitoare la sporirea productivității muncii în industrie. la ștergerea treptată a diferenței dintre munca fizică și cea intelectuală. Directivele Congresului al XI-lea îi rezervă acestei ramuri industriale — electrotehnică și electronică — creșteri spectaculoase : în 1980, ea va deține peste 20 Ia sută din totalul construcțiilor de mașini, asigu- rind creșterea rapidă a producției de mijloace de automatizare, ale tehnicii de calcul, echipamente periferice și de transmisie a datelor, echipamente de e- lectronică industrială și altele.„Numerom", „Usilog", — creații, ce se pregățesc a- cum la FEA — vor deveni, in curînd, moneda curentă a muncii tot mai complexe din marile combinate și uzine. Monedă curentă, dar de inestimabilă valoare.,
Mihai CARANF1L
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Mitii m&șteri de azi— 
muncitorii calificați de mii»dovedește și următoarea situație :odin cei 540 de elevi din anul I, 230 au încheiat contracte cu Centrala de construcții-montaj București (de care aparține liceul) și se vor încadra pe șantiere după absolvirea primei trepte a liceului ; alți 200 primesc burse de stat și vor urma a- ceeași cale — a muncii productive. Ceilalți, majoritatea din București, intenționează să urmeze treapta a Il-a a liceului.Experiența rodnică a „constructorilor" nu este singulară în peisajul școlar al Capitalei. Și pe elevii din anul I de la Liceul dc mecanică nr. 10 i-am găsit la lucru. în atelie- rele-școală, luminoase și spațioase, cu o bogată zestre tehnică, puse la dispoziție de I.O.R., care patronează liceul, grupele de elevi fac reali pași înainte în pregătirea practică. Diferite materiale didactice (epidiascoa- pe, diascoluri, truse de unelte), pie-

doar 20. De ce nu și pentru alte meserii practicate in întreprindere, existente în profilul liceului ? De ce nu și pentru ceilalți 60 la sută din „boboci" care și-au exprimat dorința de a merge in producție după absolvirea treptei I de liceu ?— Probabil pentru că uzina tutelară are incă rezerve — unele întemeiate — cu privire la posibilitatea pregătirii, in numai doi ani de liceu, a unor muncitori cu calificarea cerută de înalta tehnicitate, a procesului de producție din întreprindere — ne spune directorul liceului.Dificultăți asemănătoare au intîm- pinat și alte licee de specialitate bucureștene, nou înființate sau cu o existență .mai îndelungată. (Nemai- vorbind de faptul că sînt și cazuri in care dotarea tehnico-didactică fost încă deplin rezolvată, tatea practică a elevilor din al urjor licee de
n-a activi- anul I situîn- nive- depe... Mici’ mari"I I. Pregătirea practică — terenul unor experiențe

Anul școlar 1974—1975 a marcat — dună cum s-a mai anunțat în presă — un pas important în dezvoltarea învățămintului nostru : generalizarea primei trepte a învățămîntu- lui liceal, prin cuprinderea in anul I de liceu a întregii generații de promovați ai clasei a VIII-a a școlii generale. Cea mai mare parte a elevilor au intrat in licee de specialitate de cele mai diferite profile, organizate in directă concordantă cu cerințele de forță de muncă. Cum se desfășoară pregătirea acestor elevi, ce rezultate se conturează acum, după a.proape două trimestre de activitate școlară, ce progrese au realizat in însușirea meseriei alese ? Iată cîteva probleme la care ne-am propus să răspundem prin consemnarea „pe viu" a unor aspecte, curente din viața cîtorva licee de specialitate bucureștene....Pe elevii din anul I ai Liceului industrial de construcții nr. 1, din ___________ cartierul Titan, i-am găsit șantiere, „meșteri din grupelezidari. I D zidari, I O zugravi-vop- sitori ș.a.. conduși de maiștrii instructori Mihai A- lexandru, Nicolae Radu. Scărlătescu. tribuie la tarea unui 120 Au nisajele cie pentru a încheia lucrarea la termen — 1 iunie a.c. Acest bloc, cit și altul vecin, care abia se află la fundație, reprezintă un experiment de „șantier școală". Alți colegi de-ai lor sint prezenți pe șantierul de construcție din incinta școlii, unde se prefigurează contururile unei clădiri ce tru de suprafață utilă.i-am găsit în atelierele-școală participă nemijlocit la realizarea unor comenzi pentru diferiți beneficiari (confecții metalice, armături pentru instalații și prefabricate pentru instalații etc.), cît și mobilier și material didactic pentru liceu. De menționat că din planul de producție pe anul 1975, în valoare de 1 300 000 lei. 620 000 lei vor fi realizați de elevii din anul I.— Au suficiente cunoștințe și deprinderi pentru a executa asemenea lucrări ? — l-am întrebat pe rul Vasile Măciucă, director al liceului.— Chiar dacă nu sînt încă întregul muncitori calificați, de „nepricepere" compensată de atenția șf ’ conștiinciozitatea cu care urmează indicațiile maiștrilor și speciâlișțiîb'rL.câTe-i' îndrumă îndeaproape, de interesul și migala cu care lucrează. De ne-am străduit ca pe elevii să-i „cointeresăm", definitiv mai prin activități utile.Că soluția aleasă

valoroase, dar și al unor perfecționări necesare
în liceele de specialitateOctaviancon- înăl- bloc apartamente, ajuns la etajul și muncesc

de pe locuințe cu bd. Muncii. III cu fi- cu hărni-
se pentru autodotarea cabinetelor și laboratoarelor școlii (mobilier, instalații etc.), repere din producția unor uzine — toate acestea sînt înscrise in planul de producție din care — pentru 1975 de realizat o producție 300 000 lei.— Dintr-un sondaj

al liceului, — anul I are in valoare de
va adăposti o1 500 persoane) ateliere-școală în

cantinăși un cu 1 000 sfirșit, pe
(pen- grup mp alții unde

ingine- adjunctpe de-a partea este substanțial
altfel, noștri să-i „cîștigăm" pdntru meseria aleasă, toc-intermediul practice, unor asemenea instructive șia fost optimă

a metalelor etc.

făcut la începutul anului școlar — ne povestește ing. Nicolae Răzăilă, directorul liceului — a reieșit că peste 60 la sută din elevii anului I, in marea lor majoritate fete, făcuseră in școala generală, la obiectul „acti- ■ vități tehnico-productive"... artizanat, croitorie, gospodărie etc. (Sînt, de fapt, efectele întîrziate, nedortte, ale unei organizări formale a practicii elevilor din școlile generale). Or, meseriile din profilul liceului nostru sint toate din domeniul construcțiilor de mașini, al tehnicilor de prelucrareîn consecință le-am repartizat Ia meseriile respective,, cu toate rezervele manifestate de unii părinți și chiar maiștri-instructori.— Rezultatul ?— Lucrează bine, cu conștiinciozitate și aplicație — este de. părere maistrul instructor Ioan Popescu. Unele sînt și fruntașe în producție.Și totuși, acest proces atît de corn- plex al pregătirii practice a elevilor din liceele de specialitate poate și tre- . lîuie să -cunoască o serie de perfed- 'i ționări. De pildă, în domeniul conlucrării unităților școlare cu celejn- dustriale care le patronează. Cu ocazia anchetei noastre am constatat ' că uzina tutelară — I.O.R.' — n-a oferit Liceului de1 mecanică nr. 10 decit 50 de contracte (pențru meseriile tratamentiști termici și galvanizatori), din care s-au încheiat

specialitate du-se sub Iul tehnic, complexitate și e- flciență, al celei din atelie- rele-școală apar- ținind unor licee te), semenea tăți, ce grabnic înlăturate, ne-a vorbit și prof. Josefina Radulescu, directoarea liceu- ,.Dîmbovița", astfel, incă o de importantă este pregătirii tehnico-pro- 1_____ l-.l- ___________  sistem. pentru întreaga durată a școlarității, din clipa intrării in școala generală, pînă Ia atestarea într-o meserie. Pentru că altfel, in numai ddi ani, cit durează treapta I de liceu, cu greu se va putea realiza pregătirea elevilor într-o serie de meserii de tehnicitate ridicată, deplin formați pentru integrarea imediată, eficientă, pe un loc de muncă din industria noastră socialistă, de înaltă și complexă utilare.Rezultă deci că înfăptuirea generalizării primei trepte a invățămintu- lui liceal trebuie să aibă drept urmare firească perfecționarea conținutului acestui învățămînt. Realizarea unei mai strînse conlucrări intre liceele de specialitate și unitățile economice care le patronează nu se poate limita doar Ia parametrii „tehnici", ai dotării tehnipo-didactice, ai desfășurării practicii elevilor. Ea trebuie, în mod necesar, să abordeze în profunzime — sub egida ministerelor tutelare — problemele de conținut ale profilului și condițiilor formării profesionale a viitorilor muncitori, a încadrării I6r in producție după absolvirea treptei întîi de liceu. Pentru că îmbinarea organică a pregătirii teoretice cu munca practică, deplasarea eficientă a unei părți a activității din sălile de clasă in «laboratoare, cabinete, ateliere—unde elevul , lucrează efectiv, participă conștient la propria sa pregătire — nu rezolvă, automat și încadrarea sa în prpducțiepacpmodarea eu ^viitdrul";’ loc de muncă. Experiența acestui prim an de studii, analizată temeinic, poate furniza datele și concluziile u- ' tile unei reale perfecționări a învă- tămîntului liceal în ansamblul său.
Florlca DINULESCU

unor real-umanis- Despre a- dificul- se cer
luiSe dată, conceperea duotive a tineretului intr-un

textile-confecții dovedește cit

I EUGEN BĂDĂRĂU |M
S’

în ziua de 11 martie 1975 a încetat din viață, după o lungă și grea suferință, academicianul profesor Eii- gen Bădărău.Născut la 19 septembrie 1837, în comuna Foltești, Eugen Bădărău a studiat în Germania, Austria și Italia, obținînd titlul de doctor' în fizică la Universitatea din Pisa. După terminarea studiilor universitare îmbrățișează, în 1912, cariera didactică, în 19.34 devine profesor, șef al catedrei de acustică, optică și descărcări în gaze a Universității din București.Fizician talentat și cercetător pasionat, acad. Eugen Bădărău a avut timp de peste 60 de ani o activitate științifică prodigioasă. Cercetările sale, concretizate în peste o sută de lucrări științifice, au adus valoroase contribuții în studiul comportării constantei dielectrice la gaze și a- mestecuri de gaze, construcției unor aparate interferențiale, birefringenței electrice la lichide izolante etc. Ponderea cercetărilor revine studiilor sistematice de electronică în gaze și de noi izvoare spectrale, bazate pe descărcări electrice, cu numeroase aplicații. Aceste din urmă cercetări au dus la crearea unei frumoase și bine cunoscute școli românești de fizică.Acad. Eugen Bădărău a contribuit la crearea și organizarea unor puternice colective de cercetare atît în

cadrul Universității din București, cit și în cadrul Institutului de fizică, pe care l-a condus de la înființare (1956) și pînă în anul 1970. De asemenea, a condus, în calitate de președinte, Comisia de acustică a Academiei Republicii Socialiste România.Preocupat de îmbinarea armonioasă a cercetărilor fundamentale « cu cele aplicative, legate direct de nevoile producției, acad. Bădărău și-a adus o importantă contribuție, in cadrul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară și al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Pentru bogata sa activitate pe tărîmul științei, a fost ales membru titular al Academiei Republicii Socialiste România, din 1948.Academicianul Eugen Bădărău a fost membru al Partidului' Comunist Român.Pentru meritele sale deosebite în opera de construire a socialismului, în activitatea științifică, didactică și obștească, acad. prof. Eugen Bădărău a fost distins cu titlul de „Om de știință emerit"? decorat cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" cl. I, precum și cu numeroase alte ordine și medalii.Prin încetarea din viață a academicianului Eugen Bădărău, învățămîntul și știința românească pierd un talentat organizator, un dascăl de prestigiu și un distins cercetător.
ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

COMITETUL DE STAT 
PENTRU ENERGIE NUCLEARA

ÎN CAPITALĂ 
3 800 de apartamente 
realizate in primele 
două luni ale anuluiStațiile de betoane ale Centralei de construcții-montaj din Capitală, lucrind zi și noapte, au reușit să toarne — în primele acestui an — un volum de betoane similar cu cel realizat în lunile de vară. Ritmuri înalte au fost realizate, de asemenea, și pe șantierele de construcții, fructificindu-șe din plin condițiile favorabile de lucru din timpul iernii. Drept rezultat, în a- peste zile, pe șantierele de locuințe din cartierele bucureștene Pan- telimon, Colentina, Giurgiului-Vi- forniței, Armata Poporului și Drumul Taberei au intrat în recepție ultimele apartamente din cele 2 000 construite în luna februarie. De la începutul anului și pină in prezent constructorii bucureșteni au raportat predarea a 3 800 apartamente. Totodată, în această perioadă a fost efectuat un important volum de lucrări la cele 3 375 apartamente prevăzute să fie terminate in cursul lunii martie — care acum se află in fază avansată de execuție. Se asigură astfel condiții ca în trimestrul I al anului să fie predate bucureștenilor, conform programului stabilit de comitetul municipal de partid, peste 7 000 de apartamente din cele 34 000 ce se vor ridica în București in acest an.

Dumitru TÎRCOFJ corespondentul „Scinteli"

două luni ale

EDUCAȚIEIMINISTERUL
ȘI INVAȚAMÎNTULUICorpul defunctului va fi depus în holul Universității București, strada Edgar Quinet nr. 7. Publicul va avea acces joi 13 martie a.c., între orele

9 și 12. Adunarea de doliu va avea loc joi 13 martie, ora 13, iar înhumarea se va face la cimitirul Bellu.
i

Șantiere gospodărești 
in MehedințiAnul trecut, locuitorii orașelor, comunelor și satelor din jude-

SĂPTĂMINA 
DRAMATURGIEI 

ROMÂNEȘTILa teatrul „George Bacovia" din Bacău a fost organizată o săptă- mină a dramaturgiei românești, prilej de a oferi spectatorilor cele mai reușite piese aflate în repertoriu. Manifestarea a debutat cu piesa dramaturgului ieșean Ștefan O- prea „Dubla dispariție a Martei N“, prezentată în premieră pe țară. Sute de muncitori de la Combinatul de celuloză și hirtie Letea, întreprinderea de mașini-unelte. Combinatul de prelucrare a lemnului și de la alte unități industriale din oraș, un numeros public au.a- plaudat in celelalte seri spectaco

lele cu piesele „Cititorul de contor" de Paul Everac, „Totul într-o noapte" de M. Sabin, „Chlrlța ot Birzoi", după Vasile Alecsandri etc. Cu aceste piese teatrul băcăuan întreprinde în aceste zile un turneu in orașele Buzău și Focșani. (Gheorghe Baltă).
MUZEUL MINERITULUIAnul acesta, Muzeul mineritului din Petroșani — care, prin exponatele sale, se identifică cu o adevărată frescă a evoluției străvechii îndeletniciri a oamenilor din Valea Jiului — a fost vizitat de pește 3 000 de oaspeți din Împrejurimi și din țară. Cu aceste prilejuri, muzeul a organizat variate acțiuni cu caracter instructiv-educativ : seri muzeale, dezbateri, expuneri pe

t V
PROGRAMUL 1

8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV.
11,00 Roman, foileton : „Jane Eyre“ 

(episodul II).
11.50 Ansambluri folclorice .
12.20 Legile țării — legile noastre ’.
12.30 Telex.
16,00 Curs de limba germană.
16.30 Curs de limba franceză. 
17,00 Telex.
17,05 Campionatele mondiale de 

patinaj artistic.
18,05 Forum •— emisiune sociâl- 

politică pentru tineret.
18.35 Scena — emisiune de actua

litate și critică teatrală.
18.50 Tragerea Pronoexpres.
18,55 Contemporanele noastre
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Sălajul în sărbătoare : Cîn- 

tece și dansuri populare
20.20 Cadran economic mondial.
20.35 Telecinemateca — Ciclul 

„Mari actori" : Sidney Poitier 
șl John Cassavettes : Filmul 
„Cel care a învins teama".

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor : „Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea".

20.25 Arta pe înțelesul tuturor. (Ci
clu de inițiere și educație 
estetică).

20.45 Cîntec nou în Țara de Sus 
21,00 Telex.
21,05 Tribuna TV. : Dimensiunile 

competenței.
21.25 Treptele afirmării : Recitalul 

pianistei Dorina Bîndea, ele
vă la Liceul de muzică din 
Cluj-Napoca.

21.45 Meridiane literare.
22.30 închiderea programului.

A apărut revista 
MUNCA DE PARTID 
nr. 3 / martie 1975în deschiderea revistei se publică articolele : „Un triumf al unității de nezdruncinat a poporului nostru în jurul partidului, al conducerii sale", „Realizarea planului la toți indicatorii — obiectiv fundamental al organizațiilor de partid din unitățile economice", „în fiecare unitate agricolă — ample acțiuni de masă pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare". „Comisiile pe probleme".Sînt cuprinse, în conținuare, un șir de alte articole, grupate sub titlurile : „Acțiuni energice pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R", „Din tezaurul experienței înaintate", „Cum .se înfăptuiește rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid", „Continua perfecționare a activității organizatorice", iar rubrica „învățămîntul politico- ideologic și economic de masă" prezintă, printre temele tratate. documentarul : „Cincinalul 1975—1980, cincinalul revoluției <t'ehm'eo-șțiințifice“.Revista mai inserează rubricile obișntiițe : „Educația co- ?GrAunistă' a. maselor" „în consens cu principiile și normele muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste". „Note critice", „Răspunsuri la întrebările cititorilor".

Mozaicuri antice și tezaure de artă in TunisiaDe cîteva zile, sala Dalles a devenit gazda uneia dintre cele mai nobile solii ale artei universale : expoziția de mozaicuri tunisiene.Organizată sub înaltul patronaj al președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și al președintelui Republicii Tunisiene. Habib Bourguiba, expoziția mozaicurilor tunisiene se impune atenției publice ca un eveniment, artistic de prim ordin. Prin intermediul lucrărilor expuse se deschide o neașteptată perspectivă asupra unui tezaur de o inestimabilă bogăție : mii de metri pătrați de mozaic, opere provenind din antichitatea romană sau din secolele de debut ale artei bizantine șj aflate azi în păstrarea principalelor muzee tunisiene.Din uriașa zestre de mozaicuri existente în muzeele tunisiene, expoziția de la Dalles prezintă o selecție demonstrativă, capabilă să evoce atît procesul evolutiv, cu inevitabilele mutații stilistice, cit și diferitele tendințe care s-au manifestat simultan în cadrul aceleiași perioade istorice. Este demnă de remarcat permanenta confruntare dintre două „școli" : școala elenistică de filiație a- lexandrină, pe de o parte, și școala autohtonă, pe de alta; Reprezentanții primei tendințe au cultivat o artă rafinată, hrănită de canoanele eleganței, căutînd cu con

secvență linia cea mai unduioasă, armonia cea mai tandră. Subiectele sînt în mod frecvent preluate din mitologia elenă („Ulis- se și sirenele", „Diana la vinătoare", „Venus și Mercur", „încoronarea lui Hercule" etc.), uneori fiind direct inspirate de peisajul Nilului cu care mozaicarii alexandrini erau familiarizați („Vî- natoare ne malul Nilului").

în opoziție cu operele de școală alexandrină, savante dar mai convenționale, lucrările care aparțin a- telierelor de formație locală se impun prin acuitatea simțului de observație a realității, prin limbajul direct și necontrafăcut. prin modul condensat de comunicare, avînd u- neori ceva din calitatea percutantă a unei creații moderne. Scene de vinătoare sau de circ, episoade din viața cotidiană, mici compoziții decorative care aduc în prim planul atenției .animale domestice, obiecte sau chiar dezordinea unei camere, iată numai citeva din subiectele care fac evidentă opțiunea pentru inspirația din realitatea imediată. Prin exactitatea observației și prin fidelitatea interpretării, mozaicurile din această categorie

capătă valoarea unor autentice documente de epocă, contribuind la mai buna înțelegere a oamenilor și moravurilor din antichitate („Luptători", „Cai de curse", „Descărcarea unei corăbii", „îngrijitori de animale che- fuind in arenă"). Recunoaștem în toate aceste lucrări afirmarea acelui gust popular 'care avea să biruie, în cele din urmă, în toate vechile provincii ale marelui imperiu roman, prefațând procesul de constituire a noilor centre artistice.Alături de mozaicuri, expoziția de la Dalles cuprinde un număr însemnat de piese de ceramică și lucrări de sculptură menite să întregească imaginea vieții artistice de pe teritoriul Tunisiei antice.Evident, o expoziție de genul celei prezentate aici nu poate depăși posibilitățile unei prime inițieri, a unei invitații pentru a cunoaște zestrea de artă a unei țări în care atît în perioada antichității, cit și în perioada medievală și modernă au fost ridicate pretutindeni admirabile monumente de artă arabă. în contextul relațiilor de strînsă prietenie dintre țara .noastră și Tunisia, eforturile de mai bună cunoaștere reciprocă sînt o necesitate pe care expoziția de la Dalles o demonstrează pe deplin.
VasîJe DRĂGUȚ

DIVERS
11 martie
ora 11O coincidență : ieri, marți 11 martie, la ora 11, la maternitatea din Brăila, Ioniță Paraschiva, din comuna Bordei Verde, mamă a doi copii, a mai adus pe lume doi gemeni, amîndoi băieți. A- pariția celor doi „năzdrăvani" prilejuiește consemnarea unei cifre' rotunde : 1 000. Altfel spus, de la începutul anului si pînă acum, populația județului Brăila a sporit cu 1 000 de copii. Și tot atîtea bucurii I
Scafandrii 
din piscină

cu

La bazinul olimpic al piscinei de la „Hotel-Parc" din Mamaia are loc un spectacol neobișnuit : tineri în costume de scafandri execută scufundări, lucrează și vorbesc la telefon (tot sub apă). Cine sint ei 1 Sint așa-numiții scafandri autonomi ai Institutului român de cercetări marine. Sînt cei care au reușit să „împingă" anul trecut limita de coborire in mare la 80 de metri, în condiții de lucru. Acum, se antrenează zilnic, sub supravegherea specialiștilor și a medicilor, pregătindu-se pentru do- borîrea propriului record : să coboare și să execute lucrări la 100 de metri adincime.
Volanul și... 
feminitatea

Filme românești la festivaluri
internaționaleîn aceste zile se desfășoară la Los Angeles — S.U.A. un festival cinematografic internațional la care au fost trimise din țara noastră două producții ale studioului Ani- mafilm. Este vorba de „Formica" — film satiric realizat de graficianul Matty Asian si „Icar" de Mihai Bădică.Alte realizări ale cineaștilor noștri se vor confrunta în competiții internaționale de specialitate organizate, în diferite or^șe ale lumii»^ Astfelj la Bergamo va avea loc, în- ‘ tre 17, și 23 martie, un festival unde, ’ pfihtî?e ftlitielfe' participantei' se va număra și lung-metrajul artistic românesc, „Duhul aurului", ecranizare de. Dan Pița și Mircea Veroiu. Bienala de'la Viena va consemna prezența filmului româ

nesc de animație „Intermezzo pentru o dragoste eternă", in care iși face reapariția omulețul lui Ion Popescu Gopo. Aceeași peliculă a fost înscri.să și la Festivalul de la Los Angeles — S.U.A.La Festivalul filmului de arhitectură de la Madrid au fost înscrise documentarele „Casele — prietenele noastre" al regizorului Mirel Ilieșu și „Geneze", realizat de Slavomir Popovici. La Festivalul filmelor Ipentriir 'organiâareăt. și automatizarea producției de la Sofia, România va fi reprezentată' de alte două documentare intitulate „Inventatorii", în regia lui Alexandru Drăgulescu și „Oțelăria la ora ciberneticii", realizat de Zoltan Terner.(Agerpres)

ZI frumoasă de martie, cu 
adieri de primăvară. Zi în care 
372 de absolvenți ai școlii de șo
feri amatori din Cluj-Napoca 
s-au prezentat în fața examina
torilor pentru obținerea permi
sului de conducător auto. Pînă 
aici, nimic deosebit. $i — ca la 
brice examen — emoții. Numai 
că, de data aceasta, bărbații 
s-au dovedit mai emotivi decit 
femeile (sau mai puțin pregă
tiți ?). tn orice caz — după cum 
ne informează examinatorii — 
femeile au stabilit un adevărat 
record : toate cele 117 absolven
te au trecut examenul cu brio, 
iar jumătate dintre ele au întru
nit punctajul maxim — 46 
puncte ! 1| ÎWos r.'ă Cij-jubo- 
După faptă 
și răsplată

de

și obiective edilitar-gospodărești și social-culturale in valoare de peste 160 milioane lei.Consemnăm cîteva obiective planificate a se realiza prin munca cetățenilor în acest an : construcții trotuare pe 129 739 mp; reparații străzi pe 400 000 mp, construcții de drumuri pe 96 km ; reparații și întrețineri de drumuri pe 1 040 km ; plantarea ’a 461 000 pomi fructiferi și ornamentali ; a- menajarea a 88 baze sportive ; lucrări de îndiguiri pe 115 km. Prin contribuția bănească a cetățenilor s-a prevăzut, de asemenea, construirea a 34 săli de clasă, 5 dispensare umane (în comunele Girla Mare, Bălăcița, Dîrvari, Pătulele și Malovăț). în alte 6 comune (Deve- sel, Dumbrava, Broșteni se vor construi creșe și cu peste 450 locuri.încă din primele zilemartie, în toate localitățile județului s-a trecut, prin amjcle acțiuni

menajarea străzilor și trotuarelor, Ia întreținerea zonelor verzi și repararea drumurilor și podețelor, la construirea noilor obiective social- culturale, la extinderea rețelei de apă.
Virgil TATARU corespondentul „Scinteli"

Pentru locuitorii 
satelor vrîiwene

și altele) grădinițeale lunii

Odată cu preocuparea stăruitoare pentru creșterea cantitativă a fondului de mărfuri pus în vînzare, de tot mai bună calitate și corespunzătoare celor mai diverse cerințe, cooperația de consum din județul Vrancea acordă o deosebită atenție dezvoltării, diversificării și modernizării rețelei comerciale. în ultimul timp, într-o serie de comune. cooperația de consum vrîn-

r

într-un fapt divers de anul trecut (21 iunie), intitulat „Moartea puiului de căprioară", consemnam faptul că, într-o pădure de lingă satul Totoi (Alba), un om rău și lacom împușcase patru căprioare. Lihnit de foame, un pui de căprioară a fost găsit mort lingă mama lui, ucisă mișelește. După apariția faptului divers, factorii de resort au început investigațiile pentru descoperirea făptașului, nici o a fost perit. Acum Barbu rîndurile vînătorilor în fața instanței de I.B. a fost amendat4 000 de lei și alți 6 000 lei despăgubiri....Ce mare ar fi fost astăzi frumosul pui de căprioară I

. . Nelăsindurmă la locul cu pricina, extrem de greu de desco- Greu, dar nu se cunoaște : _este din Alba Iulia. imposibil.Ion Exclus din Si trimis judecată, penal cu

„Uitucii"

Noua autogarâ din Alba lulia

ceană a construit unități mari, de tip „supcrcoop", „supermagazin" și magazine universale moderne. De asemenea, au fost extinse formtie moderne de vînzare, cum ar fi autoservirea și accesul liber la rafturi. Printre cele mai importante unități ale cooperației de consum din Vrancea se numără sii- permagazinul de Ia Adjud. aprovizionat cu o gamă largă de confecții, tricotaje, încălțăminte, articole de sport și turism, cosmetice, galanterie, mercerie și marochină- rie. Anul trecut, tot aici, a mal fost dat în folosință și un complex comercial, prevăzut la parter cu un restaurant cu autoservire și un magazin alimentar, iar la etaj cu o serie de raioane specializate, între care cel de încălțăminte este considerat „raion etalon" pe județ. La rîndul său, modernul magazin universal al cooperației de consum din Odobești (în fotografie) este bine cunoscut și în localitățile din împrejurimi. Astfel de unități comerciale reprezentative ale cooperației de consum din județul Vrancea funcționează și la Mărășești, Panciu, Vidra, Tulnici.

Asociația de locatari de . 
strada Navelor nr. 4 din Galați 
ne-a pus in față o listă cu nume 
și... sume. Nume de locatari care 
„uită" să achite costul intreți- 
nerii apartamentelor proprietate 
de stat pe care le au in folosin
ță. Printre „uituci" se află un 
inginer (care inginer însă nu 
și-a mai plătit întreținerea 
de luni de zile, făcîndu-i-se po
prire pe retribuție), o funcțio
nară (care trece in fiecare di
mineață prin dreptul casieriei 
de lingă apartamentul ei, dar 
unde n-a mai intrat de anul tre
cut), $i chiar un cunoscut fotba
list de la nu mai puțin cunos
cuta echipă F. C. Galați. Acesta 
din urmă s-a mutat intr-un a- 
partament confortabil incă din 
luna octombrie, anul trecut, dar 
tot de atunci iZ „driblează" me
reu pe casier. Pe c.înd și o... 
vitură de pedeapsă ?

lo-

Miză
cu ghinion

!n toiul nopții, o femqie

teme de larg interes. „Momente și documente din lupta revoluționară a maselor populare din Valea Jiului împotriva asupririi sociale și naționale", „Tinerii și citadela de luptă de la Lupeni", „Prezentul și viitorul comunist al Văii Jiului" — sînt doar citeva din acțiunile cele mai apreciate. (Sabin Ionescu).
EXPOZIȚII DEDICATE 

FEMEIILa Constanța s-au deschis două expoziții de artă plastică dedicate

Anului internațional al femeii. Prima este organizată de Muzeul de artă plastică din Constanța și. “cuprinde lucrări aflate in patrimoniul instituției, semnate de reprezentanți de prestigiu ai picturii românești clasice și contemporane : Gri- gorescu, Luchian, Șt. Dimitrescu, Catargi, Mușceleanu, Sălișteanu, Covaliu și alții. Cea de-a doua1 expoziție, găzduită de galeriile de aptă, cuprinde lucrări ale membrilor filialei Uniunii artiștilor plastici din Constanța. (George Mi- hăescu).

CULEGERE 
DE REPORTAJEEditat de redacția gazetei „Viața Buzăului", a ieșit de sub tipar volumul „Județul Buzău în 83 de reportaje". Lucrarea oferă o cuprinzătoare panoramă a vieții economice și spirituale a localităților bu- zoiene. Paralel cu realizările de pină acum, sint prezentate coordonatele de viitor ale localităților, în lumina documentelor adoptate de cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. (Mihai Bâzu).
„CU VERSUL 

Șl CÎNTECUL"Pentru a răspîndi experiența Înaintată în domeniul muncii cultural-

artistice de masă, Comitetul județean de cultură și educație socialistă Iași a inițiat un schimb de experiență între comunele județului intitulat „Din sat în' sat cu versul și cintecul". Prima' deplasare a fost făcută recent de mesagerii culturii din Ruginoasa în comuna Bivolari. Aici, timp de o zi, la căminul cultural a avut loc o suită de manifestări cultural-artistice, împletite cu schimburi de opinii privind procedeele folosite în cooperativele a- grioole pentru sporirea producțiilor, precum și acțiunile de înfrumuse-' țâre și bună gospodărire a localităților. Deosebit de apreciate au fost programele prezentate de asociația corală „Al. I. Cuza", formația de dansuri populare din satul Dum- brăvița și de recitatorii din Ruginoasa. Manifestări asemănătoare vor avea loc și în alte comune. (Manole Corcaci).

m toiul nopții, o femeie eu 
copiii de. mină stătea la o răs- 
pintie din comuna Vădastra. ju
dețul Olt. Fusese dată afară din 
casă de soțul ei, care încinsese, 
împreună cu alți trei, un joc de 
noroc „cu miză mare" — după 
cum ne scrie șeful postului de 
miliție. Dumitru Popa. „Aflind 
despre ce este vorba, le-am fă
cut o vizită. Cei patru erau așa 
de „absorbiți" de mersul jocu
lui, căutînd unul in ochii altuia 
să vadă dacă nu-i vreo cacialma, 
incit ne-au luat drept niște 
„chibiți" obișnuiți, continuind 
jocul. Prinzindu-i asupra faptu
lui, și pentru că se purtaseră 
urît cu femeia și cu copiii, cei 
patru au fost amendați pe loc 
cu suma de 8 000 lei". Fără 
cacialma !Rubricâ redactată de

Petre POPAcu sprijinul corespondenților „Scinteli"
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[Excelenței Sale Domnului

ABDUL RAHMAN MOHAMMED OSMAN
Guvernatorul general al Statului MauritiusCea de-a VII-a aniversare a proclamării independentei naționale a Statului Mauritius îmi oferă plăcutul prilej ca în numele poporului și guvernului român, cît și al meu personal să vă transmit dv., poporului și guvernului din Mauritius sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire, pace și prosperitate.:Am convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor întări tot mai mult, spre binele și fericirea ambelor noastre popoare, pentru cauza păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primiri la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit, marți după-amia- ză, în vizită protocolară de prezentare pe Niels Boel, ambasadorul
Danemarcei, și pe Antonio Luis de Magalhaes de Abreu Novais Machado, ambasadorul Portugaliei la București.

Cu prilejul aniversării Tratatului de prietenie și cooperare 
dintre România si Guineea

Cronica zilei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul Indiei mi se alătură în a mulțumi Excelenței Voastre și poporului României pentru caldul mesaj de felicitări adresat cu prilejul Zilei Republicii.împărtășesc pe deplin convingerea Excelenței Voastre că prietenia și cooperarea dintre țările noastre se vor întări continuu în anii care vin, în avantajul reciproc al celor două popoare și în interesul păcii mondiale.Folosesc acest prilej pentru a transmite cele mai bune urări de bunăstare personală Excelenței Voastre, de progres continuu și prosperitate poporului prieten al României.
FAKHRUDDIN AU AHMED

Președintele Republicii India

Cu prilejul împlinirii unui an de la semnarea Tratatului de prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Guineea, ambasadorul acestei țări la București, Ibrahima Camara, a oferit, marți seara, un cocteil.Au participat tovarășii Stefan Andrei. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secre.tar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Nicolae Io-

nescu, ministru secretar de stat șl șef- al Departamentului cooperării economice internaționale. Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la G.C. al P.C.R.. alte persoane oficiale.Au fost prezentl șefi și membri ai unor misiuni diplomatice acreditat) la București. (Agerpres)
Vizita delegației Consiliului Militar Administrativ 

Provizoriu al Etiopiei

Secretarului general al Partidului Comunist Român 
NICOLAE CEAUȘESCUVă mulțumesc în mod deosebit pentru felicitările transmise cu prilejul desemnării mele ca secretar general al Partidului Acțiunea Democratică. Cred în mod sincer în oportunitatea întăririi legăturilor prietenești dintre partidele și popoarele noastre,între România și Venezuela există mari perspective de lărgire a relațiilor economice, politice, culturale și tehnico-științifice și de luptă comună pentru cauza păcii și cooperării internaționale.

CARLOS CANACHE MATA
Secretar general național 

al Partidului Acțiunea Democratică

La Palatul din Piața Victoriei din Capitală au început, marți, convorbirile dintre delegația Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, condusă de căpitan. Sissay Habte, membru al conducerii consiliului, care se află într-o vizită oficială in țara noastră la invitația Guvernului Republicii Socialiste România, și delegația română, condusă de tovarășul Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.Cu acest prilej, s-a făcut o informare reciprocă privind preocupările de dezvoltare social-economică în cele două țări, s-au analizat stadiul relațiilor dintre România și Etiopia,

modalitățile de extindere a acestora pe diverse planuri, posibilitățile de intensificare a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice, precum și a schimburilor comerciale dintre cele două țări.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.
★în cursul zilei de marți, delegația etiopiană a avut întrevederi la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, la Comitetul de Stat al Planificării, a vizitat uzinele „Semănătoarea" și Fabrica de medicamente din Capitală. (Agerpres)

Marți după-amiază, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Walid al-Moualem, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe Siriene in Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.Marți după-amiază, o delegație militară condusă de generalul-colp- nel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, a plecat în S.U.A., unde, la invitația generalului Fred C. Weyand, șeful de stat major al trupelor de uscat ale S.U.A., va face o vizită oficială.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți general-colonel Sterian Țircă, adjunct al ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori. ,Erau de față Harry G. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București, lo- cotenent-colonelul Jerome F. Welsh, atașatul aero, și membri ai ambasadei.
★Michelangelo, de la a cărui naștere se împlinesc 500 de ani, artistul in continuă căutare de frumusețe, adevăr și perfecțiune, a fost omagiat, marți, la Academia Republicii Socialiste România.Despre pictorul, sculptorul și arhitectul, autor al atîtor capodopere, despre poetul de o deosebită sensibilitate și originalitate au vorbit cu acest prilej academicianul Virgil Vătășianu și Alexandru Bălăci, membru corespondent al Academiei. Considerațiile critice asupra operei artistului au fost însoțite de proiecții. (Agerpres)

vremea

0 delegație economică română a plecat in PortugaliaO delegație economică română, condusă de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a plecat) marți dimineața, Ia Lisabona, unde va participa la lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte interguver- namentale româno-portugheze pentru comerț și cooperare.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.A fost de față Antonio Luis de Magalhaes de Abreu Novais Machado, ambasadorul Portugaliei la București.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 martie a.c. In tară : Cerul va fi temporar noros. Pe alocuri se vor semnala precipitații slabe, mai ales sub formă de ploaie. Vîn- tul va sufla potrivit, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura aerului va scădea ușor incepind din nord-vestul țării. Minimele vor fi ouprinse intre _ minus 2 și plus 8 grade, iar maximele între 8 și 18 grade, local mai ridicate în sud-estul țării la începutul intervalului. în 
București : Cerul va fi temporar noros, favorabil ploii slabe, Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

CONGRESULUI AL XXIV-LEA AL PARTIDULUI 
DE STINGA-COMUNISTII DIN SUEDIA

La întreprinderea 
„Moldova" — lași 

Noi modele 
de tricotajeIAȘI (Corespondentul „Scin- teii“, Manole Corcaci). Colectivul de muncă de la întreprinderea de tricotaje „Moldova" din Iași a realizat de la începutul anului peste 40 000 de .tricotaje rin. :—c. plus față de sarcinile de plan. In întreaga producție din acest an modelele noi sînt în- proporție de 87 la sută. Printre a- cestea se numără treningurile realizate pînă acum in 12 modele, pantalonii pentru copii, fustele pentru adolescente din tricot „jaqard" în diverse culori. To'ate aceste tricoturi sînt frumoase, rezistente și se întrețin ușor, folosindu-se orice fel de detergenți stabiliți pentru fire sintetice. Printre noutățile anului se află și tricotul „bucle", din fire de bumbac în amestec cu fire supraelastice, din care se confecționează bluze, maiouri, costume de baie. în prezent se află în lucru alte 80 de noi modele de tricoturi.

• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT « SPORT
Deși au cîștigat la Banja Luka (13-11)

Handbalistii de la Steaua nu s-au calificat
*

■ • > în finala „Cupei campionilor europeni^--;; ,

FOTBAL; Ieri la Rîmnicu-Vîlcea

Echipa reprezentativă învingătoare 
la scor

Dragi tovarăși.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceauș eseu, adresăm participanților la cel de-al XXIV-lea Congres al Partidului de Stînga-Comuniștii din Suedia, comuniștilor, clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii suedezi un cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul de solidaritate și prietenie militantă al comuniștilor și al poporului român.Partidul nostru urmărește cu interes și simpatie activitatea Partidului de Stinga-Comuniștii din Suedia, consacrată înfăptuirii aspirațiilor de democrație, progres și . bunăstare ale poporului suedez, pentru pace și colaborare intre popoare, pentru socialism.Ne este plăcut să subliniem și cu acest prilej faptul că raporturile de prietenie și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul de Stînga-Comuniștii din Suedia cunosc un curs ascendent, spre binele relațiilor dintre țările și popoarele noastre, în interesul întăririi solidarității dintre partidele comuniste și muncitoreștii.Exprimîndu-ne. satisfacția pentru dezvoltarea continuă, pe multiple pla- .nuri a relațiilor româno-suedeze, România' își manifestă hotărârea de a acționa și în viitor pentru amplificarea și diversificarea, legăturilor politice, economice, culturale și tehnico-științifice, precum și pentru conlucrarea dintre țările noastre pe tărâmul vieții internaționale, în folosul celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii și colaborării în Europa și în întreaga lume.Congresul partidului dumneavoastră are loc în condițiile unei profunde mutații politice, economice și sociale în viața popoarelor, determinată de schimbările intervenite în raportul de forțe pe plan mondial, făcînd posibil începutul unui proces de destindere, care insă este destul de fragil, pacea, și securitatea popoarelor conținuînd să fie serios amenințate de persistenta unor surse de tensiune și conflict, de continuarea cursei înarmărilor, de perpetuarea decalajelor și inechităților. Instabilitatea situației internaționale este și mai mult accentuată de ad'inlcirea crizei sistemului capitalist, agravată de criza energetică, a materiilor prime și de criza financiară.Congresul al XI-lea al P.C.R. — la lucrările căruia am salutat cu bucurie și o delegație a partidului dumneavoastră — a apreciat că această situație deosebit de complexă , face mai necesare ca oricînd activizarea si intensificarea eforturilor unite, pe scară națională și internațională, ale maselor largi populare, ale forțelor democratice, progresiste, patriotice și antiimperialiste și ale organizațiilor lor politice, pentru continuarea și adîncirea cursului spre destindere, pentru eliminarea definitivă a recurgerii la forță și la amenințarea cu forța în raporturile interstatale, pentru o pace trainică si justă în Orien- ■ tul Mijlociu, pentru o soluție politică în Cipru care să asigure o conviețuire i pașnică între populația greacă și turcă în cadrul unui stat independent si neutru, pentru realizarea unor măsuri efective în domeniul dezarmării, și în primul rînd al dezarmării nucleare, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale. Este imperios necesar ca problemele complexe ale situației internaționale să fie reglementate cu participarea pe bază de egalitate a tuturor țărilor lumii, iar relațiile internaționale să fie întemeiate pe respectarea neabătută a principiilor independentei si suveranității, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară. 'Ca țară europeană, România este profund preocupată de existenta pe acest continent — care a cunoscut în acest secol distrugerile a două războaie mondiale — a celei mai mari concentrări de trupe si armament din istoria omenirii, situație- care face ca pericolul unei noi confruntări militare să fie încă prezent. De aceea, apreciem că este o datorie a tuturor statelor, guvernelor și popoarelor Europei de a contribui prin toate mijloacele la așezarea pe baze noi a relațiilor dintre statele continentului, la înlăturarea pericolului unui nou război, să se creeze un climat în care fiecare națiune să fie la adăpost de orice act de agresiune si amestec în treburile sale interne, să se poată dezvolta de sine stătător pe calea progresului economic si social și să se deschidă perspectiva unei păci durabile în Europa și în lume.Recentul Congres al partidului nostru a reafirmat hotărârea P.C.R. de a dezvolta și pe viitor relații de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste si social-democrate. cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guvernămint, din noile state independente, în lupta împotriva imperialismului, colonialismului si neocolonialismului, pentru democrație si progres social, pentru pace, securitate si colaborare între popoare. în acest spirit, Partidul Comunist Român își exprimă dorința de a dezvolta și adinei relațiile de solidaritate militantă cu Partidul de Stînga-Comuniștii din Suedia, spre binele ambelor partide, țări si popoare, în folosul întăririi unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste.Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrurilor congresului, în activitatea pentru transpunerea în viață a hotăririlor pe care le veți adopta, spre binele poporului suedez, pentru .triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La „Electroprecizia"- 
Săcele

Modernizarea continuă 
a producțieiîntreprinderea „Electropreci- zia" din Săcele este unul din principalii producători de echipam ,nt electric pentru autovehicule și tractoare din țara noastră. în ultimii ani, colectivul acestei unități a avut sarcini importante pe linia asimilării în fabricație a unor produse cu caracteristici superioare destinate echipării autoturismelor „Dacia", autocamioanelor ROMAN și a noilor tipuri de tractoare. Recent, întreprinderea din Săcele a raportat lansarea în fabrioația de serie a unor noi produse prevăzute în programul de asimilare : între altele, un releu de schimbare fază lumini pentru autocamionul ROMAN, un transmițător de nivel și un arbore flexibil pentru autoturismul „Dacia 1 300", un tablou de bord pentru noile tipuri de tractoare și altele. Au fost, de asemenea, modernizate 45 tipuri de motoare electrice. Cu acestea, ponderea produselor noi și modernizate din programul actual de fabricație al întreprinderii este de 96 la sută.

Evident influențat de emotivitatea ambelor echipe, în. special în prima sa parte, meciul de ieri dintre Borac Banja Luka și Steaua București, returul semifinalei lor din cadrul actualei ediții a „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin, a avut o desfășurare pasionantă, ba chiar dramatică.Beneficiind de un moral bine susținut de victoria surprinzătoare, dar meritată, realizată la București (19— 17), formația iugoslavă a avut și acasă misiunea mult ușurată — de altfel, ca și în primul joc — de forma extraordinară a portarului Arslâna- gici și (nu în ultimul rînd !) de suita „ghinioanelor" echipei bucureștene (7 bare și două ratări conșecutive de la 7 m). După cum era firesc, hand- baliștii noștri au forțat de la început atacurile, în dorința refacerii handicapului de goluri. Adversarii însă le-au opus o apărare energică, foarte mobilă, cu un joc avansat, care să oblige la șuturi de la distanță.Pe măsura trecerii timpului — după cum constatam și noi, cei din fața „micului ecran" — lupta devenea tot mai strînsă, cei ce încercau desprinderea fiind însă campionii români. Reluînd jocul, după pauză, la scorul de 5—4, Gațu, Voina, Bir- talan și colegii lor au condus aproa-

' ici: c ; ■■■ x^x': ■ - ?pe în permanență. Iată. însă că in momentul cind — după mari eforturi, după strădanii deosebite — Steaua își asigurase minimul necesar de goluri pentru a se califica în finală (în ultimul minut conducea cu 13—10), o gravă greșeală de arbitraj (acordarea unei lovituri de la 7 m, la un fault obișnuit pe semicercul de la 9 m) schimbă rezultatul partidei : Steaua ciștigă la numai două goluri, insuficient pentru a ajunge în finală. După cum precizează regulamentul, dacă victoriile sînt împărțite, se califică echipa care a înscris'cele mai multe goluri in deplasare.Deci, Steaua nu va participa în finala „Cupei campionilor europeni". Eșecul, pentru că eșec este, i-a afectat vizibil și pe jucători și ne iubitorii handbalului de la noi. în sport însă, înfrîngerile trebuie primite cu demnitate și sportivitate. Păstrînd regretul evoluției slabe de la București, se cuvine în același timp să aplaudăm dăruirea, ambiția și inteligența tactică dovedite de handba- liștii Stelei ieri, la (Banja Luka, unde au făcut tot ce era omenește posibil pentru calificare ! Dar, după cum s-a văzut, calificarea n-a depins numai de ei.
I. DUM1TRIU

..........—   «—. .

Actualitatea ia hochei

. RÎMNICU-VÎLCEA (Prin, telefon, de la V. Mironescu). Ieri, pe stadionul din Rimnicu-Vilcea, în fața a 8 000 de spectatori, s-a desfășurat meciul dintre echipele reprezentative A și de tineret. Formația primă a avut următoarea alcătuire : Ră- ducanu (Iorgulescu) — Cheran (Sandu Gabriel), Sameș, Sandu Gabriel (Dobrău), Anghelini — Dinu, Dumitru, Bălăci (Beldeanu) — Troi (Crișan), Kun (Iordănescu). Lucescu (Marcu). La „tineret" au fost folosiți Bathori (Jivan) — Mateescu, Smarandache, Sătmăreanu II (M. Olteanu), Grigore (Lucuță) — Dumi- triu IV, Boloni, Mulțescu — Rădu- canu (Zamfir), Zamfir (Manea), Manea (Rădulescu). Toate schimbările s-au efectuat în repriza secundă, întîlnirea a luat sfîrșit cu scorul de 4—1 (3—0) pentru echipa A, prin punctele marcate de Sameș, Kun (penalti), Lucescu, Dumitriu IV (autogol) și, respectiv, Manea (penalti).Deși agreabilă prin cîteva momente de fotbal bun, partida de verificare disputată ieri n-a fost suficient de concludentă nici în privința jocului de ansamblu al primei echipe, nici în privința formei principalilor jucători. Aceasta și din cauza arbitrajului (I. Chilibar), care, la scorul de 1—0, a refuzat un penalti clar pentru echipa de tineret, pentru ca, după numai cîteva minute, să acorde un 11 metri selecționatei A, într-o situație îndoielnică. De a- semenea, am observat că o parte a

jucătorilor'din echipa de tineret.n-au acționat ieri cu vigoare și la nivelul posibilităților cunoscute.Dintre selecționabili am remarcat jocul lui Răducanu, Dinu, Lucescu, Sandu Gabriel și Bălăci.După încheierea partidei a avut loc o conferință de presă, cu care o- cazie s-a făcut cunoscut, printre altele, că pentru meciul România — Turcia de la 19 martie (la Istanbul) rămîn în lotul reprezentativ toți cei 16 jucători folosiți ieri, cu excepția lui Marcu.
★

FOTBAL. — e Cea de-a treia în- tîlnire amicală de fotbal dintre selecționatele Japoniei și Suediei s-a desfășurat la Tokio si a fost cîșți- gată de oaspeți cu scorul de 2—0 (2—0). Primele două partide, disputate săptămîna trecută, fuseseră cîsti- gate tot de suedezi : 1—0 si. respectiv. 4—1. • Astăzi, pe stadionul „Wembley" din Londra, se va desfășura meciul amical dintre echipa Angliei și selecționata R. F. Germania. campioană a lumii. Echipa vest- germană a sosit ieri la Londra, avîn- du-1 in frunte pe Franz Beckenbauer. La sosire, cunoscutul jucător vest- german a declarat ziariștilor următoarele : „Formația noastră este, o «umbră» a celei care a învins cu 2—1, în finala campionatului mondial, e- chipa Olandei"... Totuși, cele 100 000 de bilete de intrare pe „Wembley" au fost epuizate încă de acum cîteva zile.

„L’UNITA" ȘI „FRANCE NOUVELLE"

Evoluții pe scena politică 
argentineanâ

® în fața escaladei violenței, forțele progresiste își string 
rîndurile

Lotul reprezentativ de hochei al României se află în drum sore Sapporo, unde vineri va’ susține primul meci (cu echipa R.D.G.) din cadrul grupei B a campionatelor mondiale. Ieri dimineață au părăsit Capitala, pe calea aerului, următorii 20 de jucători : Netedu, Dumitraș (portari). Varga. Justinian, Ioniță. Florian Gheorghe, Antal, Gali (fundași), Pană. Gh. Huțanu. Bandas. Costea, Tureanu, Axinte, Gheorghiu. Bașa, Pisaru. Miklos. V. Huțanu. Nistor (a ta cânți).
★

Echipele Norvegiei si Bulgariei, 
fruntașele grupei C a „mondialelor". Pe patinoarul „Drujba" din Sofia s-au încheiat întrecerile grupei C a campionatului mondial de hochei pe gheață. Iată ultimele rezultate : Ungaria—Franța 5—5 (3—2. 1—2. 1—1) ;

Danemarca—Belgia 19—0 (5—0, 5—0, 9—0) ; Norvegia—Bulgaria 2—2 (0—0, 1—1, 1—1).Clasament final : 1 — Norvegia (10 puncte) ; 2 — Bulgaria (9 p) : 3 — Austria (7 p) ; 4 — Ungaria (7 p) ; 5 — Franța (6 p) ; 6 — Danemarca (3 p) ; 7 — Belgia (zero puncte). Pentru grupa B a campionatului s-au calificat primele două clasate.
★

Pe patinoarul „23 August" din Ca
pitală încep mîine întrecerile „Cupei primăverii" la hochei pe gheață. în prima zi sînt programate următoarele partide (de la ora 8,30) : Agronomia Cluj-Napoca—Școlarul București, Tirnava Odorhei—Tractorul Brașov ; (de la ora 16) Steaua—U- nirea Sf. Gheorghe, Dinamo—A.S.E. Competiția continuă vineri si sim- bătă.

ROMÂNIA-FILM prezintă pe
John Wayne, Richard Boone, Maureen O'Hara în westernul

„UN MILION PENTRU JAKE“

rugbi ■. De la oMarcată de cîteva surprize (între care victoriile echipelor Gloria și Vulcan în fața Constructorului Buzău și, respectiv, Agronomiei Cluj-Napoca), etapa inâugurală a sezonului rugbistic interii a furnizat, în ‘a- ceeași măsură, spectatorilor și specialiștilor constatări îmbucurătoare pe mai multe planuri, într-o discuție avută ieri, secretarul general al F.R.R., Ovidiu Marcu, sublinia, spre exemplu : „Ca niciodată parcă la început de sezon, echipele s-au prezentat bine pregătite, dovedind, prin jocul lor, că vacanța de iarnă a fost judicios folosită. Aș nota in acest sens calitatea jocurilor în meciurile Rapid — Farul, Steaua — Universitatea Timișoara. A existat, șpre regretul tuturor, și o excepție : partida dintre Grivița roșie și Rulmentul Birlad... Disciplina tactică și sportivitatea s-au situat, de asemenea, la cote înalte, ceea ce nu poate decît

o producție a studiourilor americane. Regia : Georges Sherman

Duminică, in Capitală

Două competiții 
pentru tineretîn organizarea Clubului sportiv școlar, duminică vor avea loc in Capitală două interesante competiții pentru tinerii sportivi, ambele dotate cu „Cupa Școlarul". La întrecerile de rugbi, ce vor avea loc pe stadionul Tineretului, cu> începere de la ora 9, participă echipele Steaua. Olimpia, Energia și C.S. Școlar, clubul organizator deți- nind. după cum se știe, titlul de campion național la juniori. La patinaj artistic — pe patinoarul Floreasca, de la ora 8 — sînt invitați sportivi legitimați și nelegitimați.

etapă la altasă facă cinste rugbiștilor și antrenorilor".Se înțelege, amatorii de rugbi speră că, în continuare — la fel ca în sezonul trecut — echipele fruntașe ale rugbiului nostru vor furniza cît mai des asemenea prilejuri de satisfacție. Imediat următoarele meciuri ale divizionarelor A vor avea loc la sfîrșitul acestei săptămîni. Un meci se dispută sîmbătă : Dinamo — Gloria, pe stadionul dinamoviștilor, cu începere de la ora 15,30. Celelalte, duminică, astfel : ConstructorulBuzău — Sportul studențesc, Politehnica Iași — Steaua, C.S.M. Sibiu— Universitatea Timișoara, Știința Petroșani — Vulcan, Agronomia Cluj-Napoca — Farul, Grivița roșie— T.C.I. Constanța (teren Parcul copilului, ora 10) și Rapid — Rulmentul Birlad (stadionul Giulești, ora 10). Păcat că partidele de duminică, din Capitală, se dispută „la concurență" ; un cuplaj sau schimbarea orelor ar fi fost nu numai de dorit, ci... foarte la îndemîna organizatorilor.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

ATLETISM. — în prima zi a' campionatelor „indoor" de atletism ale- .Canadei, care se desfășoară la Edmonton (Alberta). Diane Jones a stabilit cea mai bună performantă mondială, pe teren acoperit, în proba de pentatlon : 4 540 puncte. Vechiul „record" (4 490 puncte) aparținea, din anul 1972. Burglindei Pollack (R. D. Germană).
SCHI. — La Jackson Hole (S.U.A.), în cadrul „Cupei mondiale" la schi, s-a desfășurat o probă masculină de coborîre, ciștigată de austriacul Franz Klammer. Pe locurile următoare s-au clasat vest-germanul Michael Veith si elvețianul Rene Berthod. în clasamentul general al „Cupei mondiale" continuă să conducă italianul Gustavo Thoeni (219 puncte), urmat de Franz Klammer (215 p).

„în Argentina, violenta cunoaște In ultimul timp o escaladă tot mai periculoasă, forțele reacționare devin tot mai active, deși balanța i)u a- tîrnă de partea acestor forțe" — scrie cotidianul italian „L’UNITĂ", organul P.C. Italian.,‘,Prin recurgerea sistematică la a- sasinat împotriva activiștilor mișcărilor progresiste și partidelor de stingă, organizațiile teroriste de tip fascist încearcă să creeze o atmosferă de intimidare, de teamă, de lipsă de securitate. înrăutățirea situației, îndeosebi după moartea generalului Peron, a dus, în același timp, la activizarea unor grupări anarhiste, care își propun să răspundă violenței prin violență, printre acestea remareîndu-se in special E.R.P. (așa-numita „armată revoluționară a poporului"). Ca răspuns la asasinarea a 16 dintre militanții săi, în cursul unei acțiuni represive, E.R.P. a ucis, intr-o serie de a- tentate, un șir de reprezentanți ai forțelor armate. A răspunde represiunii prin terorism nu poate însă să facă aecît jocul planurilor reacționare, nu contribuie la mobilizarea, din punct de vedere politic, a maselor. ci, dimpotrivă, înlesnește activitatea cercurilor de dreapta din cadrul forțelor armate. Chiar și un sector al mișcării peroniste. „Morțto- neros", a reluat tactica luptei de guerrilla, trecind în clandestinitate, deși „Montoneros" nu atacă forțele armate, ci, din contră, pare să caute alianță cu o parte a acestora", scrie in continuare cotidianul amintit...încereînd să-și prezinte acțiunile teroriste ca justificate de activitatea grupărilor anarhiste, bandele de dreapta își extind atentatele criminale împotriva militanților de stingă, inclusiv împotriva cetățenilor care,, fideli Constituției, cer continuarea luptei pentru apărarea intereselor naționale" — relevă, la rindul său, săptămînalul pa

rizian „FRANCE NOUVELLE", organ al P.C. Francez.în același timp, continuă săptfimî- nalul, se afirmă tendința de accentuară a convergențelor forțelor de stingă. Acțiunile în sprijinul revendicărilor oamenilor muncii și pentru democrație sindicală capătă tot mai multă amploare ; la Villa Consti- tucion listele forțelor de stingă au întrunit mal multe voturi decît listele conducătorilor de dreapta din cadrul C.G.T. (Confederația Generală a Muncii). La sate se extinde lupta pentru promulgarea unei reforme a- grare progresiste. în cadrul universităților, rezistenta față de politica fascizantă se consolidează necontenit în rindul studențimii, exer- citînd o certă inriurire asupra opiniei publice și a partidelor politice.Pe de altă parte, partidele de stingă și democratice și-au consolidat înțelegerile în sprijinul instituțiilor democratice, pentru continuarea orientării în apărarea intereselor naționale. Această tendință se extinde în rindul organizațiilor politice ale tineretului. Este semnificativ faptul că Tineretul peronist participă la acțiuni unitare și emite declarații comune cu tinerii comuniști, radicali, socialiști etc", menționează revista.încercind, în final, să desprindă o concluzie din actuala situație, 
„L’UNITA" scrie : „Prezenta masivă a clasei muncitoare organizate, existența unor curente democratice și populare in rindul mișcării peroniste, atitudinea democrată a partidului radical (al doilea partid ca mărime din tară). întărirea influenței partidului comunist, contradicțiile din rindul forțelor armate sînt elemente care constituie o piedică în calea ofensivei reacționare, iar mîine ar putea deveni factori de ripostă unitară față de orice încercare de aventură".

Realizări ale cooperației de consum 
din județul Ilfovîncă din anul trecut, la 30 noiembrie, lucrătorii din sectorul producție și prestări servicii al .cooperației de consum din județul Ilfov au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan ce le-au revenit in actualul cincinal. în această perioadă a crescut considerabil numărul unităților prestatoare de servicii către populație. în prezent, cooperația de consum din județul Ilfov dispune de 1 150 croitorii, cizmării, frizerii, timplării, ateliere de reparații de aparate electro- casnice, secții de construcții și

altele. Totodată, în cadrul unităților de producție ale cooperației de consum ilfovene se e- xecută numeroase bunuri de consum pentru fondul pieței : confecții și tricotaje pentru copii, lenjerie de pat, articole de galanterie, tricotaje, marochină- rie, obiecte de artizanat din lemn și sticlă etc. Numai in anul 1974, sectorul de producție al cooperației de consum ilfovene a livrat comerțului de stat mărfuri în valoare de peste 50 milioane lei.
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Eșuarea unei tentative de puci
contrarevoluționarLISABONA 11 (Agerpres). — Marți, la Lisabona s-au înregistrat incidente provocate de elemente militare reacționare. Două avioane și patru elicoptere au bombardat cazarma regimentului de. artilerie antiaeriană de la Sacavem, situată pe aeroportul civil din Lisabona, unitate loială Mișcării Forțelor Armate.Un mesaj adresat populației de cabinetul președintelui Consiliului de Miniștri, citit la postul de radio național al Portugaliei de generalul Ote- lo Saraiva de Carvalho, guvernator militar al Lisabonei, comandant adjunct al Comandamentului operațional continental, a calificat aceste incidente drept ,.o tentativă disperată de a opri procesul revoluționar început la 25 aprilie". Incidentele, a precizat mesajul, s-au concretizat în tentativa unor forțe aeriene si terestre de a ocupa /cazarma regimentului de artilerie antiaeriană.Generalul Carvalho a precizat că ofițeri ai unității aeropurtate i-au înșelat pe oamenii în subordine, a- nuntîpdu-i că vor încercui o cazarmă ai cărei soldați s-au răsculat împotriva Mișcării Forțelor Armate. Pa- rasutiștii au înțeles însă curînd că au fost înșelați. ..Există în prezent, a spus el. o înțelegere perfectă între parașutisti si unitățile militare trimise de guvern la fața locului". „Alianța dintre popor si forțele armate va dovedi, ca întotdeauna, că revoluția din Portugalia este ireversibilă", subliniază mesajul. Totodată, s-a precizat că tentativa a eșuat, iar Mișcarea Forțelor Armate este complet stăpînă pe situație.

5într-o declarație radiodifuzată, generalul Vasco Gonțalves, premierul portughez, a afirmat : „O minoritate de criminali au aruncat oameni din cadrul forțelor armate împotriva altor oameni din cadrul forțelor armate, tovarăși de arme împotriva altor tovarăși de arme. Ei au profitat de marea indulgență a Mișcării Forțelor Armate si au încercat să scindeze tara. Adevăratii noștri inamici sînt reacționarii si fasciștii si cei care frînează zi de zi întregul proces' revoluționar".Gonțalves a cerut oamenilor muncii să rămină uniți si partidelor politice să se unească în jurul drapelului național în loc de a se lupta între ele. El a subliniat .sprijinul acordat la 11 martie de către forțele progresiste ale partidelor politice și necesitatea întăririi alianței dintre Mișcarea Forțelor Armate si popor.După cum relatează din Lisabona corespondenții agențiilor de presă, situația în oraș a revenit la normal, în primele ore ale după-amiezii. în capitală au avut loc manifestații spontane ale populației, la, care se scanda : „Poporul este alături de Mișcarea Forțelor Armate" si '„Toți uniți împotriva reacțiunii".Generalul Antonio de Spinola, demisionat din funcția de șef al sta- -tului după evenimentele de la 28 septembrie, și generalul Galvao de Melo au fugit în direcția Spaniei, a anunțat postul de radio național portughez. O știre de ultimă oră, transmisă de agenția France Presse, anunță sosirea Iui Spinola în Spania.

GENEVA 11 (Agerpres). — Negocierile purtate în ultimul timp în Subcomisia pentru cultură a Conferinței de la Geneva pentru securitate și cooperare în Europa au dus la. prefigurarea unui acord asupra unei recomandări privitoare la dezvoltarea -interesului pentru patrimoniul cultural al statelor participante și Ia relevarea demnității și valorii fiecărei culturi naționale.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul român a subliniat importanța pe care o are recunoașterea expresă a personalității și individualității • fiecărei culturi în procesul de mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă.

Recunoscînd meritele și valoarea fiecărei culturi, mari sau mici, statele participante'yîȘi propun să încurajeze, așa cum consideră ele mai bine; în cadrul politicii lor culturale, dezvoltarea interesului pentru, patrimoniul cultural al fiecărui stat participant.Angajamentul politic al statelor participante de a încuraja dezvoltarea interesului în. rîfidurile propriilor cetățeni pentru valorile culturale ale celorlalte state participante reprezintă expresia recunoașterii necesității extinderii comunicării între culturi pe baza reciprocității și a respectului față de valorile fiecărei culturi.
Evoluția problemei cipriote

® Consultări neoficiale la sediul Națiunilor Unite ® Convor
biri turco-americane

ORIENTUL APROPIAT
TUNIS 11 — Corespondentul Agerpres transmite : în comunicatul comun tunisiano-irakian, dat publicității la Tunis în urma vizitei în a- ceastă țară, la invitația președintelui Habib Bourguiba, a vicepreședintelui irakian Saddam Hussein,

ETIOPIA

Continuă procesul 
de lichidare 

a vechilor rînduieliADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — Mișcarea forțelor armate din Etiopia a preluat controlul asupra țării pentru a transmite, în ultimă instanță, puterea unui‘ adevărat guvern popular — se arată într-o declarație difuzată de Consiliul militar administrativ provizoriu. Declarația subliniază că este evident pentru toți că forțele armatea nu se poț, opri la ju- rtiățatea drumtilui. ci trebui să,.continue procesul He lichidare' a vechilor rînduieli, să definitiveze reforma agrară și să trezească conștiința politică a maselor populare, să pună capăt feudalismului.'Un guvern popular reprezentativ — se subliniază în declarație — poate l'i constituit numai în condițiile în care împotrivirea reacțiunii va fi lichidată definitiv, iar etiopienii vor putea să-și hotărască singuri soarta, pe calea exprimării libere a voinței.în etapa actuală, se relevă în încheiere, o deosebită însemnătate o are activizarea politică a maselor largi ale populației, scop căruia îi este subordonată campania națională de muncă, ce se desfășoară sub deviza „Dezvoltare prin intermediul colaborării".

se relevă caracterul frățesc al relațiilor multiple dintre cele două țări. Părțile apreciază că nici o pace veritabilă nu va putea fi instaurată în Orientul Apropiat fără eliberarea tuturor teritoriilor arabe ocupate și restabilirea completă a drepturilor poporului arab al Palestinei.Comunicatul relevă că Tunisia și Irakul sprijină organizarea unei reuniuni grupind statele producătoare de petrol, statele industrializate șl țările în curs de dezvoltare pentru a studia problemele energiei și materiilor prime.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — în cursul zilei de marți, la sediul din New York al . Națiunilor Unite au continuat consultările neoficialf dintre reprezentanții celor 15 țări membre în Consiliul de Securitate în vederea punerii de acord a unui text general acceptabil al proiectului de rezoluție în problema cipriotă. Ședința oficială a consiliului, programată pentru marți dimineața, a fost amînată pentru a permite delegațiilor statelor membre continuarea consultărilor oficioase. Data ținerii unei ședințe oficiale a Consiliului de Securitate pentru examinarea și aprobarea unui proiect de rezpluție în problema Ciprului -va fi hotărîtă în funcție de rezultatul consultărilor neoficiale dintre membrii acestui organism. La rîndul său, secretarul general al O.N.U.,. Kurt Waldheim, a inițiat consultări cu membrii consiliului în vederea degajării unei soluții de compromis in problema cipriotă.
★ANKARA 11 (Agerpres). — Marți după-amiază a luat sfîrșit vizita secretarului de stat al S.U.A., Henry Kissinger, la Ankara.După cum relatează agențiile de presă, în centrul convorbirilor avute de Henry Kissinger cu oficialitățile de la Ankara s-au aflat situația din Cipru și relațiile dintre S.U.A. și Turcia, care, după cum este știut, sînt confruntate cu unele dificultăți legate de. criza cipriotă.în cadrul unei conferințe de presă,

» z

ministrul de externe turc, Melih E- senbel, a anunțat că negocierile in- tercomunitare din Cipru vor fi reluate în curînd, precizînd că, după ce în cadrul acestora vor fi realizate „progrese suficiente", Turcia va fi gata să înceapă tratative cu Grecia, în privința Marii Britanii, a adăugat Melih Esenbel, participarea sa la tratative nu depinde decît de ea, în calitate de putere garantă a acordurilor privind Ciprul. Ministrul de externe turc a menționat că locul de desfășurare a negocierilor nu a fost stabilit, dar, din punctul de vedere al guvernului său, ele s-ar putea desfășura la Nicosia sau într-o țară neutră.Referindu-se la raporturile dintre Turcia și S.U.A., Esenbel a menționat că Henry Kissinger a dat guvernului turc asigurări că Administrația S.U.A. va depune eforturi pentru a obține din partea forului legislativ aprobarea reluării ajutorului militar american către Turcia.La încheierea vizitei, Kissinger a declarat presei că, în prezent, obiectivul principal îl constituie „începerea negocierilor și găsirea cadrului adecvat pentru acestea". „Cred — a spus Henry Kissinger — că s-au făcut progrese în această direcție, în timpul vizitei mele la Ankara". El a adăugat că adjunctul secretarului de stat, Arthur Hartman, se va deplasa la Atena pentru a informa guvernul grec asupra convorbirilor în problema cipriotă desfășurate la Ankara.

LONDRA

agențiile
La Târgul internațional 

de la Leipzig a avut 10c marți o conferință de presă la. care Horst Solie, ministrul comerțului exterior al R. D. Germane, s-a referit pe larg la dezvoltarea relațiilor economice, . ale țării sale. în acest context, el a relevat că între R. D. Germană și Republica Socialistă. România relațiile de cooperare se dezvoltă îndeosebi în asemenea domenii cum sînt construcția de nave de pescuit, realizarea de echipament siderurgic și energetic, construcția de mașini-u- nelte. precum și industria electrotehnică și electronică.
La Alexandriaau luat sfîr?it lucrările simpozionului internațional „Femeia și progresul social", convocat din inițiativa Organizației de solidaritate a popoarelor din Asia și Africa. Timp de 3 zile, reprezentante ale organizațiilor de femei din 43 de

de presă transmit:
țări au discutat probleme politice și economico-sociale ale femeilor din țările în Curs de dezvoltare.
, Jorțele nord-qn?ericqne 
staționate in Coreea de sud au crescut cu peste 4 000 de militari în ultima jumătate a anului 1974, se menționează într-o declarație a Ministerului de Externe al R.P.D. Coreene, în care se arată că prin aceste acțiuni se încearcă să se mențină la putere regimul militar antipopular din Coreea de sud, cu sprijinul forțelor armate, .să se împiedice retinificarea Coreei, să se creeze „două Corei", precum și' transformarea Coreei de sud într-o bază militară permanentă a S.U.A.

Partidul Comunist din Ve
nezuela sPriîină poziția exprimată de președintele Carlos Andres Perez la conferința Organizației ță

rilor exportatoare de petrol (O.P.E.C), desfășurată recent' la Alger, se arată într-un comunicat al partidului, dat publicității la Caracas. Comunicatul relevă că P.C. din ■Venezuela va continua să acorde șpr4jinul;Lsău deplin pentru măsurile îndreptate spre recuperarea -și valorificarea în interesul economiei naționale a bogățiilor naturale, stabilirea unor prețuri mai juste la materiile prime pe piața mondială, precum și acțiunile de politică externă demnă și suverană.
Autoritățile rasiste rho- 

deSÎene P?eSătesc Înscenarea ju- diciară împotriva liderului Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), Ndabaningi Sithole, arestat în cursul săptăminii trecute. Un reprezentant al regimului lui Ian Smith a anunțat că procesul se va deschide la 24 martie și se va desfășura cu ușile închise. Din motive
jjE ? la corespondenții noștri:

PARIS
s

Forțele patriotice intensifică ofensiva 
asupra Pnom Penh-uiui
Derută în rîndul căpeteniilor lonnolistePNOM PENH. — Pe măsura intensificării ofensivei forțelor patriotice khmere, deruta lonnoliștilor crește. Marți, șeful uzurpatorilor de la Pnom Penh a primit demis'ia primului ministru, Long Boret, și a generalului Sosthene Fernandez, comandantul șef și șeful statului major al trupelor lonnoliste. Deși Long Boret a declarat că guvernul său „este incapabil să mai conducă țara", tot el a fost însă însărcinat să formeze noul cabinet.Marți au continuat cu o intensitate deosebită bombardamentele de artilerie si cu rachete efectuate de forțele de eliberare cambodgiene asupra aeroportului Pochentong al capitalei khmere, exploziile proiectilelor succedîndu-se la intervale extrejn de mici. Două avioane cvadrimotoare de transport au fost avariate, iar „podul. aerian" organizat pentru aprovizionarea garnizoanei lonnoliste a fost, în aceste condiții, suspendat pentru a cincea oară.„în cercurile militare, notează A.F.P., se subliniază că salvele cu obuze ale asediatorilor sînt bine reglate. Primejdia ca proiectilele să nimerească avioanele americane de tip „D.C. 8“ și „C 130“ cu muniții șl carburanți la bord a sporit simțitor".

Donald Fraser, unul din cei opt membri ai grupului de congresmani americani care au efectuat recent vizite la Pnom Penh și Saigon, s-a declarat împotriva acordării unor ajutoare suplimentare către regimul lonnolist. Alocarea fondurilor cerute de administrație — a declarat Fraser în cadrul unor audieri organizate de subcomisia pentru probleme externe a Camerei Reprezentanților — va însemna continuarea unei politici care nu va duce decît la noi pierderi de vieți umane. Congresmanul american a sugerat, în schimb, ca S.U.A. să intervină pe lîngă O.N.U. în vederea „unei capitulări negociate a forțelor regimului de la Pnom Penh și a unui transfer al puterii către forțele G.R.U.N.C.".„Administrația a pierdut în persoana senatorului Hugh Scott pe u- nul din cei mai înfocați partizani ai politicii sale referitoare la Indochina. Conducătorul minorității republicane s-a declarat în favoarea „presiunilor" exercitate de S.U.A. pentru a-1 determina pe mareșalul Lon Noi să părăsească funcțiile sale", relatează a- genția France Presse, care adaugă : „50 de ziariști americani și de alte naționalități s-au înscris deja pe lista de evacuare a ambasadei S.U.A. din Pnom Penh".

O unitate de artilerie a forțelor patriotice, în timpul luptelor

• DE LA ORDINA
TOR LA POLITICĂ. Nu de mult, la Hanovra, un grup de membri ai „Parlamentului european" (care reunește reprezentanți ai celor nouă țări membre ale Pieței comune) au asistăt la o inedită demonstrație, efectuată de o echipă de cercetători condusă de prof. M. Mesarovici și Edouard Pestei. Punindu-se calculatoarelor electronice un șir de întrebări privind probleme actuale, economice și politice, precum > și perspectivele de dezvoltare în viitor a omenirii, acestea au dat răspunsuri care au evidențiat citeva concluzii capitale (ce au servit, de altfel, recent, ca teze ale noului raport al „Clubului de la Roma") : necesitatea de a se înlocui actuala creștere economică anarhică, așa cum este practicată în occident, cu planuri pentru o dezvoltare armonioasă ; avantajul negocierilor față de confruntare, ca metodă de rezolvare a problemelor litigioase ; imperativul instaurării unei noi ordini economice mondiale. Impresionat de rezultatele demonstrației, unul din participanți, K. Petersen, fost ministru în guvernul danez, a propus ca parlamentele țărilor membre ale Pieței comune să fie de acum înainte conectate în direct cu calculatoarele de la Hanovra. Rămin, deschisă întrebarea : dacă șs cum vor fi puse în practică „bunele consilii" date de calculatoare 7

9 „MAREE DE CRE-
VETI". Pe plaja Riva Trigosodin Liguria a avut loc o adevărată invazie de creveți — o revărsare de ordinul chintalelor. Se apreciază că fenomenut s-a petrecut datorită unei modificări intervenite în deplasarea curenților reci. Pescărușii au fost primii profitori, dar curînd ei au trebuit să cedeze locul sutelor de persoane înarmate cu coșuri care au venit să strîngă neașteptata recoltă.

controverse în legătură 
cu proiectul „Industry Bffl“Parlamentul britanic discută în prezent proiectul de lege referitor la necesitatea introducerii unor schimbări în organizarea industriei.La baza proiectului guvernamental denumit „Industry Bill", a- supra căruia Camera Comunelor și-a manifestat opțiunea în cursul celei de-a doua citiri a textului (313 voturi pentru și 299 contra), stă' crearea unui „Consiliu național de acțiune".' Acestuia — se arată în document — i se va pune la dispoziție suma de un miliard lire sterline în scocul de a „sprijini economia să promoveze eficienta industriei si competitivitatea ei pe piețele externe".Argumentele invoca

te sînt următoarele : pînă acum, companiile particulare, aflate în dificultăți, primeau a- nual sume fabuloase de la buget. Cu acești bani, plătiți de contribuabili sub formă de impozite. companiile particulare erau puse „pe linia de Plutire" si realizau profituri. Numai că profiturile intrau în buzunarele acționarilor. iar statul și contribuabilii nu' mai vedeau nici un ban înapoi. Proiectul înaintat parlamentului introduce unele modificări la această practică : statul, nrin „Consiliul national de acțiune". va acorda în continuare ajutoare firmelor particulare.

dar pentru orice sumă dată va trebui să primească în schimb o cotă parte din acțiuni' sau va prelua o parte din bunurile companiei respective. mergin- du-se chiar oină la preluarea controlului deplin asupra firmei „ajutate". După cum scrie ziarul „Times", aceasta ar fi de fapt „o naționalizare deghizată". De asemenea, proiectul mai prevede cerința ca acele companii care solicită sprijinul guvernului să încheie „acorduri de planificare" cu „Consiliul national- de acțiune". ceea ce — potrivit ziarului „Guardian" — constituie de faot „o cale de intervenție a statului în jo- peratiunile si activitatea" firmei respective. La aceste, „acorduri de planificare" ar urmă să participe, pe lingă patroni si „Consiliul național de acțiune", o a treia parte : sindicatele. Inițiatorii proiectului apreciază că a- .ceasta ar fi o măsură de, „extindere a democrației în industrie". deoarece — după cum a declarat în Camera Comunelor reprezentantul guvernului' — s-ar acorda celor ce muncesc ..un cuvînt de spus in legătură cu viitorul în-
conservatoare si purtătorii de cuvînt ai patronatului au dezlăn
treprinderii în carelucrează’Cum era și firesc,ziarele de orientare

țuit atacuri vehemente împotriva proiectului. Cercurile de stingă, declarîndu-se în genere favorabile proiectului. relevă unele limite si inconsecvente ale sale, arățînd că el „nu poate înlocui programul de extindere a naționalizărilor promis de laburiști". „în spatele acestui «Industry Bill» — scrie ziarul «Morning Star» — se află pericolul ca în practică lucrurile să se petreacă complet diferit si ca sectorul public, al industriei să ajungă să . fie pus să lucreze în interesul sectorului particular. Pentru că. în ultimă instanță, aceasta este esența „economiei mixte". care admite existenta unui ‘profitabil sector particular alături de sectorul public".Săptămînalul ..Labour Weekly", expri- mînd punctul de ve-, dere al guvernului laburist. scrie că dacă se va reuși ca proiectul de reorganizare a industriei să fie trecut nealterat prin parlament, aceasta va duce la „cea mai serioasă modificare în structura industriei britanice de ,1a. naționalizările efectuate de laburiști dună cel de-al doilea război mondial". în favoarea a- cestui proiect se pronunță și Congresul sindicatelor britanice, cu cei 10 milioane de membri ai săi.
N. PLOPEANU

Cercetarea științifică
și combaterea dificultăților

B O B £3 B B legate de teama față de reacția populară la aceăstă înscenare, autoritățile au păstrat secret locul unde va avea Ioc procesul, precum și numele martorilor acuzării.
Guvernul peruan a hotărît împroprietărirea a 216 000 familii de pe întreg cuprinsul țării, în conformitate cu normele aplicării reformei agrare promulgate din inițiativa președintelui Juan Velasco Alvarado. în acest, scop,. vpr„ fi distribuite, țărani- Ip.r./peț.uarji pește cinci milioane :de hectare de pamînt arabil.
Noul ministru pentru pro

blemele locuințelor și dez
voltării urbane al S.U.A., Carla Anderson Hills, și-a preluat o- fici.al funcția. Este a treia femeie din istoria Statelor Unite care ocupă funcția de membru al cabinetului federal.

Organizația țărilor ex
portatoare de petrol (°-p-E-c ) se va reuni din nou într-un viitor apropiat, pentru a decide dacă va continua să accepte plata redevențe- lor în dolari S.U.A. — a declarat ministrul kuweitian al petrolului, Abdel Mouttaleb Al-Kazimi, scrie cotidianul „Daily News" din Kuweit. Decizia pe care țările membre ale O.P.E.C. urmează să o adopte va fi bazată pe un raport al Comitetului tehnic al organizației.

Ninsoare abundentă Sti orașul japonez Morioka. Grosimea stratului de zăpadă a depășit 60 de centimetri, un adevărat record pentru această zonă din nordul Japoniei.

Conferința țărilor arabe
9 9

producătoare de petrolDUBAI II (Agerpres). — La Dubai au început lucrările celei de-a IX-a Conferințe a țărilor arabe producătoare de petrol, organizată sub egida Ligii Arabe. Va fi dezbătut „dosarul" petrolului sub toate aspectele — problemele energiei, ihvestițiilor și Veniturilor, .implicațiile problemelor petrolului îri ce privește lumea arabă, industrializarea.Lucrările âu fost deschise de Șeic Râshid Ben Said Al Maktoum, vicepreședintele Emiratelor Arabe Unite.Luînd cuvîntul, ministrul petrolului din Emiratele Arabe Unite, Ma- neh Said Al Oteiba, a arătat că soluționarea dificultăților economice mondiale nu poate fi cerută numai țărilor producătoare de petrol, ci se impune participarea tuturor statelor, țările exportatoare fiind dispuse să-și joace rolul lor pentru a se ajunge la o soluție convenabilă în toate problemele. El a subliniat importanța declarației publicate după reuniunea la nivel înalt a țărilor membre ale O.P.E.C., de la Alger, arătînd că țările arabe se pronunță „pentru realizarea unui dialog serios care să înlocuiască amenințările. Acest dialog trebuie să se refere nu numai la problemele energiei, ci și la materiile prime, problemele dezvoltării și aspectele monetare". Țările producătoare de petrol, a arătat vorbitorul, sînt dispuse să participe la găsirea unei soluții dificultăților economice, pornindu-se de Ia premisa că prețul petrolului nu este cauza unică a acestor dificultăți.
economiceCreată în 1663. inițiativa lui Academia din Franța un mare universal, zată zată ția mia un statut care a rămas. in. ansamblu, neschimbat pînă în noastre. Dar. de ceputul acestui instituția a mai dut treptat o parte din prestigiu] de odinioară, devenind „un club de oameni foarte distinși, care au insă tendința de a se Închide în turnul lor de fildeș" — după cum remarca ședințele iștoric a cat in legătură cu a- precierea că. în ultimii ani., cercetarea științifică a fost neglijată, statul — dună cum scria „Le Figaro" — „cheltuind pentru a- ceastă activitate esențială doar 1.6 la sută din produsul național brut".în linii mari, ta este care un nisterial nalizât problemele cercetării Comentind nitiativă.Franței; Valery Gis- card d’Estaing. a subliniat faptul că „dezvoltarea si valorifica-

din Colbert, de științe a cunoscut prestigiu Reorgani- .moderni- Revolu- acade-șidupă franceză, a adoptat in 1818

recent său.fost

zilele la înr secol.pier- bună

pre-Acestevo-

aces- contextul în consiliu mi- restrins a a- zilele trecute dezvoltării Științifice, această i- nr°sedintele

rea eforturilor cercetării capătă un caracter prioritar. Prin volumul si calitatea cercetării sale. Franța trebuie să figureze in primele rinduri ale țărilor de dimensiune comparabilă".Pentru atingerea a- cestui obiectiv, creditele acordate cercetării vor creste intr-un ritm superior față de celelalte investiții, iar întreprinderile stimulate că fondurile- erate cercetării.După cum precizează comunicatul guvernamental. „vor fi privilegiate cercetările foarte importante pentru colectivitate, precum si cele care. în domeniul industrial si agronomic, vor favoriza creșterea exporturilor si independența națională în aprovizionarea cu energie si materii, prime".Așadar, această acțiune guvernamentală, a fost imoasă, mu! rînd. de rioase rațiuni mice. După Știe, anul .1974 cheiat în Franța cu un deficit important al balanței influențat, in pal. de sporirea lui petrolului unor materii Statisticile au relevat, totodată, faptul că, în ciuda așteptărilor, exportul de echipamente

vor fi să sooreas- consa-

în pri- impe- econo- cum se s-a' inimnortantcomerciale, orinci- orețu- si al prime.

tehnologice ■ reprezentat un procent foarte scăzut în comparație cu produsele alimentare. îmbrăcămintea si alte produse ale industriei ușoare.Relevînd dorința guvernului de „a întineri structurile in domeniul activității științifice". ziarul „Le Monde" remarca faptul că „în Franța legăturile dintre cercetare si industrie au fost, întotdeauna foarte dificile datorită, in principal, faptului că cercetarea aparține. în majoritatea cazurilor, sectorului public. în vreme ce industria se află în bună carte în mina capitalurilor private".Pe de altă parte, ziarul „l’Humanite" a- răta că Sindicatul național al cercetătorilor științifici își manifestă îngrijorarea fată de consecințele proiectului guvernamental, te- mîndu-se că goana după rentabilitate ar putea aservi cerceta- . rea științifică. pu- nînd-o la dispoziția marilor trusturi.Observatorii remarcă. totuși. faptul că guvernul va adopta o serie de decizii abia peste trei luni, după ce actualele propuneri vor‘fi analizate de cei Interesați.
P. D1ACONESCU

„încercările de a saîutiona cu forța 
problemele mondiale sînt sortite eșecului" 

Rezultatele unui sondaj de opinie efectuat în S.U.A.WASHINGTON 11 (Agerpres). — Rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Institutul „Harris", date publicității la Washington, arată că 65 la sută dintre persoanele chestionate se pronunță împotriva furnizării de ajutor militar de către S.U.A. țărilor străine.Un alt sondaj de opinie, realizat de Institutul „Gallup", cu' citeva zile în urmă, constată că 78 la sută dintre cetățenii ame
Reuniunea C. E.DUBLIN 11 (Agerpres). — Prim- miniștrii și miniștrii de externe ai țărilor membre ale C.E.E. și-au continuat marți, la Dublin, dezbaterile privind principala problemă înscrisă pe ordinea de zi a lucrărilor : reducerea contribuției britanice la bugetul Pieței comune — una dintre condițiile esențiale puse de Marea Britanie pentru răminerea sa în cadrul. Comunității economice vest-europene.Luni după-amiază. reprezentanții „celor nouă" erau în posesia unui proiect privind introducerea unui nou mecanism financiar. în conformitate cu care o parte din contribuția unei țări — aflată într-o situație economică defavorabilă — să-i poată fi rambursată pentru a se stabili un echilibru între această contribuție și produsul brut al statului respectiv.
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ricani se pronunță pentru suspendarea ajutorului militar destinat regimurilor de la Pnom Penh și Saigon.Sondajul Institutului „Harris" relevă, totodată, că americanii tired cu încercările de a soluționa problemele mondiale pe cale militară sînt sortite eșecului. Această convingere își are originea, fără îndoială, în experiența americană din Vietnamul de sud, conchide studiul citat.
E. de la Dublin

• COTA TRANSPLAN
TURILOR - ÎN SCĂ
DERE. Potrivit unui raport al Colegiului chirurgilor americani, publicat la Chicago, transplanturile de organe, cu excepția celor de rinichi — au rămas in stadiu experimental, iar succesul unor asemenea in- ■ tervenții este cît se poate de limitat. în ultimii ani, numărul echipelor specializate în transplanturi, îndeosebi cardiace — a scăzut simțitor. în anul 1974, au fost efectuate doar 4 transplanturi de pancreas, 36 de plă- mîni, 189 de ficat, procentul supraviețuitorilor fiind destul de scăzut — arată raportul.

• TOPOR CU TĂIȘ 
DIN FIER METEORIC. Un topor din bronz, cu tăiș 'de fier, folosit ca armă m timpul dinastiei Shang (1700—1200 î.e.n.), a fost descoperit de arheologii chinezi, într-un mor- mint in satul Taihsi, provincia Hopei. Arheologii emit ipoteza că tăișul ar fi confecționat din fier meteoric.

• „ANEMIE" DEMO
GRAFICĂ. Franța suferă de o adevărată „anemie" demografică, scrie într-un amplu articol revista „Paris Match". în 1974, s-au înregistrat numai 15 nou născuți la mia de locuitori — cea mai scăzută cifră de la sfirșitul celui de-al doilea război mondial. Dacă această tendință va continua, populația Franței, în loc de a crește, va scădea. în timpul cruciadelor, amintește revista, la fiecare 20 de locuitori ai globului, unul era francez ; astăzi proporția este, numai de 1 la 80, în timp ce in anul 2000 va fi 1 la 120. Tendința de „îmbătrînire" populației se vădește și cP faptul că în 1968 se numărau in Franța 139,9 persoane inactive față de 100 persoane active ; în anul acesta vor exista 149,4 persoane inactive, iar în 1980 151,9 în raport cu 100 de persoane active. Revista se face ecoul părerilor unor oameni politici și demografi care cer să se ia măsuri hotărîte pentru redresarea acestei situații, imbătrînirea populației echiva- lînd, cum scrie „Paris Match", cu „atrofia socială".

• APĂ DULCE SUB 
BALTICA. Cercetători din Riga au descoperit, cu prilejul unor forări, că sub Marea Baltică, în golful Riga, există numeroase cavități umplute cu apă dulce. Multe din aceste cavități sînt legate între ele prin canale naturale. Dimensiunile cavităților variază de la 1 pină la peste 100 de metri. Sub apa dulce, geologii au găsit apă minerală cu un bogat conținut de brom, iod, fluor, mangan, crom și zinc.

în raport cu produsul global al „celor nouă". în legătură cu aceasta, se reamintește că una dintre cauzele pentru care Marea Britanie a cerut reexaminarea aportului 6ău la cheltuielile comunitare a fost aceea că sistemul' actual de finanțare prevede ca în anul 1978 contribuția britanipă să fie de aproximativ 20 la sută, în vreme, ce produsul brut al tării va reprezenta doar 16 la sută din produsul global al C.E.E.Cel nouă șefi de guvern ai țărilor membre ale Pieței comune, reuniți la Dublin în cadrul Consiliului C.E.E., au căzut de acord, marți seara, asupra modalității de calculare a contribuției Marii Britanii la bugetul comunitar, a anunțat purtătorul de cuvînt al președinției Republicii Irlanda.

• UN SOT „CĂZUT" 
DIN CER. Nu departe de localitatea Chartres, din Franța, a avut loc o ceremonie nupțială ieșită din comun. Mirele, Jean-Bernard Bonnet (avînd la activ 500 de salturi cu parașuta), a decis să descindă din văzduh la picioarele miresei, Joelle Crinier, care, în tradiționala rochie albă de voal, îl aștepta „la punctul fix", cum se spune în limbajul parașutiști- lor. Joelle, care a urmat, de a- semenea, o școală de parașutism, ar fi putut și ea să „sară", însă a preferat să rămină De sol „pentru a nu-și strica rochia de mireasă", după cum a declarat ea. Un amănunt in plus : cei doi martori la ceremonie au coborit și ei folosind parașutele.

Din străinătate, abonamentele se fac prin ,,ROMPRESFILATELIA“ București —
40 360 '


