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Ședința Comitetului Politic
xecutiv

Tn ziua de 15 martie 1975 a avut loc 
ședinfa Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.
r

în cadrul ședinfei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a informat Comitetul 
Politic Executiv în legătură cu vizita ofi
cială de prietenie în țara noastră a pre
ședintelui Republicii Ecuador, general de 
brigadă Guillermo A. Rodriguez Lara.

Comitetul Politic Executiv și-a însușit în
tru totul aprecierile și concluziile informă
rii prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a aprobat, în unanimitate, re
zultatele vizitei, a'e convorbirilor dintre 
șefii de stat ai celor două țări, exprimîn- 
du-și convingerea că ele înscriu un nou și 
important moment în dezvoltarea colabo
rării dintre România și Ecuador.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rolului și contribuției tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la întărirea priete
niei, la promovarea conlucrării pe mul
tiple planuri, pe baza stimei și respectului 
reciproc, între cele două țări și popoare, 
întîlnirilor și schimburilor de vederi avute 
cu președintele Republicii Ecuador, care 
au continuat în mod fructuos dialogul sta

tornicit cu prilejul vizitei președintelui 
României la Quito, în septembrie 1973.

Luînd act cu satisfacție de rezultatele 
convorbirilor dintre cei doi șefi de stat, 
de acordurile și înțelegerile convenite cu 
acest prilej, Comitetul Politic Executiv 
consideră că noua întîlnire la nivel înalt 
româno-ecuadoriană reprezintă, totodată, 
o nouă contribuție de preț a celor două 
țări Ia afirmarea unei noi ordini politice 
și economice în viața internațională, la 
promovarea unor relații noi, de egalitate 
și respect, între state, care să garanteze 
dreptul fiecărui popor de a se dezvolta 
corespunzător năzuințelor sale, servind 
astfel cauza colaborării și păcii, edificării 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
ministerele, celelalte organe și instituții 
centrale să ia toate măsurile ce se impun 
în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le re
vin în realizarea în cele mai bune condi
ții a obiectivelor de cooperare, pentru 
aplicarea concretă în viață a înțelegerilor 
de colaborare încheiate pe linia dezvol
tării relațiilor economice, tehnico-științi- 
fice și culturale dintre România și Ecuador.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat planul privind 
aniversarea a 30 de ani de la victoria 
asupra fascismului și a 98 de ani de la

cucerirea independenței de stat a Româ
niei.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
totodată, proiectul de Lege cu privire la 
depunerea jurămîntului. Proiectul legii 
are în vedere ca membrii organelor de 
stat alese și personalul unităților socialiste 
de stat, la învestirea lor în funcție, să de
pună jurămîntul — angajament solemn 
față de stat și popor de a înfăptui politica 
Partidului Comunist Român, a României 
socialiste, de a îndeplini cu răspundere 
atribuțiile încredințate, de a apăra orîn- 
duirea socialistă, de a asigura înfăptuirea 
legalității și ordinii de drept socialiste. 
Proiectul legii va fi supus Marii Adunări 
Naționale.

. Comitetul Politic Executiv a discutat 
propunerile de candidați pentru organele 
supreme ale puterii și ale administrației 
centrale de sfat, care urmează să fie su
puse aprobării Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste.

Comitetul Politic Executiv a convocat 
plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român pentru data de 17 mar
tie a.c.

în încheierea ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și soluționat unele 
probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
se întrunește luni, 17 martie, în prima sesiune a celei 
de-a șaptea legislaturi.

Alegerea Președintelui Republicii Socialiste România 
și ceremonia învestiturii vor fi transmise* direct de 
posturile noastre de radio și televiziune în jurul orei 16,45

Condițiile specifice din această primăvară au permis devansarea 
lucrărilor agricole In comparație cu aceeași perioadă din anii prece- 
denți. Dar nu datele calendaristice, ci posibilitățile concrete de lucru 
In cimp sint cele care determină să apreciem că acum sînt necesare 
o și mai mare concentrare de forțe pentru terminarea grabnică a ară
turilor pe întreaga suprafață rămasă nearată, executarea cu maximă 
operativitate a lucrărilor de care depind menținerea umidității so
lului, încheierea însămînțării culturilor din prima epocă. La ultima 
teleconferință organizată de Ministerul Agriculturii s-au subliniat mă
surile cu caracter prioritar care trebuie aplicate pentru urgentarea lu
crărilor agricole de primăvară. Recomandările ministerului de resort 
au un caracter concret, fiind bazate pe analiza stadiului lucrărilor de 
sezon, a modului în care sînt utilizate mijloacele mecanice și celelalte 
forțe de care dispune agricultura 
sporite in acest an.
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Așa arata azi centrul municipiului Roman — una din localitățile fruntașe in întrecerea patrioticâ din anul 1974 Foto : E. Dichiseanu

pentru a se pune bazele unei recolte

Bacău, 
au in-

mița. Tulcea. Timiș, Arad, 
Vaslui, Alba și altele, care 
cheiat grăparea ogoarelor. Au mai 
rămas însă de grăpat circa 900 000 
ha in cooperativele agricole și peste 
200 000 ha in I.A.S. Această lucrare 
de însemnătate deosebită este ră
masă 'in urmă în județele Vîlcea,

• CE EVIDENȚIAZĂ SITUAȚIA GENERALĂ

PE ȚARĂ ® PRINCIPALA PREOCUPARE: 
ÎNCHEIEREA ARĂTURILOR, GRĂPATULUI Șl 

însămînțârilor din prima epocă

pre- 
coo- 
fie-

Tcrminarea arăturilor pină la ul
timul hectar este acum una dintre 
cele mai urgente lucrări. La data 
de 14 martie mai erau de arat 
104 000 ha. Este mult dacă luăm în 
considerare că fiecare zi de- întâr
ziere determină pierderi de umidi
tate. Suprafețele nearate se află' 
intr-lin 
restrins 
dețe :
reș — 19 000 hec
tare, Satu-Mare 
— 13 000 ha, Să
laj și Harghita — 
cite 17 000 ha. 
Pentru cultivarea 
fiecărei palme de 
Pămînt. folosirea 
judicioasă a în
tregii suprafețe 
arabile. aceste 
mii și mii de .hec
tare trebuie arate 
fără nicj o întâr
ziere, spre a putea fi pregătite si 
insămînțate. în acest scop sînt ne
cesare măsuri energice pentru fo
losirea mai intensă a mijloacelor 
mecanice, organizarea lucrului in 
două schimburi si în schimburi 
lungite si a întrajutorării între 
perativele agricole din cadrul 
cărui consiliu intercooperatist.

încheierea grabnică a lucrărilor 
pentru menținerea umidității solu
lui, in special grăparea sau discui- 
rea întregii suprafețe dc ogoare, 
constituie problema problemelor in 
agricultură. Specialiștii din minis
ter. de la unele direcții agricole și 
din institute de cercetări sînt una-^ 
nimi în aprecierea că grăparea și 
discuirea terenului șînt cele mai 
urgente acțiuni pentru a reduce e- 
vapotranspiratia. -deci pierderile de 
apă. Bine se procedează in unită
țile agricole în care se aplică cu 
rigurozitate indicația de a folosi 
întreaga capacitate de lucru a com- 
binatoarelor și grapelor cu colți re
glabili, cuplate cu grape de mără
cini. Se cuvin relevate eforturile 
mecanizatorilor din județele Ialo-

Dîmbovița. Mehedinți, Botoșani 
ș.a. Atrag atenția unele aspecte de 
ordin calitativ : in unele unități, 
pămintul este discuit la adîncime 
prea mare, ceea ce determină pier
deri de umiditate. S-au semnalat, 
de asemenea, cazuri cînd unele sec
ții de mecanizare au grăpat de 
2—3 ori același teren, deși era su
ficientă o singură trecere a tracto
rului. O atare abatere de la nor
mele agrotehnice 
rea apei din sol. 
stratului arabil și 
tibil. Chiar dacă 
menea 
sub nici un motiv. Iată aspecte 
care scot' în evidență necesitatea 
participării directe a specialiștilor 
la executarea lucrărilor pe fiecare 
tarla in parte, la dirijarea activi
tății în cimp, acolo unde se hotă
răște soarta producției.

Insămințarea neintirzlată a tutu
ror culturilor din prima epocă — 
plante furajere, legume, sfeclă do 
zahăr ș.a. — constituie în momentul 
de față o cerință de căpetenie a oa
menilor muncii din agricultură. Se-

mămatul este în plină desfășurare. 
Pină în ziua de 14 martie s-au 
insămințat 423 000 ha în cooperati
vele agricole și 50 000 ha in I.A.S. 
Suprafețe mai mari s-au insămîn- 
țat în județele Olt — 37 200 ha. Ti
miș — 30 000 ha. Teleorman — 
30 000 ha. Programele Întocmite 
s-au realizat bine și In județele 
Tulcea. Bihor ș.a. Totuși, pe an
samblu. stadiul însămînțârilor nu 
este corespunzător cerințelor și po
sibilităților reale de care dispun u- 
nitătile agricole. Tocmai de aceea, 
în aceste zile este nevoie să se ac
ționeze cu fermitate, eu toate mij
loacele mecanice pentru încheie
rea grabnică a semănatului la ma
zăre. borceag. lu-cernă, diferite le
gume, sfeclă de zahăr și furajeră 
etc Deși timpul s-a răcit, 
de lucru la semănat nu 
încetinit, ci, dimpotrivă, 
sificat. O atenție deosebită tre

buie acordată. în 
continuare, cali
tății însămîntări- 
lor, efectuării a- 
cestei lucrări in 
aceeași zi în care 
are loc pregătirea 
natului germina
tiv, măruntirii so
lului numai pină 
Ia adincimea de 
îngropare a se
mințelor.

în legumicultu
ra, tinind seama 
de schimbarea 
timpului, maximă 

se acorde ancorării 
supravegherii' per-

ritmul 
trebuie 
inten-

Mari construcții hidroenergeticepe rîurile țării
© O putere de 150 MW pe doi afluenți ai Crișului Repede
© Se vor iriga suplimentar 10 000 ha @ Floroiu — o viitoa

re stațiune montană
La viitoarea amenajare hidro

energetică Drăgan-Iad, din bazinul 
Crișului Repede, lucrările au în
ceput. Șeful proiectului acestei a- 
menajări, Mario Pavel, de la In
stitutul de studii și proiectări hi
droenergetice, ne prezintă cîteva 
date de ansamblu, 
principiul modern 
debitelor și căderilor de apă. Prin 
numeroase captări secundare se 
vor concentra in lacul de acumu
lare debitele unor afluenți și 
cursuri de apă învecinate. Centrala 
Drăgan-Remeți, cu o putere insta
lată de 116 MW, va avea sala ma
șinilor în subteran, 
cu puț de acces.

Prin construcția 
hidroenergetice se 
principal, apele a trei riuri : Dră- 
gan, Iad și Secueu. Pe riul Drăgan 
se va crea o acumulare cu un vo
lum total de 112 milioane metri 
cubi prin construirea unui baraj 
din beton, în formă de arc, cu o 
înălțime de 120 m. In prezent se 
lucrează intens la galeriile de de
viere a 
deviere 
cîteva 
gerea.

Pentru a mări capacitatea lacu
lui Drăgan, este prevăzută realiza
rea unei alte acumulări, pe riul 
SecUeu. Prin trecerea apelor din 
această acumulare in lacul Drăgan 
se va obține un spor net de putere 
de circa 26 MW, in scopul atingerii 
puterii de 146 MW. Apele adunate 
din cele două bazine vor fi diri
jate, printr-o aducțiune principală 
de peste 4 km, spre, viitoarea uzină 
hidroelectrică Drăgan-Remeți. Aici 
lucrează binecunoscuta brigadă 
condusă de Pavel Oțet, care după 
Bicaz, Argeș, Lotru, Someș (Mări- 
jelu) a ajuns pe aceste meleaguri. 
Oamenii din această brigadă silit

Se utilizează 
al concentrării

jntr-o cavernă

noii amenajări 
valorifică, în

circulației și la galeria de 
a Drăganului, unde, peste 
zile, va avea loc străpun-

hotărîți să termine cu o lună înain
te de termen puțul de acces, astfel 
incit să înceapă lucrările de exca- 
vare a celor 64 000 metri cubi de 
stincă de la viitoarea centrală.

Apele, trecute prin cele două tur
bine de la centrala Drăgan-Remeți, 
vor produce anual peste 290 mili
oane kWh și vor străbate, în con
tinuare, galeria de fugă, lungă de 
aproape 5 km, devenită și aduc
țiune principală pentru uzina hi
droelectrică Munteni. Așadar, din 
aceeași sursă hidrotehnică se vor 
realiza anual, la Munteni, alți 10 
milioane kWh. Brigăzile conduse 
de Aldea Nicolae și Farcaș Alexan
dru (prezente in anii trecuti la Ar
geș, Lotru și Someș) lucrează acum 
la construirea puțurilor de acces la 
centrala și galeria de fugă Mun
teni. ■>

Pe riul Iad a și fost construit ba
rajul Leșu și, anul viitor, va intra 
in funcțiune un grup hidroenerge
tic de 3,4 MW. Apele riului Iad și 
cele de la galeria de fugă a centra
lei Munteni se vor intîlni formind 
un alt lac de acumulare — Bulz — 
cu rol de redresare (liniștire).

Amenajarea hidroenergetică Drâ- 
gan-Iad va crea posibilitatea dez
voltării unor noi puncte turistice. 
Astfel, platoul Floroiu va deveni, 
după plecarea constructorilor, o 
viitoare stațiune montană. Este cu
noscută frumusețea deosebită a 
carsturilor de pe valea Iadului. Va 
fi pusa în valoare peștera Bulz, din 
apropierea galeriei de debușare cu 
același nume.

Construcțiile energeticienijor vor 
continua, apoi, 
unde 
cu o 
MW. 
iriga 
va asigura aprovizionarea cu apă a 
orașelor din zonă.

Ion LAZAR

pe Crișul Repede, 
se vor ridica alte 8 centrale, 
putere totală de aproape 80 
Prin aceste amenajări se vor 

suplimentar 10 000 ha, se

duce la pierde- 
tasarea inutilă a 
risipă de combus- 

.... ___  șînt puține, ase-
practici nu pot fi admise 

un mot.iv.

grijă trebuie să 
suplimentare și . 
maneiite a solariilor, înlăturării i- 
mediate a defecțiunilor ivite. Pro
tejarea răsadurilor -prin toate mij
loacele aflate la îndemînă — folii 
de. polietilenă, rogojini — este o 
măsură de prevedere gospodăreas
că indispensabilă pentru a se pu
tea planta la timp legumele in so
larii și în cimp.

Organele agricole județene, co
mitetele de partid și consiliile 
populare comunale trebuie să se 
ocupe cu perseverentă și răspun
dere de organizarea și urgentarea 
lucrărilor agricole. în condițiile 
specifice acestei primăveri. Toți 
oamenii muncii de la sate, mecani
zatorii, cooperatorii și specialiștii 
din fiecare unitate trebuie puternic 
mobilizați pentru ca in zilele ur
mătoare să se încheie 
grftparea ogoarelor, 
culturilor din prima epocă, celelal
te lucrări de sezon.

arăturile, 
insămlrifarea

C. BORDEIANU

A început campania de împăduriri
A început campania împăduririlor 

de primăvară. După cum informează 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, în acest 
sezon vor fi împădurite 64 000 hec
tare. In puținele zile că re au trecut 
de la declanșarea lucrărilor a și fost 
plantată o suprafață de 5 300 hec
tare. Colectivul Inspectoratului sil
vic al județului Brăila a anuntat pri
mul pe țară îndeplinirea sarcinilor 
înscrise în planul împăduririlor de 
primăvară. Pe locuri fruntașe se si
tuează, de asemenea, inspectoratele 
județene Constanta, Galați. Ilfov,

Dolj, Vaslui, Ialomița și Teleorman. 
In județul Mureș, regiune cu întin
se suprafețe de păduri, lucrătorii 
ocoalelor silvice desfășoară impor
tante acțiuni pentru înlocuirea arbo
retului degradat pe mai mult de 
9 000 hectare. Pentru cele 2 660 hec
tare, care se vor împăduri în actuala 
campanie in județul Hunedoara, s-au 
asigurat aproape 9 milioane puieți 
de rășinoase și alte specii valoroa
se. Peste 90 lâ sută din materialul 
săditor necesar s-a produs in pepi
nierele unităților silvice locale.

(Agerpres)

Consultațiile 
pentru admiterea 

în învățămintul 
superior

7 \ Scriitorii despre actualitatea socialistă a țarii

Constelația Reșița
Reșița este unul din locu

rile țării care te leagă pen
tru totdeauna, chiar dacă 
te-ai întors acasă și sufle
tul te mină prin alte 
alte părți de țară. Din 
șița nu pleci cu totul, 
mii al 
rămas, 
Gorjului, in cumpăna 
ape și cărbuni de la Ro- 
vinari și in vecinătatea 
Tismănei, prin locurile 
unde nu se poate muri. In 

, Reșița rămîi, așa cum ai 
rămas într-un alt oraș al 
otelului, acolo unde zarea 
deschisă și 
te chemau 
așa cum de 
vei, cronici 
cronica 
deschis 
sufletul 
șița nu 
cum nu 
lumea Maramureșului și în 
lumea Aousenilor. pentru 
simplul fapt că ești al lor. 
legat pentru totdeauna, o- 
datâ ce le-ai văzut oame
nii în care ți-al recunoscut 
chipul părinților. Oamenii 
țării mele tac această mi
nune. să nu te mai ooți 
Întoarce nicăieri și de ni
căieri. să te stăpînească 
sentimentul de iubire și 
frățietate, să știi că ființa 
ta se împarte în pîlpiirile 
fără număr* care alcătuiesc, 
In acest ceas al timpului 
mare ce se anunță, conste
lațiile României socialiste.

Din multe, din foarte 
multe așezări ale tării nu 
mai poți pleca pentru că 
le-ai văzut ridicîndu-se sub 
ochii tăi pe fata uscată a 
pămintului. Din Reșița nu

ei, așa cum 
nu de rftult,

s* 
Re- 
ră-

ai 
al 

de

apele Dunării 
mai departe ; 
pe apa Moldo- 

străvechi șl
timpului tău ti-au 
pentru totdeauna 
spre țară. In Re

le mai întorci, așa 
, te mai întorci in

pleci pentru că aici te lea- 
gă două secole și mai bine 
ale focului nestins. Poate 
o încăpățînare a timpului, 
îmi zic. ori pur și simplu 
necesități economice impu
se de materia primă din 
vecinătate, ori generațiile 
care s-au succedat, aceia 
de aici, din părinți în pă- 
rihți. și aceia care au venit

Reportaj 
de Ion HOREA

să Învețe meserie ori să-șl 
dovedească . meseria ; o 
lege severă a implîntat ca
sele acestea în piepturile 
munților, o fantezie a lu
crului de nopți și de zile a 
împletit acest oraș-uzină 
intr-o formă ce poate să și 
inspăimînte sub cerul de 
fum și de zgură care dă 
Reșitei un cu totul parti
cular regim meteorologic. 
Orașul acesta nu are des
chidere, nu-și poate rosto
goli năzdrăvăniile sale de 
oțel pină la un port din 
vecinătate. Ca să intri in 
inima lui ocolești dealuri 

' și munți, dibuind Valea
Bîrzavei ca pe un semn al 
Izbăvirii, O fotografie din 
muzeul combinatului arată' 
cum a fost dusă pînă la 
Oravița. intîia locomotivă 
reșițeană. Pe un drum de 
țară, patruzeci de perechi 

. de boi trag o platformă pe 
care șade ca o mireasă 
mîndria tehnică a Banatu
lui, și toată coloana aces
tei nunți este urmată de 
un car cu nutret. Cînd se 
petrecură acestea, te In-

trebl, după numai o zi șî 
jumătate, cu iluzia că ai 
cunoscut o fărîmă din ceea 
ce Reșița arată astăzi 
și lumii, de-acolo. de 
culmile Semenicului.

Reșițenii vorbesc de 
lati ca de fiul lor, de 
nedoâra ca de o rudă apro
piată, vorbesc de industria 
metalurgică a țării că de 
propria lor familie. Ei știu 
că alte furnale și alte cup
toare dau, mai multă fontă 
și mai mult otel, și vor
besc frumos despre acestea 
pentru că sînt ale lor, 
le-au făcut în totul sau 
parte, pentru că numai 
au putut să toarne 
bronz pa treptele oțelăriei 
semnele celor două secole 
de foc neîntrerupt. De sus. 
de pe platforma furnalelor. 
In panorama orașului și a 
combinatului. în amestecul 
?i în stratificările timpului 
ești prins nu de pitores
cul acestei lumi, ci de legea 
ascunsă a vieții, aici unde 
ferestrele caselor se des
chid asupra uzinelor, iar 
ușile halelor pot' să dea și 
tn ogrăzi, în orașul traver
sat de linii ferate, în com
binatul traversat de străzi, 
in balansul funicularelor, 

■ sub amenințarea gurilor de 
fum. Cine se înrădăcinează 
în pămintul și în viața 
Reșiței trebuie să aibă un 
suflet al focului și al ote
lului. O parte din ceea ce 
se vede, peste cîtiva ani nu 
va mai fi. 
deplasează 
departe, in 
acolo unde 
putea să aibă o gură de 
aer mai curat. Se pare

Perfecționări necesare 

unui sistem util z
Cînd, în urmă cu cîțiva ani, a fost 

reluat sistemul de consultații pentru 
admiterea în învățămintul superior, 
acțiunea și-a confirmat eficacitatea, 
în „focul“ numeroaselor solicitări, 
instituțiile universitare au elaborat 
fie „caiete de sinteze1*, expediate in
spectoratelor școlare județene, fie 
sisteme de consultații în chiar incin
ta uzinelor, pentru muncitorii absol
venți de liceu cu examen de baca
laureat, sau în liceele mai îndepăr
tate, pentru elevii ultimului an, care 
se pregătesc pentru admiterea în in- 
vățămîntul superior. In felul acesta 
s-au cristalizat experiențe valoroase.

Este de așteptat, tocmai de aceea, 
.ca actuala ediție a programului de 
consultații' să valorifice integral ex
periența cîștigată în prealabil, atit in 
direcția perfecționării metodelor de 
consultații, cit , — mai ales — 
in cea a lărgirii ariei sociale de cu
prindere a solicitanților. Pentru că 
interesează in gradul cel mai inalt 
cine participă Ia aceste consultații, 
cui facilităm pregătirea pentru 
admiterea in învățămintul supe
rior, este cu atât mai necesar și fireso 
ca un asemenea sistem de întrajuto
rare să-și extindă aria asupra între
gii noastre rețele liceale — si mai 
ales asupra liceelor din mediul ru
ral și din zonele muncitorești ceva 
mai îndepărtate de centrele urbane.

...Am vizitat într-o duminică di
mineață incinta Academiei de studii 
economice, la ale cărei consultații, 
organizate săpțăminal Intre orele 
9—13, participă un mare număr de 
tineri (circa 1 800). Orarul este minu
țios întocmit, bine pus la punct. 
Așa se face că deși în jurul orei 9 
fluxul participantilor- 
te. fiecare știe unde merge, 
uneori chiar tema

se întețeș- 
----- ... știa 
consultației.

Combinatul ti 
pe oameni mai 
lunca Bîrzavei, 
orașul nou ar

Reșitei, a- 
a uzinelor 
n-ar fi nici

insâ că alternarea uzlnă- 
locuințe a intrat in firea 
locului, numai așa poți în
țelege la prima vedere a- 
mestecul care continuă să 
se întindă ' și in formele 
moderne ale acestui colos 
de umanitate.

Pentru edilii 
ceasta uzină 
fără de care
locomotivele de sub firma 
Craiovei, nici turbinele hi
drocentralelor țării, nici 
viitoarele nave de mare 
canacițate. această lume 
spre care vin oameni din 
toate părțile. însemnează o 
investiție neîntreruptă de 
gîndire, de preocupări și 
de energie, sub apăsarea 
munților care își oferă par
că fetele despădurite in

căutarea verticalității cita
dine. Ceea ce s-a făcut 
pină acum arată Ce pu
tere fără seamăn poate să 
genereze viața acestor oa
meni, puterea muncii lor, 
a bunurilor date tării, care 
Impune drentul suveran ia 
o viață demnă și civili
zată.1 Procesul acesta nu 
are sfîrșit. într-un flux 
uman pentru care casa și 
traiul zilnic, legile fami
liei și ale conviețuirii so
ciale sînt legile acestui 
timp socialist, în care 
trăiesc și căruia îi consa
cră munca și credința lor 
in mai bine.

Pe platforma oțelăriei. 
maistrul Mihai Lupșan. se-

$i totuși... De pildă, în am- 
fiteatrul III, primele două ore sînt 
consacrate consultațiilor la matema
tică ; cupsantii vin. iau loc în amfi- 

începe : „Se 
rhatematică...". 
rar definiția, 
locuri șcriu

teatru și consultația 
numește inducție 
Profesoara dictează 
Elevii din primele
(Continuare in pag. a IX-a)

IN ZIARUL DE AZI:

(Continuare în pag. a III-a)

Rubricile noastre : © Fap
tul divers @ Omul și viata 
rațională © Din instanță 
în fața opiniei publice @ 
Sport © De la corespon
denții noștri © De pretu

tindeni.
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FAPTUL A preveni înseamnă
adesea a vindecaU VERS

20,20

21,50

Roman, premiul I individuală sau profilaxia

în

am solicitat opinia tovarășului 
directorul Institutului de on-

întîi din punct 
al utilității sale

luate la
acestor

legătura cauzală dintre fu- 
țigărilor și cancerul bronhie.

- cu 
mo-

anumite
cum

Satu-Mare 
cu peste

acest domeniu.

substanțe cancerigene.

LUNI, 11 MARTIE 197S 
PROGRAMELE I ȘI II

In jurul orei 16,45, transmi
sie directă de la Palatul Ma
rii Adunări Naționale.

PROGRAMUL n
19,90—11,15 Matineu simfonie.
20,00 Tezaur de cintec românesc.
20,30 Univers științific.
21.00 De-a colindat aceste locuri 

cineva — muzică ușoară.
21,20 Telerama. Micul ecran : mit 

și realitate (III).
21,50 Din lirica universală. „Aici e 

Împărăția tăcută a stîncl- 
Ior...“. (Microantologie de poe
zie nordică).

22,05 „Drag mi-a fost omul fru
mos" — melodii populare.

Absentă 
motivată

In timp ce mergea spre școa
lă; eleva Dutei Maria din Rm. 
Vilcea a întirziat la prima oră 
de curs. Motivul : găsind pe 
stradă un portmoneu cu o mare 
sumă de bani, eleva a trebuit 
să-și prelungească drumul pină 
la biroul de miliție din cartierul 
Nord, unde l-a predat. Pină aici, 
un fapt obișnuit. Ceea ce ne-a 
atras atentia asupra lui, spre 
a-1 consemna aici, este că Mări- 
oara, crescută la casa de copii, 
n-a avut parte de căldura, unui 
cămin părintesc. In schimb, 
educatorii ei au crescut-o 
cinste și omenie.

O lume de 
„tic-tac

Muzeul ceasului din Ploiești 
t-a îmbogățit cu noi piese de 
mare valoare. Intre acestea, o 
foarte frumoasă pendulă, in 
bună stare, care a aparținut lui 
Vasile Boerescu (1830—1883), în
focat partizan al Unirii Princi
patelor, unul din cei care l-au 
propus pe Alexandru Ioan Cuza 
ca domn și in Tara Românească. 
Pendula, cu cadran meșterit in 
motive florale și geometrice, a 
fost așezată alături de ceasurile 
care au aparținut domnitorului 
Cuza, lut Mihail Kogălniceanu și 
Vasile Alecsandri. Lingă ea se 
află alte surate care intonează 
„Hora Unirii", păstrind vie me
moria acelor vremuri de mare 
avint patriotic.

A fost Oltul

FESTIVITĂȚI DE PREMIERE A LOCALITĂȚILOR

FRUNTAȘE ÎN ÎNTRECEREA PATRIOTICĂ DIN 1974

Orașele tării, mai frumoase, 
mai bine gospodărite

In cursul zilei de ieri au mai avut 
loc adunări de premiere a muni
cipiilor și orașelor care . s-au dis
tins anul trecut în întrecerea pa
triotică pentru înfrumusețare și 
bună gospodărire la : Galati (pre
miul II — pentru municipii cu pes
te 50 000 de locuitori) 
(premiul III — municipii

50 000 de locuitori) : Roman și Rîm- 
nicu-Vilcea (premiile I și II — pen
tru municipii sub 50 000 de locui
tori). De asemenea, zilele acestea 
au mai fost premiate localitățile 
Alexandria și Pașcani (respectiv 
premiile II și III — pentru orașe 
cu peste 10 000 de locuitori).

Cetățenii prezent! la adunările de

premiere au adresat telegrame 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se angajează să 
participe in număr tot mai mare 
la întrecerea patriotică pentru ca, 
La tel ca toate orașele tării, loca
litățile lor să ciștige mereu în fru
musețe si bună gospodărire.

DUMINICA, 16 MARTIE 1975

PROGRAMUL I
Deschiderea programului. 
Cravatele roșii.
Film serial pentru copil : 
„Frumoasa din pădurea ador
mită" (II).
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă pdtrlel. 
Album duminical. 
Campionatele mondiale de 
patinaj artistic.
Baladă pentru acest pămtnt. 
Cel mal bun continuă — con
curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală.
Film serial : „Nori negri" — 
producție a studiourilor po-, 
loneze. Episodul I. Premieră 
pe țară.
Reporter 13. 
1001 de seri : Felix motanul. 
Telejurnal.

20,00 Intîlnlre pe scena Operei Ro
mâne. Selecțluni din specta
colul prezentat In cadrul A- 
nului Internațional al femeii. 
Film artistic : „între El Ala- 
meln și Tobruk". Premieră pe 
țară.
Festivaluri Internaționale : 
san Remo 1975. Selecțluni din 
gala finală.
Telejurnal. 
Duminica sportivă.

La ultimul Congres mondial de canccrologie, care a avui 
Ioc la Florența, cei peste 5 000 de specialiști, reprezentanți ai 
circa 80 de țări, făcînd bilanțul rezultatelor obținute in ultimul 
deceniu de cercetări și aplicații practice, au ajuns la o con
cluzie unanimă : în prezent, există posibilități mult mai mail 
decit acum 10 ani, pentru depistarea și înlăturarea factorilor 
de mediu care ar putea determina apariția unor cancere.* f 

Pornind de la această concluzie 
prof.'dr. OCTAV COSTACHEL, 
cologie din București.

împărtășesc și eu această concluzie. 
Căci, a lupta împotriva cancerului 
înseamnă, în primul rînd. a-1 pre
veni. Aceasta se poate face fie prin 
înlăturarea pe cit posibil a acelor 

' substanțe cunoscute a fi factori wrn- 
cerigeni primitivi, fie prin depista
rea precoce a bolii, ceea ce împie
dică procesul de cancerizare secun
dară, adică de răspîndire a celule
lor canceroase multiplicate în orga
nism. De aceea, șansele actuale de 
însănătoșire sînt simțitor mai mari 
(dacă se intervine prin tratamente) 
la începutul evoluției bolii.

— Ce măsuri au fost 
noi după comunicarea 
rezultate ?

statul asigură

finittv 
matul . _ 
de pildă. De altfel, aceleași conse
cințe se intîlnesc și la animalele de 
laborator care au fost tinute în at
mosferă cu fum de țigări. Este ur
marea faptului că țigările conțin cel 
puțin 4—5 . ’
între care strontiul radioactiv care 
se elimină extrem de greu din or
ganism. în afară de acestea, la tem
peratura de cîteva sute de grade, ce 
apare in vîrful incandescent a] ți
gării (cind se trage fumul), se sin
tetizează noi substanțe cancerigene, 
în tutun mai există insă numeroase 
alte substanțe nocive, ca : nicotină, 
oxidul de carbon ș.a„ care sînt 
dăunătoare inimii, stomacului etc.

— Pornind de la aceste con
statări, ce recomandări ați pu
tea face la rubrica noastră „o- 
mul și viata rațională" ?

— Recomandările vin de la șina, 
dacă fiecare fumător va cunoaște 
consecințele acestui obicei. A fost d •>- 
monstrat faptul că fumul din țigăr.. 
părinților este extrem de nociv pen
tru copii : o serie do substanțe no
cive din tutun apar tn singele co
piilor la numai 5 minute după ce 
aceștia stau in camera unde părinții 
fumează — lucru dovedit, experi
mental. Trebuie făcută și preciza
rea că tutunul este cu atit mai dău
nător cu cît vine in contact cu per
soane mai tinere, deci. în primul 
rînd, tinerii ar trebui să evite fuma
tul. Mi-aș permite să recomand o 
metodă experimentată cu mult suc
ces pentru renunțarea la fumat. 
Succesul el pornește de la o consta
tare foarte simplă :' fumătorii ezită 
să Întrerupă practica acestui obicei 
dăunător, pentru că privarea bruscă 
și totală a fumatului produce stări 
de nervozitate și chiar tulburări 
uneori foarte greu de suportat. A- 
cesta este și motivul pentru care ma
joritatea dintre ei reiau fumatul, 
după o perioadă mal lungă sau mai 
scurtă. Pentru a evita o asemenea si
tuație, este recomandabil ca fumatul 
să fie redus treptat — și anume cu 
cite o țigară în fiecare săptămină. 
Avantajul este că prin reducerea 
treptată a numărului de țigări fu
mate efortul e mai mtc șt fiind re
petat, continuu, tulburările secun
dare trec aproape neobservate. Sper 
că tot mai multi cititori și. în spe
cial, tinerii vor încerca. în interesul 
sănătății lor. această metodă sau, ți 
mai bine, vor evita să ta un obicei 
care nu aduce decît dauna să
nătății.

lung de 9 km etc. Deputa
tul Anatolic Artușenco ne 
mărturisea : „Activitatea
ediiitar-gospodărească din 
anul 1974 a demonstrat ce 
mare însemnătate are 'pen
tru progresul și înfrumu
sețarea orașului folosirea 
celor mai adecvate metode 
de mobilizare a oamenilor.

decât mai 
de vedere 
publice. Numai pornind de 
la interesele generale ale 
oamenilor, numai judecind 
cu atenție nevoile gospodă
rești ale fiecărui cartier, 
ale străzii sau blocului, au 
reușit edilii să înscrie în 
bilanțul de anul trecut rea-

— Nu sînt departe vre
murile — ne spunea tova
rășul Ion Vlad, primarul 
municipiului Roman — cînd 
orașul nostru era orașul 
străzilor cu o stare deplo
rabilă, fără apă și fără ca
nalizare. Acum, prin grija 
partidului de repartizare 
judicioasă a investițiilor, 
localitatea noastră s-a în
scris, ca atîtea alte orașe 
ale țării, pe coordonatele 
industrializării. Romanul 
înseamnă astăzi siderurgie,- 
zahăr și strunguri carusel, 
mașini pentru prelucrarea 
lemnului și unități produ
cătoare de materiale de 
construcții. Dar înseamnă, 
în același timp, și un oraș 
reînnoit din temelii 
mii de apartamente 
derne și frumoase, cu nu
meroase institufii de 
vățămînt și cultură, cu o 
zestre tehnico-edilitară în 
continuă dezvoltare.

...1974 a constituit anul 
cel mai bogat în înfăptuiri 
social-edilitare din istoria 
Romanului. S-au realizat 
multe, foarte multe în acest 
oraș, prin care ti-e drag să 
umbli astăzi. Cetățenii, cu 
mic cu mare, au participat 
cu entuziasm la acțiunile 
patriotice, pentru că orice 
obiectiv propus a fost ju-

străzi 
Rîndunele- 
Mare, Sol- 

altele — pe 
14 000 mp) ; 

complex

publică. De fapt, întreaga 
activitate s-a desfășurat 
sub deviza «Noi propunem, 
noi înfăptuim, pentru bi
nele nostru, al tuturor»".

Sub acest Îndemn se des
fășoară și actuala etapă a 
întrecerii patriotice — ca 
răspuns la chemarea Con
siliului popular 
Suceava, 
cipiului 
pus ca < 
rețeaua 
pe încă 
najeze noi spatii de joacă 
pentru copii, să continue 
lucrările de regularizare a 
rîului Moldova și multe 
altele. în adunarea festi
vă prilejuită de obținerea 
premiului I pe țară in În
trecerea patriotică pe 1974 
(dintre municipiile cu o 
populație sub 50 000 de lo
cuitori), adunare desfășu
rată ieri la Roman, cetățe
nii orașului s-au angajat 
să nu-și precupețească 
eforturile pentru ca aceas
tă străveche așezare a mu 
șatinilor să urce în con 
tinuare pe noi trepte al 
dezvoltării și înfrumuse
țării.

județean
Cetățenii muni- 

Romari și-au pro- 
în 1975 să extindă 

de apă potabilă 
8 străzi, să ame-

— Dacă 
forme de profilaxie (primară, 
o numesc specialiștii), forma de pre
venire — adică controlul stării de 
sănătate __
secundară — depinde de gradul de 
informare și de cunoștințe al fie
cărei persoane în acest domeniu. 
Adesea (la controlul periodic obliga
toriu) sînt descoperite la oameni a- 
parent sănătoși stadii de cancer 
vindecabile. Din neglijentă ori din 
neobișnuintă sau chiar din teama de 
a nu afla un lucru nedorit., nume
roase persoane nu își fac periodic un 
control medical. Este o reacție nejus- 
tă. fără temei, un fel de „politică a 
struțului", cum s-ar spune, cu conse
cințe negative, pentru individ și so
cietate. O putem numi cancerofobie 
și considera nocivă ca orice fobie. Si 
aceasta pentru că indiferent de răs
punsul pe care-I dă un control, el 
nu poate fi decît în folosul, în a- 
vanta.jul nostru. Datorită progreselor 
înregistrate în domeniile chirurgiei, 
radiochimioterapiei și imunoterapiei, 
dacă este vorba de un cancer depis
tat precoce, există șanse de vinde
care in 80 și chiar 100 la sută din 
cazuri. De aceea, un control siste
matic, periodic, la unitățile medi
cale specializate, este nu numai util, 
dar absolut necesar, ca o cerință a 
unei igiene sanitare superior înțe
lese — și mai ales la apariția unor 
simptome suspecte.

Date statistice recente efectuata 
pe o perioadă de 10 ani au de
monstrat că. la bărbați cancerul a- 
pnre mai frecvent decît la femei. 
Procentul mai ridicat de îmbolnăviri 
ale bărbaților este pus de către spe
cialiști pe seama fumatului, obicei 
mai des întîlnit la bărbați decît la 
femei.

In legătură cu relația dintre 
cancer și fumat, interlocutorul 
-ne-a făcut citeva precizări-si re
comandări.
In prezent, este demonstrată de

în orașul nostru s-a con
turat o bună experiență a 
consiliului popular în con
lucrarea cu cetățenii pen
tru a stimula inițiativa 
acestora și a-i antrena in 
activități gospodărești. Mu
nicipiul a fost împărțit pe 
zone de lucrări. A avut Ioc 
o largă consultare cu 
tătenii din fiecare 
stradă și bloc. S-a 
o mai mare atenție 
cultural-educative, 
sindu-se mai bine 
de radioamplificare 
zetele de stradă 
convingerea oamenilor asu
pra necesității realizării 
prin muncă patriotică a 
unor obiective de utilitate

lizări cum ar fi : moderni
zarea mai multor
(30 Decembrie, 
lor, Ștefan cel 
dat Porojan și 
o suprafață de
construirea unui 
de agrement cuprinzînd un 
stadion cu 25 000 locuri și 
alte 12 baze sportive ; re
gularizarea rîului Moldova 
pe o distanță de 5 km (ceea 
ce ocrotește partea de sud 
a orașului de viituri). Tot 
la capitolul bilanț mai pot 
fi amintite 
unui cămin 
cartierul „Nicolae 
cu“, 
gard 
tă a

ce- 
cartier, 
acordat 
muncii 

folo- 
stația 

și ga- 
pentru

PROGRAMUL I
18.00 Pentru-al tării viitor.

Muzică populară Instrumen
tală.
Filmul documentar : „Un 
automobil străbate lumea". 
Cintec mîndru-n tară-auzi — 
program de cîntece populare.— 
Tribuna TV. Sociologia în 
fața exigentelor perfecționării 
sociale.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Anchetă socială : „S-a făcut 
dreptate".
Vino Iară, primăvară — me
lodii populare.
Roman foileton : „Jane Eyre". 
Producție a studiourilor en
gleze B.B.C. Episodul III. 
Revista literar-artistică TV.
24 de ore.

Noutăți de sezon
la Stanic Moldova

(Urmare din pag. I)

plantarea a 6 
viu, darea în 
unui canal

Gastoldl, J. 
Cezar.

for- 
'co-

Convorblre realizata da 
Elena MANTU

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteil

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteil'

de tratamente. Și în

spre lume.

ani si 8 luni în

tind centru unul de 7 zile... 100

iau

doctorul. JudS 
toc si tn lata

Odată descoperită e- 
gestionarul materia- 
nîrtie si creion si a 
Simplu, firesc — asa 
— si cum te proce-

interes. A trans- 
Coșereni si a vin-

(Fragment din declarația inculpa
tului F. N.. dosar penal 3 216, Jude
cătoria sectorului 4, București).

N-ai nîbi oe tracu’ 
I

?ri- 
jrin 
•ser
ein-

Al
te-
,u-

jreferi — închei» 
ușurel mîna pe

„Zi 33, dai mai

Titus ANDREI J

aproape...
— Eu zic că-i un butoi eu 

motorină.
— Aș, precis e cu benzină.
Controversă aprinsă (și se va 

vedea cum) între fochistul Bara 
Domokos, de la punctul termic 
al stației de betoane al lotului 
din Bălan al întreprinderii de 
constructii-montaj Harghita, și 
șoferul Izsak Denes, de pe o 
autocisternă. Vrind să vadă ime
diat care ciștigă rămășagul, cei 
doi (deși amindoi „instruiti" 
cum să umble cu materialele in
flamabile) n-au găsit altceva 
mai bun de făcut decît să aprin
dă un chibrit. în aceeași fracțiu
ne de secundă au explodat trei 
butoaie cu motorină. îmbrăcă
mintea de pe cei doi a luat foc. 
Ca niște torțe aprinse au alergat 
și s-au aruncat în apă. Oltul era 
aproape..

Act 
iresponsabil 

loan Timbuș, depanator de te
levizoare la cooperativa „Preci
zia" din Cimpia Turzii. se pre
tindea om de mare „precizie" 
nu numai in meserie, dar și în 
cea de conducător auto. Drept 
care, deși sub influența alcoolu
lui, s-a urcat totuși la volan, 
pentru a transporta niște cunos- 
cuți în comuna Luna. La o coti
tură l-a izbit violent pe cetă
țeanul loan Fetita, care mergea 
regulamentar pe marginea cea
laltă a drumului, zmulgîndu-1 
de la brațul soției. Deși avea 
parbrizul spart și capota îndoită, 
el și-a continuat drumul pină la 
Luna, s-a întors acasă fără să se 
intereseze de victimă si s-a cul
cat. Cind l-a trezit militia, era 
încă mahmur : „Chiar acum 
voiam să vin să vă anunț că am 
avut azi-noapte. un mic accident 
și ml-am lovit mașina". Habar 
n-avea că. de fapt, omorîse un 
om !

Cu basculau 
ta sub pod

S-au cunoscut la un pahar de 
bere intr-un local din Cluj- 
Napoca.

— Bună berea — ți-a dat cu 
părerea Vaier Samurducan din 
Aiton-Cluj

— Bună și rece — a aprobat 
Emil Pop din Grindeni-Mureș. 
Dar eu nu beau decît un pahar. 
Vreau să fac o plimbare.

— Și eu. Dar cu ce mașină 7 
Negăsind alta mai la indemî- 

nă, s-au urcat în autobasculanta 
31—CJ—1548 și au pornit-o la 
drum. In orașul Zalău, un lucră
tor de miliție le face semn să 
oprească. Dar ți-ai găsit ! Auto
basculanta trece mai departe. 
Milițianul — după ea. Cînd să 
iasă din Zalău jși să răsufle ușu- 
râți, autobasculanta nu-i mai 
ascultă și intră cu ei cu tot sub 
un pod. Plimbăreții ies din ca
bină și o rup la fugă, dar. ghi
nion, au nimerit exact in... bra
țele aceluiași milițian.

Trei 
din Buzău

Trei buzoieni (Mihai Buzoia- 
nu, Vasile Clinceanu și Nicolae 
Sava), tot umblind 
prin oraș, s-au 
„studiu". Studiau 
gurile trecătorilor 
pe strada 
cind să 
putea să dea „lovitura", 
tă, unul din ei șopti: . 
fraților, dar atenție : rapid si 
valea !“. Atacat și lovit prin sur
prindere, cetățeanul Paul Ciu- 
beică l-a văzut pe unul că-i 
zmulge ceasul de la mină, al 
doilea că ii ia banii din buzu
nare (1000 de lei) și al treilea 
îl dezbracă de cojoc. In clipa ur
mătoare, cei trei au luat-o la 
sănătoasa in trei direcții dife
rite. tn aceeași zi însă i-a stri.ns 
din nou la un loc miliția, care 
le pregătește formele de trimi
tere in aceeași direcție : la tri
bunal.

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
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Imagine din municipiul Rimnicu-Vilcea

cuvint cu cuvint. Cei așezați spre 
mijlocul amfiteatrului disting mai 
greu atit cuvintele, cît și 
mulsle, „se descurcă" insă 
piind cum și cit pot după cei din 
față. In schimb, cei din rîndurile în
depărtate se agită cît se agită, după 
care rămin impasibili. Amfiteatrul cu 
aproape 500 dc locuri, cu o tablă cam 
mică și cam de mult vopsită, cu di
fuzoarele instalate, dar... defecte, îm
prăștie reverberații confuze, ceea ce 
face ca, pentru unii cursanți, orice 
eforturi de înțelegere a expunerii să 
fie zadarnice. Ca urmare, au început 
să răsfoiască reviste sau își poves
tesc peripețiile 
trenul. Pentru 
o parte dintre participant^ la a- 
ceste cursuri vin în fiecare du
minică dimineața de la Focșani, 
Brăila, Pitești, Ploiești, Cfiurgiu, 
Slobozia, Alexandria etc. și dacă 
se întîmplă (și se mai „întîmplă" 
asemenea lucruri pe la A.S.E.) să nu 
mai găsească locuri în primele rîn
duri, toată această cheltuială de 
timp și de bani devine inutilă.

— Să presupunem că, în cazul a- 
mintit cel puțin, expunerea putea 
îi urmărită și consemnată tn ca
iete așa cum se cuvine de către toți 
cursanții ; in cele 20—30 de ore, cit 
va beneficia fiecare disciplină pină 
la sfîrșitul actualului program de 
consultații, expunerea tip prelegere 
universitară poate fi socotită cea mai 
rodnică, aprofundează aspectele 
esențiale din pregătirea absolventu
lui de liceu ?

Am adresat această întrebare atît 
cursantilor, cit și lectorilor și chiar 
unor conducători de institute (în ca
zul de fată, tovarășul prof. univ. 
dr. Niță Dobrotă, prorector al A.S.E.).

transportului cu 
că, să nu uităm:

Toți cursanții chestionați ne-au măr
turisit lacunele pe care le resimt în
deosebi în direcția cunoștințelor și 
deprinderilor concrete de calcul, cu 
un pronunțat caracter aplicativ.

Desigur, nu este sarcina sau obiec
tivul acestor rînduri să formuleze 
soluții in ce privește organizarea a- 
cestor consultații : este însă evident 
că limitarea la prelegeri, adresate 
unui auditoriu foarte larg, nu se do
vedește de o eficacitate superioară. 
Fără îndoială că, pe baza experien
ței de pină acum, programul do 
consultații poate fi perfecționat, 
completat cu modalitatea instruirii 
pe grupe restrinse, cu care să sb 
poată lucra mai sistematic.

în legătură cu întrebarea de mal 
înainte, nici profesorii nu erau de 
altă părere, numai că se arătau 
sceptici în privința posibilității 
schimbării actualei formule de des
fășurare a consultațiilor. De ce ? 
Răspunsul venea tot printr-o între
bare : „de unde profesori pentru 
atîtea grupe ?“.

Dificultatea însă este doar aparen
tă. Pentru că, dacă s-ar studia posi
bilitatea antrenării cadrelor didacti
ce — fie pe baza corelării acestor 
solicitări zu sistemul de normare a 
activității lor didactice și științifice, 
fie apelîndu-se la forme de iniția
tivă obștească — s-ar putea crea 
disponibilități suplimentare pentru 
o prezență mai amplă a cadrelor 
universitare ia pregătirea viitorilor 
studenți. O asemenea experiență se 
conturează m alte Institute de învă- 
țămînt superior, Intre rare amintim 
Universitatea din Brașov, Institutul 
agronomic din Timișoara etc. Aceste 
institute, ca șl altele, nu se rezumă 
la organizarea consultațiilor — pe 
grupe — in propriile lor localități, 
unde și pină acum elevii au avut

condiții superioare de pregătire, ei 
merg și desfășoară programe specia
le de consultații și în alte licee ale 
județului sau in întreprinderile unde 
funcționează secții de subingincri. 
Așa se face că in asemenea institute 
compoziția socială a studenților re
flectă mult mai exact structura șl 
dinamica generală a societății noas
tre.

Consultații pentru admiterea în in- 
vățămîntul superior organizează și 
liceele, folosind cadrele didactice 
proprii, adeseori tn cuprinsul pro
gramului de pregătire pentru ba
calaureat. Numai că asemenea con
sultații nu exclud, ci presupun cu atît 
mai mult o strînsă colaborare între 
licee și facultăți, găsirea unor for
me reale de conlucrare, alcătuirea 
unor planuri comune, sistematice în 
vederea completării eventualelor la
cune din formația tinerilor, a îmbo
gățirii cunoștințelor acestora. Intil- 
nirile intre cadrele didactice univer
sitare și cele din licee, participarea 
reciprocă la acțiunile de pregătire 
organizate în licee și facultăți ar pu
tea conduce Ia delimitarea celor 
mai bune orocedee de orientare pro
fesională și selecție a tinerilor 
ș.a.m.d. De unde și cea mai im
portantă concluzie pentru organi
zatorii actualei ediții a consulta
țiilor : oricit de minuțios ar 
organizate programele de pregă
tire pentru admiterea în 
țămîntul superior, eficacitatea 
este asigurată în primul rînd de 
modul in care unitățile de învăță- 
mint colaborează între ele, își co
ordonează eforturile în perspectiva 
cultivării șl promovării tuturor va
lorilor potențiale din rîndurile noi
lor generații.

fi

invă- 
lor

Mihai IORDANESCU

Cunoscuta «tațiune balneoclima
terică Slănic Moldova întimpină pe 
oaspeții din acest sezon cu o sea
mă de noutăți. Aici a fost dată de 
curind în foloslhță o modernă bază 
de tratamente, cu o capacitate de 
5 000 de proceduri pe zl. Ea dispune 
de instalații pentru electroterapie, 
termoterapie și hidroterapie, pre
cum și de bazine pentru chinetote- 
rapie. Tot aici funcționează secții 
noi de aerosoli, ultrasunete și inha- 
lațil. Cei cazați la noul hotel 
„Perla" dispun de o mică bază 
proprie 
ceea ce privește izvoarele de ape 
minerale sint noutăți. în cadrul lu
crărilor de reamenajare și moder
nizare a zonei izvoarelor a fost dat 
în folosință un nou pavilion de 
cure. Pentru început, aici au fost 
concentrate 4 surse de apă caldă și 
rece de la izvoarele nr. 10 și 1 Bis. 
Curind, acestora li se vor adăuga 
alte 3 izvoare dintre cele mai so
licitate. Cu prilejul forajelor efec
tuate a fost descoperit și un pu
ternic izvor cu ape alcaline reco
mandate în afecțiunile renale. To
varășul Vasile Predoiu. directorul 
întreprinderii balneare, ne spunea 
că lucrări noi s-au făcut $1 în sa
natoriul subteran din mina „Sali
na". Pentru îmbunătățirea aerajului 
au fost construite 8 ziduri de stă
vilire a scurgerilor de aer. iar în 
prezent se lucrează la instalarea 
unor noi tuburi de aera} — ceea ce 
va permite sporirea capacității sa
natoriului de La 300 la 500 de paturi.

Intre stima si 
pedeapsă

Rareori se întîmplă ca unul și același fapt 
să pună în valoare, cu egală pregnantă, 
două atitudini etice distincte, două com
portamente sociale diametral opuse. Și to
tuși ...

Dintr-o eroare, ta Trustul de izolații pen
tru lucrări industriale București a fost ex
pediată In plus o cantitate de 2 400 kg ma
terial -le construcție, 
roarea. Ștefan Bunea. 
lelor, a pus mina ce 
întocmit nota de retur 
cum trebuie procedat 
dează întotdeauna — între furnizori si be
neficiari. intre cei ce manipulează eu grijă 
si simt de răspundere patrimoniul obștesc. 
Chiar dacă, uneori, se mai greșește prin 
acte...

Și materialul a plecat înapoi — tn grija 
șoferului Aurică Stanciu, din cadrul ace
leiași unităti — către adevăratul proprie
tar...

Tribunalul municipiului București, sec
ția a II-a penală. De o parte : Ștefan Bu
nea — gestionarul onest, cel care a întoc
mit actele de retur : de cealaltă : Aurică

Stanciu — șoferul. Primul — In calitate de 
martor : cel de-al doilea — tn calitate de... 
Inculpat. în loc 6ă restituie cantitatea da 
material sosit în plus, așa cum bine pro
cedase Șt. B„ Aurică Stanciu s-a gîndit să 
o valorifice tn propriul 
portat-o Oină în comuna 
dut-o unor cetățeni...

Hotărîrea Instanței : 8 
chtsoare.

Doi oameni, două atitudini. Primul a pă
răsit sala de ludecată tn stima asistentei. 
Celălalt — in hainele penitentei.

— Zi „treizeștrei" I
— Treizeștrei !
— Apleacă-te I Așa... 

omule. Ești sănătos tun
— Bine, doctore, dar..
— Tun. auzi ? I
— ...as vrea vreo trei zile concediu me

dical.
— Trei zile ? 1
— E mult ?

— Nu, e puțin t
— ? !
Și doctorul — Emil Ștefănescu, fost an

gajat la policlinica „Dr. Marinescu" circum
scripția 134- — ti explică „pacientului" cum 
stau lucrurile, de ce un concediu medical 
de numai trei zile e „prea pu(in“ pentru... 
un'om sănătos. Potrivit practicii arbitrare 
și oneroase Instituite cu încălcarea legii de 
către E. $t„ pentru un certificat medical 
de trei zile „pacientul" trebuia să plătească 
50 lei. P» - - -.............
Iei 1

— Cum 
care oune ____  __ ... .. ...
Imprimatului slb-albastru sșteaptă lă radă 
cit de „bolnav" șst< pacientul ' ie 50 
de IOC d< lei..

Evident < istfel Je oractlcă etrălnă 
matului nostru itic îOrmeloi icrise »i 
icrise el» tocietățlf 'loastre, eu putea 
praviețui, îicl „îngrijită" le in isemenes 
medic. Prin» In îlagrant lelict de .mită, E. 
Șt. e (ost ieferll trganelor ie Justiție, |u- 
lecat șt condamnat, tn :eea îe-t 
rește, bolnavii închipuiți - cărora, 
efectul legii li s-au anulat toate 
tificatele medicale - ror euporta. la 
du) lor. toate consecințele absentelor de la 
lucru, rămase, astfel nemotivate. Vorba 
proverbului : cine se leagă la cap cînd au-1 
doare...

Acoperișul 
înaintea temeliei ?
— Tovarășe președinte, tabla a fost a 

mea, dovedesc cu acte : subsemnatul in
tenționam să-mi construiesc o casă nouă.

Judecătoria Oltenița. De o parte — Du
mitru Petcu ; de cealaltă — reprezentan
tul cooperativei de consum Vidra. Primul 
— In calitate de reclamant ; celălalt — în 
calitate de pirit. Pricina ? O cantitate de 
160 kg tablă zincată D. P. susține că — 
in irmă cu un an, cu ocazia unui liti
giu - tabla tn cauză, proprietatea lui — 
i fosi predată din eroare cooperativei. Iar 
cooperativa a vîndut-o. Reprezentantul 
cooperativei iustine că nicidecum, tabla a 
fost predată cu acte tn regulă cooperati
vei de către organele competente.

Nu vom intra In amănunte. încetul cu 
tncetul adevărul e dat la iveală, lucru
rile ie lămuresc. Și ne lîngă dreptul de 
proprietate pus în cauză apare limpede si 
una dintre fațetele portretului moral al re
clamantului Cu un ap in urmă, prins în 
timp ce se tndeletnicea cu specula de ta
blă Dumitru Petcu a fost deferit iustitiei. 
Judecat și condamnai la închisoare. Tot
odată. i-a fost confiscată si cantitatea de 
tablă tn cauză, valorificarea ei ulterioară

de către cooperativă fiind un act legal. Re
cent. după ce si-a ispășit pedeapsa. D. P. 
s-a făcut însă că „uită" pentru ce a fost 
trimis în judecată si — prin procesul de 
fată — Încearcă să recupereze ceva din „ca
pitalul" pierdut. Dă în judecată... coopera
tiva.

Dorind să-sl construiască o casă nouă. 
D. P. ar fi trebuit ca, înainte de a-i 
pune acoperiș, să-i pună o temelie nouă 1 
cinstea și corectitudinea.

‘ Din caietul 
grefierului

„Este adevărat, subsemnatul am luat din 
patiseria cu pricina o haină bărbătească si 
o pereche de papuci. Vă rog să-mi acor
dați însă circumstanțe atenuante deoarece, 
oină nu demult, soția mea a lucrat acolo 
și. punind mina oe lucrurile în cauză, m-am 
gîndit tot timpul că s-ar putea să fie ale 
ei. uitate în local din negliientă".

i
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie

în Republica Socialistă România a delegației
Guvernului Militar Provizoriu al Etiopiei

Cronica zilei Tovarășului LARS WERNER
Președintele Partidului de Stînga-Comuniștii din Suedia

încheindu-și misiunea în Repu
blica Socialistă România, ambasado
rul Republicii Filipine, Luis Moreno 
Salcedo, a părăsit definitiv țara 
noastră.

★
La Iași a început ieri colocviul na

tional studențesc cu tema „Formarea 
si dezvoltarea multilaterală, comu
nistă a personalității umane — o- 
biectiv fundamental al Programului 
P.C.R.". La acest colocviu, organizat

de U.A.S.C.R. și Consiliul asociațiilor 
studenților comuniști din Iași par
ticipă studenți din toate centrele 
universitare din țară. După ședin
ța festivă de deschidere, care a a- 
vut loc în aula „Mihail Eminescu" a 
Universității „Al. I. Cuza“. s-a tre
cut la prezentarea comunicărilor din 
partea fiecărui centru universitar, pe 
marginea cărora se vor purta dis
cuții. Lucrările colocviului se des
fășoară timp de două zile.

La invitația Guvernului Republi
cii Socialiste România, o delegație a 
Guvernului Militar Provizoriu al 
Etiopiei, condusă de căpitan Sissay 
Habte, membru al Consiliului Mili
tar Provizoriu, a 
oficială de 
Socialistă 
martie 1975.

în cursul 
oaspeții au 
mice și social-culturale din 
rești și județele Ploiești și Brașov. 
Pretutindeni, ei au fost primiți în 
mod cordial și au fost înconjurați cu 
căldură.

Delegația Guvernului Militar Pro
vizoriu a fost primită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. în 
cursul convorbirii, care s-a desfășu
rat într-un spirit de cordialitate și 
prietenie, șeful delegației etiopiene 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. guvernului și poporului 
român, din partea generalului de bri
gadă Teferi Bante. președintele Con
siliului Militar Provizoriu al Etio
piei, cele mai bune urări de continuă 
înflorire a națiunii socialiste române. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat să se transmită generalului Te
feri Bante, guvernului și poporului 
etiof an un salut călduros și urări 
de » .ari succese în activitatea de 
dezvoltare economică și socială a 
Etiopiei.

Delegația Guvernului Republicii 
Socialiste România a fost condusă 
de tovarășul Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicenrim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, iar delegația Gu
vernului Militar Provizoriu a fost 
condusă de căpitan Sissay Habte, 
membru al Consiliului Militar Pro
vizoriu al Etiopiei.

în cadrul convorbirilor, caracteri
zate prin spirit de cooperare și în
țelegere reciprocă, delegațiile au 
procedat la un schimb de vederi cu 
privire la stadiul: dezvoltării rapor
turilor bilaterale, căile și mijloacele 
de promovare a acestor raporturi, 
precum și Ia problemele majore ale 
situației internaționale actuale.

Delegația Guvernului Militar Pro
vizoriu a informat delegația română 
despre evenimentele curente din Etio
pia, măsurile și acțiunile întreprinse 
de Guvernul Militar Provizoriu pen
tru realizarea programului său socia
list, precum și politica sa externă de 
nealiniere.

Delegația Guvernului Republicii So
cialiste România a prezentat e*peri-

efectuat o vizită 
prietenie în Republica 

România, între 10 și 14
șederii lor în România, 
vizitat obiective econo-

Bucu-

ența poporului român în. făurirea so
cietății socialiste pe pămintul Româ
niei, in cele trei decenii de dezvoltare 

■ liberă și independentă, precum și suc
cesele obținute in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. De
legația etiopiana și-a exprimat satis
facția față de realizările obținute de 
poporul român.

In același timp, delegația română a 
subliniat că poporul și guvernul ro
mân au urmărit cu simpatie lupta 
poporului etiopian prieten pentru 
dezvoltarea democratică a țării și a 
exprimat satisfacția pentru măsurile 
și acțiunile luate în Etiopia în ve
derea propășirii viitoare a țării pe 
calea progresului economic si social, 
a întăririi suveranității sale națio
nale.

Cele două părți au scos în evidență 
bunele relații statornicite în mod 
tradițional între România și Etiopia, 
între popoarele ceior două țări și au 
subliniat dorința comună de a dez
volta aceste relații în domeniile co
mercial, cooperării economice, cola
borării tehnice, științifice, culturale 
și învățămîntului.

Părțile au fost de acord ca relațiile 
între state să se bazeze pe principiile 
independenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului sub nici o formă în 
treburile interne ale statelor suverane 
si reglementării conflictelor interna
ționale prin mijloace pașnice.

Cele două părți au relevat că toate 
țările în curs de dezvoltare, țările 
nealiniate au un rol tot mai impor
tant în lume și, de aceea, ele trebuie 
să-și întărească solidaritatea, să par
ticipe tot mai activ la reglementarea 
problemelor majore care confruntă 
omenirea, in special în lupta împo
triva forțelor imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, care 
generează crize și conflicte, pentru 
grăbirea procesului de așezare a re
lațiilor între state pe noi baze de 
justiție și echitate.

Părțile au salutat cu deosebită sa
tisfacție succesele importante obți
nute în ultimii ani de mișcările de 
eliberare națională din Africa pe 
drumul cuceririi libertății și indepen
denței popoarelor lor de sub domi
nația colonială și au exprimat con
vingerea că procesul de desăvirșire a 
eliberării coloniilor portugheze se va 
încheia pe baza respectării riguroase 
a intereselof și drepturilor popoare
lor din aceste țări.

Ambele părți au reafirmat sprijinul 
lor ferm pentru mișcările de eliberare 
din Africa și din întreaga lume, care 
luptă împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, și 
au condamnat politica rasistă și de

a regimurilor minoritareapartheid 
din Rhodesia și Africa de Sud.

Cele două părți au relevat că pen
tru asigurarea unei păci trainice in 
lume este imperios necesară înfăptui
rea dezarmării generale și totale, in 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
sub un control internațional eficace. 
Ele au subliniat, totodată, avantajele 
pe care le-ar reprezenta pentru în
treaga omenire dirijarea în scopuri 
pașnice, îndeosebi in folosul țărilor 
în curs de dezvoltare, a imenselor 
resurse naturale și umane folosite as
tăzi în cursa înarmărilor.

Părțile au subliniat necesitatea unei 
reglementări politice a conflictului 
din Orientul Mijlociu, prin retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, soluționarea problemei poporu
lui palestinean prin realizarea drep
turilor sale legitime, precum și prin 
respectarea dreptului la existență li
beră și independentă a tuturor po
poarelor și statelor din zonă.

Cele două părți au relevat că este 
necesară o soluție politică a proble
mei cipriote și .au exprimat sprijinul 
lor față de lupta poporului cipriot 
pentru independență, suveranitate 
națională și integritatea teritorială 
a Ciprului. Totodată, ele s-au pro
nunțat pentru aplicarea consecventă 
a acordurilor de la Paris cu privire 
1a Vietnam și au exprimat sprijinul 
lor ferm pentru o Cambodgie liberă 
și independentă.

Părțile română și etiopiana au a- 
cordat o mare importanță creșterii 
rolului Organizației Națiunilor Unite 
și celorlalte organisme care fac parte 
din sistemul O.N.U. în reglementarea 
problemelor internaționale și s-au an
gajat să contribuie la perfecționarea 
activității lor și întărirea rolului or
ganizației mondiale în soluționarea 
și consolidarea păcii și securității in
ternaționale.

Cele două delegații au subliniat că 
instaurarea noii ordini economice și 
politice internaționale reclamă, cu 
necesitate, in primul rînd participa
rea tuturor statelor la reglementarea 
problemelor majore internaționale, 
înlăturarea vechilor relații de inechi
tate și asuprire, bazate pe forță și 
dictat, lichidarea rapidă a stării de 
subdezvoltare.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția lor pentru ‘ rezultatele fruc
tuoase ale vizitei în Republica Socia
listă România a delegației Guvernu
lui Militar Provizoriu al Etiopiei și 
au apreciat că aceasta va contribui la 
întărirea cooperării prietenești dintre 
popoarele român și etiopian, dintre 
România și Etiopia. • ,

S-au încheiat lucrările simpozionului
„Informatică și conducere"

Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Partidului de 
Stînga-CoriTuniștii din Suedia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
cele mai calde felicitări tovărășești, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al tuturor comuniștilor din România socia
listă și al meu personal.

Urîndu-vă succes în îndeplinirea misiunii de înaltă responsabilitate 
pe care v-a încredințat-o congresul partidului dumneavoastră, îmi ex- 

. prim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul de Stînga-Comuniștii din Suedia se vor am
plifica și intensifica pe mai departe, în interesul adîncirii conlucrării 
pe diverse planuri dintre țările și popoarele noastre, în folosul unității 
mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor democratice, anti- 
imperialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

CLUJ-NAPOCA (Corespondentul 
„Scinteil", Alexandru Mureșan). — 
Ieri, la Cluj-Napoca au luat sfîrșit 
lucrările .simpozionului „Informatică 
și conducere", organizat de către In
stitutul central pentru conducere și 
informatică București, în colaborare 
cu Academia „Ștefan Gheorghiu", ca
binetul județean de partid Cluj, la
boratorul județean de informatică, 
Centrul teritorial de calcul electro
nic din localitate, editura „Dacia". 
Timp de patru zile, aproape 400 de 
specialiști în informatică și condu
cere din întreaga țară, reprezentind 
50 de unități economice. 16 centre de 
calcul (teritoriale, uzinale si depar
tamentale) și 7 institute, de învăță- 
mînt superior au audiat și dezbătut 
în cadrul celor 3 secțiuni peste 120 
de comunicări a căror problematică 
reflectă preocupările actuale si reali
zările obținute în acest' domeniu in

tara noastră. Introducerea sistemelor 
informatice pentru conducere în u- 
nitătile economice, perfectionarea sis
temelor informaționale, optimizarea 
conducerii producției, aplicarea cer
cetărilor operaționale în rezolvarea 
problemelor tehnico-economice. utili
zarea si proiectarea noilor utilaje de 
calcul, pregătirea cadrelor pentru in
formatică sint doar citeva din pro
blemele abordate. Un interes deose
bit a stirnit prezentarea comuni
cărilor privind sistemele pentru con
ducere sau subsistemele realizate în 
întreprinderea „Unirea" Cluj-Napoca, 
Centrala cărbunelui Petroșani. între
prinderea „Independenta" Sibiu. Cen
trala de constructii-montaj București, 
Combinatul siderurgic Reșița. Combi
natul minier - Cluj-Napoca. rafinăria 
Ploiești-Sud. Combinatul de pielărie 
si încălțăminte „Clujana", Combina
tul siderurgic Galati ș.a.

Alături de cauza dreaptă 
a poporului Zimbabwe

DE LA C.E.C.
Titularii libretelor de econo

mii pentru construirea de locu
ințe au posibilitatea să-și spo
rească economiile depuse la 
C.E.C. prin însemnate ciștiguri 
în bani (cu valori cuprinse in
tre 40 000 și 15 000 de lei).

Ciștigurile se acordă prin tra
geri la sorți trimestriale din 
fondul constituit din dobînda de 
3,5 la sută pe an, cuvenită de
punerilor pe aceste librete.

Tragerile la sorți au Ioc tri
mestrial, în prima lună a tri
mestrului următor celui pentru 
care se efectuează tragerea.

La tragerile la sorți participă 
toate libretele emise înaintea 
începerii trimestrului pentru 
care se organizează tragerea la 
sorți și nu au fost lichidate în 
cursul acestuia.

Libretele de economii pentru 
construirea de locuințe se emit 
nominal sau la purtător de 
sucursale, filiale și de agențiile 
C.E.C. autorizate în acest scop. 
Emiterea libretelor se face pen
tru o depunere fixă de 5 000 de 
lei.

A apărut
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IERI Șl AZI ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL HANDBAL

Revista se deschide cu edito
rialul „Victoria în alegeri, pu
ternică manifestare a unității 
națiunii noastre socialiste". în 
continuare sint publicate artico
lele : „Răspunderea organizați
ilor de partid pentru înfăptuirea 
sarcinilor economice", de IOAN 
FORIȘ ; „Creșterea eficienței 
sociale în condițiile revoluției 
științifice și tehnice", de SER
GIU TAMAȘ ; „Spiritul gospo
dăresc — valoare morală de 
bază în socialism", de CON
STANTIN. PÎRVU ; „Aspecte ale 
procesului de omogenizare so
cială", de ANDREI ROTH ; 
„Consecințe sociale ale urbani
zării", de VIRGIL IOANID.

în cadrul1 rubricii „DIN MIȘ
CAREA COMUNISTA ȘI MUN
CITOREASCA MONDIALĂ" sînt 
inserate cuvintarea președinte
lui IOSIP BROZ TITO în ca
drul Consiliului Federației ; 
„Sarcini actuale ale dezvoltării 
economice și sociale a Iugosla
viei" și articolul „Revoluția na- 
țional-democratică, etapă istorică 
actuală în dezvoltarea Marocu
lui". Un conținut bogat pre
zintă și rubricile „CONSULTA- 
ȚII", „DEZBATERI", „CUREN
TE: ȘIIDEI",' „CĂRȚI ȘI SEM
NIFICAȚII": Și „REVISTA RE
VISTELOR".

Ziua internațională 
de solidaritate cu lup
ta poporului Zimbabwe 
pentru independență 
și drepturi democra
tice, împotriva discri
minării rasiale — ani
versată ta 17 martie — 
se desfășoară anul a- 
cesta în condițiile noi 
cind pe continentul a- 
frican popoarele, a- 
flate timp de secole 
sub dominația colonia
lă portugheză, și-au 
dobîndit libertatea și 
au pornit pe, calea 
dezvoltării de sine stă
tătoare.

Sub presiunea aces
tor evenimente, care 
au strîns și mai mult 
cercul izolării în jurul 
regimurilor rasiste de 
1a Pretoria și Salis
bury, căpeteniile aces
tor regimuri s-au vă
zut nevoite să accep
te inițiativa conducă
torilor unor state afri
cane de a se organiza 
negocieri privind si
tuația poDUlațiilor o- 
primate din Africa de 
Sud și Rhodesia, anga
jate ele însele într-o 
dîrză luptă de elibe
rare. Un 
deosebită 
în determinarea aces
tui curs l-a constituit 
unificarea mișcărilor 
de eliberare din Rho
desia - 
țională 
babwe 
niunea 
frican 
(Z.A.P.U.) și FROLIZI 
— în Consiliul Națio
nal African (C.N.A.).

Așa cum este știut,

fapt de o 
importantă

- Uniunea Na- 
Africană Zim- 
(Z.A.N.U.), U- 
Poporului A- 
Zimbabwe

r.r

namo Steaua» 3-1
Amatorii de fotbal presimțeau că 

tradiționala întrecere dintre Dinamo 
și Steaua avea să fie un meci peste 
media de calitate a partidelor din 
campionatul diviziei A. Astfel se și 
explică faptul că, în pofida televi
zării in direct a acestei partide, tri
bunele stadionului „23 August" din 
Capitală au fost ocupate de public 
aproape pînă la refuz. Peste 60 000 
de spectatori au asistat vreme 
de 75 de minute la un joc 
agreabil prin cursivitatea unor ac
țiuni și prin numeroasele faze 
palpitante petrecute în preajma 
porților ambelor echipe. în aceas
tă parte importantă din meci, 
Steaua jucase avintat, mai iute și 
mai incisiv, combinațiile sale fiind 
dirijate precis de Dumitru, ieri re
marcabil in multe momente ale par
tidei. De partea cealaltă, Dinamo 
răspundea printr-un joc pozițional, . 
desfășurat cu multe pase pe spații 
largi. Iată însă că Steaua a rupt 
echilibrul de scor (min. 64, gol in
se ’s de Vigu), fiind chiar pe punctul 
d a-și majora avantajul la o suită 
de greșeli ale. apărării - dinamoviste. 
Schimbarea rezultatului, produsă 
cam prin surprindere în minutele 71 
(gol — Sandu Gabriel) și 75 (gol — 
Georgescu), ne-a arătat că Steaua 
încă nu deține tăria psihică de a 
trece peste perioadele grele ale unui 
meci. Echipa s-a dezorganizat, acti
vitatea ei a slăbit în toate comparti
mentele, iar Dinamo, formație mai 
experimentată, . a avut la discreție 
ultimul sfert de oră al partidei. (în 
min. 89, Lucescu a înscris încă 
gol, scor final : 3—1).

Dincolo de aspectele agreabile

acestei întîlniri între două formații 
fruntașe, la care și-au dat contribu
ția nu mai puțin de nouă jucători 
selecționați în lotul reprezentativ al 
țării, vom observa, la ambele echi
pe, îngrijorătoare slăbiciuni de apă
rare, precum și note discordante 
provocate de unii jucători — intrări 
neregulamentare, proteste etc. Spec
tatorii au fost deasemeni contrariați 
de greșelile de arbitraj care au 
dezavantajat pe rînd una sau alta 
dintre cele două echipe. Arbitrul 
C. Bărbulescu s-a situat, împreună 
cu colegii săi de linie, sub nivelul 
de cerințe al unui meci derbi. Pe 
drept cuvint. amatorii de fotbal au 
în continuare motive să ceară foru
lui de specialitate (F.R.F.) să asi-

A 
un 
de

gure ca pe terenurile diviziei 
corpul de arbitri să reprezinte 
element de progres pentru jocul 
fotbal.

Valerîu MIKONESCU

un

ale

Celelalte meciuri ale etapei a 3-a 
a returului campionatului categoriei , 
A se vor desfășura astăzi, după ur
mătorul program : Politehnica Iași- 
Politehnica Timișoara ; F.C., Con
stanța-Jiul ; F.C.M. ~
Tg. Mureș ; Universitatea 
poca-Chimia Rm. Vîlcea ; 
Satu-Mare-F.C. Galați 
tea Craiova-Sportul 
Steagul Roșu-U.T.A. ; 
C.F.R. Cluj-Napoca.

★
în deschidere la derbiul Dinamo- 

Steaua, într-un joc contind pentru 
divizia B, Rapid București a învins 
cu 2—1 pe Metalul Drobeta Turnu-Se- 
verin.

F.C.,
Reșița-A.S.A. 

CIuj-Na- 
Olimpia 

; Universita- 
studențesc ; 

F.C. Argeș-

în „Turneul U.E.F.A." ȘAH ft

Echipa feminină a României
s-a calificat pentru campionatul mondial

vremea
Aseară, în localitatea

Minden s-a disputat 
dintre reprezentativele 
handbal ale României
mania, meci contind pentru prelimi
nariile campionatului mondial. Parti-

vest-germană 
meciul retur 
feminine de 
și R.F. Ger-

da, de excelent nivel tehnic, s-a 
terminat la egalitate : 15—15 (6—4). 
Handbalistele românce, care au cîști
gat cu scorul de 16—11 prima întil- 
nire, s-au calificat îh turneul final 
al campionatului mondial ce va avea 
loc la sfîrșitul acestui an in U.R.S.S.

O inițiativă pentru învățarea tenisului
La „Ștrandul tineretului" — curs de inițiere, în vacanța 

de primăvară
în dorința de a sprijini în

vățarea și practicarea tenisului, 
administrația „Ștrandului tine
retului" organizează pentru șco
lari, pe toată durata 
de primăvară, un curs 
de inițiere la tenis, 
între 7 și 19 aprilie, 
vor avea acces zilnic cite două

vacantei 
intensiv 

Astfel, 
cursanții

ÎN CÎTEVA

Juniorii noștri 
la egalitate (1-1) 

cu echipa U.R.S.S.

conduce

telefon, de la 
după-amiază,

P. 
in

PITEȘTI (prin 
Rădulescu). Ieri 
fața a aproape 4 000 de spectatori,' pe 
stadionul „1 Mai" din Pitești s-a 
consumat prima „manșă" a meciului 
de juniori România — U.R.S.S. din 
preliminariile „Turneului U.E.F.A." 
Partida a avut un debut promițător 
pentru echipa noastră; chiar din pri
mul minut, juniorii români inițiază 
un contraatac și-l pun în cursă pe 
Cămătaru, care numai de la 3 metri, 
singur cu portarul, șutează... impre
cis și ratează cea mai mare ocazie 
a întîlnirii. Dominăm cu autoritate 
și, în min. 14, Vasilev cade în careu 
și atinge mingea cu mina.
dictează lovitură de la 11 metri,, pe 
care o execută Cîmpeanu II, insă... 
în bară.

în min. 49, la un contraatac al tri
colorilor, Leac (cel mai bun jucător 
de pe teren) reia cu capul în plasă 
o lovitură trimisă de către Cîmpea
nu și 1—0. Patru minute mai tîrziu 
gazdele sînt pe punctul de a majora 
scorul. însă Chitaru, de la numai 
cîțiva metri, șutează in apărătorul 
Bondarev, care trimite lung, pe ex
trema dreaptă, pînă la N. Vasilev și 
acesta il pune in poziție de șut pe 
Belenkov, care reia in poartă și 1—1. 
Acesta a fost și scorul final.

Returul : 30 martie, la Gori.

După disputarea a șase runde, în 
turneul international de șah de la 
București conduce maestrul român 
Victor Ciociltea cu 4 puncte (din 5 
partide), urmat de Anatoli Lutikov 
(U.R.S.S.) — 4 puncte, Urzică (Româ
nia) și Minev (Bulgaria) cu cite 3,5 
puncte. în runda a 6-a, Ciociltea l-a 
învins pe cehoslovacul Pribyl. Iar ar- 
gentineanul Garcia Palermo a cîștigat 
la cubanezul Barreras. A fost con
semnată remiza în partidele Minev— 
Partoș si Honfl—Adamski.

Astăzi, cu începere de la ora 16, în 
aula Bibliotecii centrale universitare 
se joacă partidele rundei a 7-a.

HOCHEI : Scor egal între echi
pele României și Iugoslaviei

Sîmbătă, la Sapporo, în ziua a do
ua a campionatului mondial de ho
chei pe gheață (grupa B), selecțio
nata R.F. Germania a învins cu 6—3 
(2—0, 1—2, 3—1) reprezentativa Ja
poniei. în primul joc al zilei, echi
pele României și Iugoslaviei au ter
minat la egalitate (4—4), punctele 
formației românești fiind realizate 
de Basa, Pană (2). și Pisaru. Echipa 
iugoslavă a înscris prin Putetle (2), 
Karek și Gosjanovici.

SCRIMĂ : „Cupa Europei" 
pentru echipele feminine 

de floretă
Echipa Dinamo Kazan (U.R.S.S.) 

a ciștigat Cupa Europei la floretă fe
mei, invingind cu 9—2 pe Ujpest 
Dozsa Budapesta în finala disputată 
la Palatul sporturilor din Torino. In 
semifinale, Dinamo Kazan a între
cut cu 9—7 pe Steaua București, în 
timp ce Ujpest a dispus 
Club Scherma Torino, 
pentru locul trei, Steaua 
9—6 pe C. S. Torino.

cu 9—7 de
In meciul 

a învins cu

Arbitrul
Campionatele de volei

Penultimele turnee ale campiona
telor naționale de volei (grupa frun
tașelor) s-au încheiat ieri. La Ga
lați, în cadrul turneului echipelor 
masculine, Explorări Baia Mare a în
trecut, la mare luptă; pe Steaua (scor 
3—2). Dinamo a obținut o victorie 
scontată in fața echipei locale C.S.U. 
(scor 3—0). Astfel, dinamoviștii s-au 
apropiat și mai mult de 
titlului de campioni.

La Iași (turneul feminin) 
Farul 3—1 și Dinamo — 
3—1.

Ultimele turnee — care 
nitiva clasamentele campionatelor — 
sinț programate săptămîna viitoare.

cucerirea
: Rapid — 
Penicilina
vor defi-

TENIS
în finala competiției internaționa

le de tenis pentru tineret dotată cu 
„Cupa Ausonia". astăzi, 1a Milano, se 
vor intilni echipele R.F. Germania 
și Suediei. în semifinale, echipa sue
deză a învins cu 3—1 reprezentativa 
României, iar R.F. Germania a în
trecut cu 3—2 echipa Franței. Rezul
tatele tehnice din partida Suedia — 
România : Goersansson — Bircu 
6—2, 6—1 ; Begstrand — Mîrza 1—6, 
6—5, 7—6 ; Eriksson — Orășanu 7—6, 
6—3 ; Mirza, Țiței — Eriksson, Kal- 
lquist 6—3, 6—2.

ATLETISM
Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat la Capetown. John Van 
Reenen (R.S.A.) a stabilit un nou 
record mondial la aruncarea discu
lui, cu performanța de 68,48 m. Ve-

ore pe terenurile cunoscutei 
baze sportive, organizatorii pu- 
nîndu-le la dispoziție rachete 
și mingiile necesare. Directorul 
ștrandului ne-a informat că în
scrierile au început, alte amă
nunte privind desfășurarea 
cursurilor putînd fi solicitate ți 
la telefon 17 39 25.

Ieri în țară : Vremea s-a răcit In ju
mătatea vestică, dar s-a încălzit’ ușor 
în rest. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros în prima parte a Intervalului în 
Oltenia, Dobrogea, Moldova, Maramu
reș, Crișana și vestul Transilvaniei și 
ai Munteniei. A plouat slab în Crișana, 
nord-vestul Olteniei, vestul Transilva
niei, Maramureș. In munții Apuseni a 
nins.

Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 
martie. In țară : Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în jumătatea de vest a 
țării, unde local va ploua. în rest ploi 
izolate. Vîntul va sufla potrivit. Mini
mele vor- fl cuprinse între zero și 10 
grade, iar maximele între 6 și 16 grade, 
mal ridicate în sud-est. In București : 
Cer temporar noros. Vînt slab-, pînă la 
potrivit. Temperatura va crește ușor la 
începutul intervalului.

ZILELE TEATRULUI 
DE AMATORI

RÎNDURI
chiul record deținut de Jay Sylvester 
(S.U.A.) și Richard Ricky Bruch 
(Suedia) era de 68,40 m.

NATAJIE : Noi recorduri
Cu prilejul unui concurs de nata- 

tie desfășurat sîmbătă în bazin aco
perit la Dresda, înotătoarea Korne- 
lia Ender (R. D. Germană) a corec
tat recordul mondial în proba de 200 
m liber cu timpul de 2’02”27/100. 
Vechiul record (2’02”94/100) aparținea 
americancei Shirley Babashoff.

★
Ieri, tot la Dresda, înotătorul Roger 

Pytell (R. D. Germană) a stabilit un 
nou record al Europei în.proba de 
200 m fluture : 2’01”82/100. Vechiul 
record (2’03”30/100) aparținea vest- 
germanului

în județul Arad au fost inau
gurate „Zilele teatrului de ama
tori" — acțiune la care vor par
ticipa toate formațiile de teatru 
de pe lingă casele de cultură si 
căminele culturale din județ. 
Programată să se desfășoare pe 
parcursul a două luni — martie 
și aprilie — sub forma unor 
dialoguri pe aceeași scenă în 
sistem tur-retur, acțiunea își 
propune să contribuie la stimu
larea activității teatrale de a- 
matori și la permanentizarea, ei 
în veritabile stagiuni locale. 
(CONSTANTIN SIMION).

PIONIERII — ARTIȘTI 
PLASTICI

Sala artelor din Rm. Vîlcea 
găzduiește. în aceste zile, o in
teresantă expoziție în care sint 
prezentate numeroase lucrări 
ale pionierilor din județul Vil- 
eea, membri ai cercurilor de 
arte plastice de pe lîngă școlile

Hans Fassnacht.

FOTBAL: în lotul cehoslovac
26 de jucători
cehoslovacă de fotbal a

(Urmare din pag. I)

Federația . 
selecționat un lot de 26 de jucători 
în vederea meciului amical pe care 
reprezentativa Cehoslovaciei il va 
susține la 31 mai tic la Fraga, în 
compania echipei României. Din lot 
fac parte, între alții, Viktor. Vencel, 
Pivarnlk, Ciapkovici, Masny, Sveg- 
lik, Nehoda.

RUGBI
Ieri, în Capitală, Dinamo — Glo

ria 39—3 (28—0). Celelalte meciuri
ale ’ diviziei A se dispută astăzi, la 
București (de la ora 10, în 
Copilului și pe 
Buzău, Iași, 
Cluj-Napoca.

Parcul 
stadionul Giulești),la 
Sibiu, Petroșani și

BOX
Pugilistul mexican Alfonso Zamo

ra, in virstă de 20 de ani, este noul 
campion mondial la categoria cocoș 
în gala desfășurată la Los Angeles, 
Zamora l-a învins prin k.o. în run
dul 4 pe Soo Hwan Hong (Coreea de 
sud).

cretarul organizației 
partid, om la treizeci și opt 
de ani, la care te uiți prin 
vizor ca să vezi douăzeci 
din ei sub flăcările cup
toarelor, spune că oțelul 
are secretul lui, ca mumiile 
egiptene. Face un istoric 
al oțelului Reșiței de la în
ceputuri pînă la milionul 
de tone dat in cinstea Con
gresului al Xl-lea, cu o 
stăpinire firească a lucru
lui, la care curiozitățile li
terare se adaugă tot atit de 
firesc, în vreme ce poduri 
rulante aduc într-un ritm 
numai de el știut și varsă 
rîuri de foc în cuptoarele 
cu vetre clocotite.

Pe platforma 
și în camera 
cu aparate 
mușcate în 
trul Aurel 
cu ochii atenti în fiecare 
clipă ta pilpîirile becurilor 
semnalizatoare, știe totul, 
citește în grafice, în miș
cările acelor indicatoare, 
in tot ceea ce se ascunde 
dincolo de aceste dulapuri

de

furnalelor 
de comandă 

miraculoase și 
fei ești, mais- 
Liubimirescu,

după negocieri purtate 
în decembrie trecut, 
în capitala Zambiei, 
reprezentanții popu
lației africane și cei ai 
guvernului de la Sa
lisbury au ajuns ta o 
înțelegere care preve
dea încetarea focului, 
eliberarea deținuților 
politici, libertatea ac
tivității politice a re
prezentanților popu
lației majoritare afri
cane, inițierea de con
vorbiri directe între a- 
ceștia si reprezentanții 
minorității albe, pre
gătirea unei conferin
țe constituționale re
feritoare la viitorul 
Rhodesiei.

Curînd s-a văzut 
însă că diriguitorii de 
la Salisbury nu numai 
că nu-și respectă an
gajamentele asumate, 
dar procedează la noi 
arestări. Pentru a tor
pila preconizata con
ferință constituțională, 
ei au aruncat în închi- 

pe Ndabaningi 
, personalitate 

cunoscută, 
președinte al 

membru 
Consiliu- 
African, 

înscenare

soare i 
Sithole, 
africană 
fost
Z.A.N.U. și 
al conducerii 
lui Național 
pregătind o 
judiciară care ar urma 
să înceapă la 24 mar
tie. în aceste condiții, 
C.N.A. a întrerupt ne
gocierile în curs cu 
Ian Smith.

Manevrele rasiștilor 
au stîrnit, pe drept 
cuvînt, indignarea 
cercurilor largi ale o- 
piniei publice mon
diale. Alăturindu-și

glasul forțelor demo
cratice și progresiste 
de pretutindeni, po
porul român, care și-a 
manifestat în perma
nență, prin fapte, so
lidaritatea militantă cu 
lupta popoarelor afri
cane pentru sfărîma- 
rea cătușelor robiei 
coloniale, cere cu ho- 
tărîre să fie înlăturate 
fără întîrziere toate 
piedicile din calea 
procesului ireversibil 
al dobindirii libertății 
populației oprimate 
din Rhodesia. Așa cum 
este știut, cu prilejul 
Congresului al Xl-lea 
al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu lideri 
al poporului Zimbab
we, convorbirile cu a- 
ceștia punînd încă o 
dată în evidență ne
cesitatea lichidării ne- 
întîrziate a politicii și 
practicilor colonialis
mului și discriminării 
rasiale, exprimind con
vingerea în victoria 
cauzei acestui popor.

Reafirmîndu-și, în a- 
ceastă zi, solidaritatea 
cu lupta dreaptă a po
porului Zimbabwe 
pentru libertate și ne- 
atîrnare, poporul nos
tru îi adresează calde 
urări de succes în rea- 

■’ lizarea țelurilor sale 
naționale, pentru afir
marea deplină a drep
tului său imprescrip
tibil de a deveni stă- 
pîn pe propriile des
tine și a-și organiza 
viața așa cum dorește.

P. STANCESCU

a Teatrul National București 
(sala mare) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 10,30, Becket —
19.30, (sala mică) : Prizonierul din 
Manhattan — 10,30, Travesti — 15, 
Năpasta — 19,30.
© Filarmonica ^George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert pentru 
elevii liceelor industriale : Intîlni- 
re cu instrumentele muzicale — 
11, (Ateneul Român — sala Stu
dio) : După-amiezile muzicale ale 
tineretului — 18.
a Opera Română : Coppelia — 
11, Dreptul la dragoste — 19.
a Teatrul de operetă : My fair 
lady — 10,30, Contesa Maritza —
19.30.
a Teatrul de comedie : Un 

,Hamlet de provincie — 10, Molifcre 
la Teatrul de comedie — 15, ” ’ 
pone — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra“ (sala din bd. Schitu __
gureanu) : Leonce și Lena — io, 
Chițimia — 15, Anunțul la mica 
publicitate — 19,30, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Elisabeta I — 15, 
Tranzit — 19,30.
a Teatrul Mic : Cu cărțile pe față

Vol-

Bu- 
Mă-

generale. Sînt expuse tablouri în 
ulei si acuarelă, ceramică spe
cifică zonei Horezului, pirogra
vuri. lucrări realizate prin in
tarsie etc. Cele mai bune expo
nate vor fi selecționate pentru

CARNET
CULTURAL

concursul republican al pionie
rilor si școlarilor „Paleta de 
aur". (ION STANCIU).

SERATE MUZICALE
Alături de concertele-lectii 

susținute de Filarmonica de stat, 
la Casa de cultură din Bacău 
se organizează cu regularitate 
serate muzicale care au ca scop 
educarea muzicală a publicului, 
îndeosebi a tineretului. Muzica 
se împletește, în cadrul acestor 
serate, cu poezia, arta plastică

de fier pînă în trunchiurile 
de foc ale furnalelor.

De la oamenii acestor 
. guri de foc începe 

contemporană a 
lanțul uzinelor și 
fiilor, dimensiunile

lucrarea 
Reșitei, 
al sec- 

gîndi-

— 10,30, Viața e ca un vagon ? —• 
15, Philadelphia,, eșți.,a„ji)ga t — 

o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
MaghCrU)':: " Adio, ; Charlie''— 10, 
Bărbați țâră neveste — 15,30, Ulti
ma cursă — 19,30, (sala Studio) : 
Șoc Ia mezanin — 15, 3 intilnirl cu 
tragicomedia — 19.
• Teatrul Giuleștl : Scufița roșie
— 10, Comedie cu olteni — 15,
...eseu — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Casa 
cu șapte buclucuri — 11, Nunta 
de argint — 19,30.
a Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 11; 19.30, (sala
Victoriei) : Un băiat de zahăr... 
ars — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" (sala din șos. Ște
fan eel Mare 34) : Dudul lui Tra
ian — 19,30, (sala din str. Eremla 
Grigorescu 24) ; La ora H și un 
sfert concert — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 10; 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 11,
(sala Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 11.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
® Circul de stat : Un șerif la... 
circ — io; 16; 19,30.

și filmul. își dau concursul mu
zicieni, artiști plastici, actori ai 
Teatrului dramatic „George Ba- 
covia", poeți din cadrul revistei 
„Ateneu". (GH. BALTĂ).

EDITURA 
„SCRISUL ROMÂNESC" 

SE PREZINTĂ
în aceste zile, ta sediul biblio

tecii județene Dolj, într-o sală 
special amenajată, s-a deschis 
expoziția de carte intitulată „E- 
ditura Scrisul românesc se pre
zintă". Expoziția înmănunchează 
exemplare din cele peste 60 de 
titluri apărute la tînăra editură 
craioveană în cei 3 ani de ac- 

, tivitate. Printre cărțile expuse se 
găsesc numeroase care poartă 
prestigioase semnături : Tudor 
Arghezi, George Călinescu. Gib 
Mihăescu etc. Expoziția ofe
ră cadrul propice desfășurării 
unor fructuoase întîlniri între 
scriitori si cititori. (NICOLAE 
băbAlău).

Cîmpeanu, un tînăr care 
mai are încă sfiala adoles
centului, și ni se arată 
cum se încearcă tipurile de 
turbine în perspectiva pro
iectelor hidroenergetice ale 
țării. Directorul ing. Nicu

CONSTELAȚIA 
REȘIȚA3 J

rii tehnice care își pune 
pecetea pe ceea ce Reșița 
dă la ora actuală țării, pu
terii :ei industriale. De a- 
'cestea ne-am dat seama 
intr-o oarecare măsură și 
la Institutul de cercetări 
și proiectări pentru echi
pamente hidroenergetice. In 
laboratorul institutului, clă
dire cu instalații de mari 
dimensiuni, în alcătuirea 
lor niște prototipuri de hi
drocentrale, sîntem că
lăuziți de inginerul Viorel

Mateiaș și cîțiva ingineri 
ai colectivelor de proiec
tări vorbesc de cercetările 
lor și în tot ce spun vor
besc de țară și de formi
dabila capacitate creatoare 
a oamenilor ei. Sînt aici, 
îi vezi, sub zodia invăță- 
mintului, a muncii și răs
punderii, intr-o medie de 
virstă a tinereții, și te legi 
de zarea munților ce taie 
colțul ferestrei, ascultin- 
du-i și înțelegîndu-le gîn- 
durile și priceperea.

Dar scurtului popas i a 
fost nimerită și o seară în 
sala albastră a Casei de 
cultură, printre oamenii de 
litere ai Reșiței, între cărți 
și manuscrise. Ei îi spun 
Cenaclul Semenicul, locu
lui și ceasului acestuia de 
întî'nire, și de ani de zile 
tipăresc votarne de versuri 
și de învățătură, o revistă 
a lor, într-un climat ae 
studiu și de amiciție lite
rară căruia i se cuvine 
toată lauda. Un mănunchț 
de oameni care se prețu
iesc și din care au ieșit 
frumoase talente. în Bana
tul eu mari și valoroase 
tradiții literare și culturale.

Pe Semenic, o zăpadă 
cum numai în anii închi
puiți ai copilăriei. De aici, 
în lumina fosforescentă a 
unui peisaj 
după miezul 
constelația 
pîirile ei de 
așteptat de 
buia să vedem 
culmi înzăpezite, trebuia să 
imaginez și alcătuirile cos
mice unde arde focul de 
geneză al Reșiței.

lunar, tîrziu, 
nopții, se vede 
Reșița, cu pîl- 

Pleiadă, ne- 
aproape. Tre- 

și aceste

*
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Conferința 
general-europeană

în dezbatere — elementele e- 
sențiale ale documentului pri
vind urmările instituționale ale 

conferinței *
GENEVA 15 (Agerpres). — în con

textul progresului general în elabo- 1 
rarea documentelor finale pe ur
mează .a fi adoptate Ia cea de-a treia 
fază a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, participanții 
și-au intensificat eforturile pentru 
punerea de acord a pozițiilor pri
vind cadrul organizat în care va con
tinua colaborarea general-europeană 
după conferință, în vederea edifică
rii securității și dezvoltării cooperă
rii pe continent.

Astfel, în grupul de lucru al Co
mitetului de coordonare însărcinat 
să redacteze documentul privind ur
mările instituționale ale conferinței, 
s-a trecut la discutarea elementelor 
esențiale care urmează să figureze, 
în dispozitivul documentului. Șeful 
delegației. Iugoslave, ambasadorul 
D. Nincici, a propus, în acest scop, 
ca în activitatea de redactare a păr
ții dispozitive să fie luate în consi
derare următoarele patru idei de 
bază : scopurile și funcțiunile urmă
rilor instituționale ale conferinței ; 
modalitățile concrete de acțiune pen
tru realizarea acestor obiective ; 
aplicarea normelor democratice și a 
regulilor de procedură ale conferinței 
în activitățile viitoare ; 
concret al activităților ce 
să se desfășoare după 
conferinței.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor, șeful delegației române, am
basadorul Valentin Lipatti, a spriji
nit propunerile făcute de delegația 
iugoslavă, evidențiind că acestea for
mează un cadru logic de orientare a 
discuțiilor, ceea ce va înlesni în mod 
considerabil procesul de redactare a 
dispozitivului documentului. El a 
subliniat că aceste urmări trebuie să 
constituie continuarea, pe o treaptă 
superioară, a eforturilor începute la 
conferință în vederea edificării pro
gresive a sistemului de securitate și 
cooperare în Europa. Cadrul institu
țional respectiv trebuie, astfel, să 
permită evaluarea punerii in apli
care a hotărîrilor conferinței, pre
cum și întreprinderea de pași noi în 
raport cu cerințele viitoare. Desigur
— a subliniat reprezentantul român
— întregul proces trebuie' să se des
fășoare pe baza verificată a reguli
lor democratice de procedură stabi
lite la conferință.

calendarul 
urmează 

încheierea

VIETNAMUL DE SUD

Ripostă atacurilor trupelor
saigoneze

VIETNAMUL DE SUD 15 (Ager- 
' preș). — Forțele armate1 populare de 
eliberare_și populația . din provincia 

ripos- 
preluat 
district 
a ope-r 

__ T la Sai
gon împotriva zonelor eliberate. Inr 
tr-o hltă provincie a Vietnamului de 
sud, Thu Dau Mot, forțele armate 
și populația, respingind atacurile 
trupelor saigonez.e, au pus stăpînire 
pe baza militară și capitala de dis
trict Dau Tieng.

Darlac (Platourile centrale), 
tind acțiunilor inamice, au 
controlul asupra capitalei de 
Thuan Man, bază de lansare 
rațiunilor Administrației de

Reuniunea O.N.U.D.I. de la Lima
In centrul atenției - căutarea căilor de înfăptuire a unei 

noi ordini economice internaționale

LIMA 15. — Corespondentul . nos
tru transmite : Cuvîntările rostite în 
ședințele plenare ale celei de-a doua 
Conferințe generale a O.N.U.D.I. ex- • 
primă poziții și puncte de vedere re- 
flectind efortul pentru căutarea căi
lor spre O nouă ordine economică in
ternațională — obiectiv principal al 
reuniunii de Ia Lima. Participanților 
le-a fost prezentat un' proiect de 
document în care se propune stabi
lirea unui mecanism al cooperării in
ternaționale, adecvat unei strategii 
industriale globale. Acest document, 
elaborat de grupul „celor 77“ con
ține principii și obiective de bază ale 
industrializării, concepută ca un mij
loc al înaintării spre independență, 
precum și un plan de măsuri în ve
derea atingerii obiectivelor respec
tive.

Reprezentantul Indiei, T. A. Pai, 
a accentuat în cuvîntarea sa relația 
strînsă ce există între dezvoltarea in
dustrială și cea din alte sectoare eco
nomice. Emanciparea industrială a 
țărilor în curs de dezvoltare necesită 
— potrivit aprecierii delegatului in
dian — modernizarea conceptelor a- 
supra diviziunii internaționale a 
muncii.-

La rindul său, șefa delegației R.P. 
Chineze, Chen Mu-jua, a subliniat 
că potențialul material și uman al 
țărilor în curs de dezvoltare consti
tuie o bază puternică pentru pro
gresul economic.. pentru industriali
zare. Viata demonstrează că. după 
cucerirea independentei politice, ță
rile în curs de dezvoltare trebuie să 
obțină independenta economică, fără 
aceasta independența unui stat fiind 
incompletă sau nesigură. Vorbitoarea ' 
a evidențiat rolul efortului propriu 
în progresul industrial, faptul că a-

ceasta nu înseamnă „izolare" față de 
restul lumii sau respingerea spriji
nului extern. Considerăm — a spus 
reprezentanta R.P. Chineze — că 
„sprijinul economic acordat țărilor în 
curs de dezvoltare trebuie să res
pecte cu strictețe suveranitatea țări
lor beneficiare, fără nici o ’ condiție 
și fără pretenția vreunui privilegiu 
sau a unui ciștig exorbitant".

Armonizarea efortului propriu cu 
o reală cooperare internațională a 
constituit ideeă de bază a cuvîntării 
delegatului argentinean. Eduardo Bi
dart. Argentina participă la confe
rință — a afirmat fel — în spiritul 
dialogului, și nu al confruntării.

Luind cuvintul, reprezentantul ve- 
nezuelean, Ignacio Casei, a apreciat 
că reuniunea de la Lima va marca 
o nouă concepție asupra politicii in
dustriale la nivel mondial. Dacă efor
tul pentru industrializare accelerată 
revine țărilor înseși, stabilirea unui 
sistem de cooperare care să facili
teze politica de .dezvoltare reprezin
tă o responsabilitate a întregii co
munități internaționale. Printre fac
torii care frînează emanciparea in
dustrială, vorbitorul a amintit erme
tismul piețelor din țările industriali
zate în fața produselor manufactura
te ale țărilor în curs de dezvoltare, 
deteriorarea raporturilor de schimb, 
activitatea întreprinderilor multina
ționale.

Janos Szita, conducătorul delega
ției ungare, a menționat în alocuțiu
nea sa că industrializarea este o pro
blemă universală, fiind cheia pro
gresului economic în ansamblul lui.. 
Industria reprezintă unicul drum spre 
independența, economică și. ca atare,, 
trebuie să constituie problema nu
mărul unu a comunității națiunilor.

cambodgia Forțele patriotice au scos din luptă
întregi unități Ionnoliste

CAMBODGIA 15 (Agerpres). — 
După cum relatează Agenția khme
ră de informații (A.K.I.), în perioada 
care s-a scurs de la începutul aces
tui an, forțele de eliberare cambod
giene au scos din luptă, pe ansam
blul fronturilor din țară, aproxima
tiv 40 000: de militari lonnoliști. In 
același interval, 724 de posturi ina
mice și o foarte mare cantitate de 
armament și muniții au fost distruse 
sau capturate de patrioții khmeri.

In această etapă a războiului de 
eliberare se detașează un element 
semnificativ : întregi unități lonno- 
liste — companii, batalioane și chiar 
brigăzi — au fost, practic, desfiin
țate, ca rezultat al operațiunilor mi
litare declanșate de forțele patrio
tice cambodgiene.

Infringerile repetate au demorali
zat complet trupele regimului de la 
Pnom' Penh, soldații lonnoliști refu- 
zînd tot mai des să execute ordi
nele. De asemenea, de multe ori 
aceștia dezertează, părăsind frontul 
săli chiar trec'îfîd de partea forțelor 
de eliberare. Astfel, numai in cursul 
lunii februarie, șase batalioane lon- 
noliște din zona Insulei Peam Reang, 
de pe fluviul Mekong, și din provin-

cia Battambang au. trecut de partea 
forțelor patriotice.

Forțele de eliberare cambodgiene 
au continuat simbătă bombardarea 
obiectivelor Ionnoliste __ ____
Penh și din perimetrul aeroportului 
Pochentong ăl .capitalei, provocirfd 
inamicului însemnate pierderi. Pe 
de altă parte, forțele patriotice au 
lansat noi atacuri de infanterie în 
zona aeroportului, cucerind o poziție 
lonnolistă din cadrul liniei dfe apă
rare a aeroportului și sporindu-și 
presiunea asupra altor două baze 
inamice din aceeași; zonă. In cursul 
acestor atacuri efectuate de patrioții 
khmeri, trupele Ionnoliste au înre
gistrat, de asemenea, mari pierderi.

din Pnom

Ambasada franceză de la Pnom 
Penh a decis evacuarea întregului 
său personal diplomatic-— anunță 
agenția. France Presse, referindu-se 
la surse sigure din capitala cambod
giana. Guvernul francez era repre
zentat la Pnom Penh de un însărci
nat cu afaceri care, ’ împreunăV'-cu 
colaboratorii săi, urmează să pără
sească, duminică, Pnom Penhul, 
unde un singur consul va rămîne să 
reprezinte interesele franceze.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Manifestările
de la Zvolen

. PRAGA 15 — Corespondentul 
gerpres transmite :. . Orașul

A- 
gerpres transmite :. . Orașul slovac 
Zvolen a găzduit un șir de manifes
tări ocazionate de împlinirea a 30 de 
ani de la eliberarea întregului raion 
de către armata sovietică și armata 
română.

Din partea țării noastre, la mani
festări au luat parte delegația ora
șului Cimpulung-Muscel.— cu care 
orașul Zvo'leri este înfrățit -condu- 
să de Ion Ploscaru, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc. Cimpulung- 
Muscel al P.C.R., președintele consi
liului popular orășenesc, Carol Caz
ma, consulul general al României la 
Bratislava, și atașatul militar român 
la Praga, colonel Voicu Țugurel. La 
adunarea festivă, la care âu luat 
parte reprezentanți ai organelor cen
trale și locale de partid și de stat, 
președintele Comitetului național al 
orașului Zvolen, A. Klement, a ex
primat, în numele locuitorilor orașu
lui și raionului, al popoarelor ceh și 
slovac, adinca recunoștință pentru 
jertfele de singe aduse de ostașii so
vietici și români pentru eliberarea 
acestei părți a teritoriului slovac.

Intr-o scrisoare adresată locuito
rilor orașului înfrățit Cimpulung- 
Muscel, participanții la adunare iși 
exprimă sentimentele de profundă 
recunoștință pentru jertfele aduse de 
fii ai poporului, român, hotărirea lor 
de a păstra și dezvolta prietenia din
tre cele două popoare și țări prietene. 

. Cu același; prilej, la monumente
le și cimitirele ostașilor sovietici și 
români existente pe raza 
Zvolen au fost depuse coroane 
flori, iar 
organizat 
riiei.

raionului 
de 

în piața orașului a fost 
un mare miting al priete-

SCINTEIA- duminică 16 martie 1975

® Declarațiile președintelui republicii și primului ministru
• Componența Consiliului Revoluției

LISABONA 15 (Agerpres). — în 
fața Palatului Belem, din Lisabona, 
s-a desfășurat, vineri seara, o . mare 
adunare, populară în sprijinul Mișcă
rii Forțelor Armate și al hotărîrii de 
naționalizare a principalelor bănci, 
adoptată de Consiliul Revoluției al 
Portugaliei. Au participat peste i5 000 
de persoane.

Luind cuvintul cu acest prilej, pre
ședintele republicii, generalul Costa 
Gomes, a declarat că „Consiliul Re
voluției a decretat măsura cea mai 
revoluționară pe care a cunoscut-o 
vreodată Portugalia".

„Prin această măsură, adoptată în 
interesele poporului, puterea eco
nomică a fost subordonată, pentru 
prima oară, puterii politice".

„Pentru ca această măsură să-șl 
arate roadele, trebuie ca poporul por
tughez să muncească mult intr-un 
climat de liniște și înțelegere" — a 
adăugat președintele, care a relevat 
că „Mișcarea Forțelor Armate este cu 
poporul, căruia îi mulțumește pentru 
ajuțorui adus".

Intr-o alocuțiune radiotelevizată, 
primul ministru al Portugaliei. Vasco 
Goncalves, a declarat, vineri seara, 
că ziua de 14 martie, cînd Consiliul 
Revoluției a decretat naționalizarea 
băncilor, va rămîne o zi istorică pen
tru poporul portughez. „Banii po
porului — a spus el — vor înceta să 
mai fie utilizați în operațiuni frau
duloase și vor servi de acum înainte 
adevăratelor nevoi ale poporului", 
„Prin această naționalizare — a a- 
dăugat premierul portughez — reali
zăm primul nostru pas ferm si ire
versibil în direcția aplicării strategiei 
antimonopoliste".

Relevînd că nu se
„distrugerea inițiativei private" 
„dacă ea va servi 
mai bine susținută 
Goncalves a arătat:

Iară n-a fost interesată, pînă în pre
zent, decît de zdrobirea revoluției de 
la 25 aprilie".

*
La Lisabona a fost daț publicității 

un comunicat oficial care precizează 
componența Consiliului Revoluției, 
organism condus de președintele 
Francisco da Costa Gomes șl alcă
tuit din 24 de membri. Din consiliu 
fac parte primul ministru. Vasco 
Gbnțâlves, comandantul adjunct al 
Comandamentului operațional conti
nental, Otelo Saraiva , de Carvalho, 
membrii fostei Junte de salvare na
țională, precum și membrii fostei Co
misii de coordonare a Mișcării For
țelor Armate (M.F.A.). în acest or
ganism intră, de asemenea, opt ca
dre ale armatei, desemnate de 
M.F.A. Mișcarea Forțelor Armate și 
guvernul portughez sint hotărîte să 
respecte linia politică externă defini
tă de programul acestei mișcări, pro
gram ce garantează respectarea an
gajamentelor și acordurilor interna
ționale încheiate de . Portugalia — 
anunță un comv- dcat al Președinției 
republicii, dat publicității la Lisa
bona. Comunicatul arată că Mișcarea 
Forțelor Armate 
ghez garantează 
lor și bunurilor 
du-se convențiile
garantate, de asemenea, 
democratice în Portugalia, precum și 
organizarea alegerilor prevăzute pen
tru Adunarea Constituantă.

și guvernul portu- 
protecția persoane- 
străine, respectîn- 
internaționale. Sînt 

libertățile

01 PREIfflDENI

intenționează 
ci, 

poporului va fi 
decît înainte", 

„Banca particu-

agențiile de presă
Delegația militară româ- 

jjjj condusă de general-colonel Ion 
Coman, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, care la invitația gene
ralului Fred C. Weyand, șef de stat 
major al trupelor de uscat ale State
lor Unite ale Americii, efectuează o 
vizită oficială în S.U.A., a vizitat 
unele instituții militare de învăță- 
mînt din statele Oklahoma, Texas și 
Georgia.

Ie Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
Ndabaningi Sithole, președintele 
S.W.A.P.O. a spus că „singura soluție 
rezidă in lupta armată. Singurul lim
baj pe care îl înțelege Ian Smith 
este limbajul armelor".

★

Guvernul brazilian a acordat azil 
politic lui Antonio de Spinola și 
unui grup de 15 ofițeri 
care au fugit din 
eșecul încercării de 
luționar.

portughezi 
Portugalia după 
puci contrarevo-

transmit

Freședintele Organizației 
Poporului din Africa de 
Sud-Vest, Sam Nui°ma, a decla
rat : „Deși Republica sud-africană a 
staționat 4000 de soldați în Namibia, 
npț șîntețn hotărîți să luptăm cinci
sprezece, douăzeci de ani sau chiar 
mai mulți pentru a ne ciștiga inde
pendența". Referindu-se la arestarea 
de către autoritățile rasiste rhode- 
siene a liderului Uniunii . Naționa-

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, va avea, 
luni, la New York, întîlniri prelimi
nare cu reprezentanții comunităților 
greacă și turcă din Cipru, în confor
mitate cu misiunea de bune oficii 
care i-a fost încredințată de Consi
liul de Securitate pentru relansarea 
negocierilor intercomunitare.

ÎN PREAJMA CONGRESELOR UNOR PARTIDE FRĂȚEȘTI

La Bruxelles a fost inaugu- 
rat al VII-lea Tîrg internațional al 
cărții, la care participă peste 1100 
editori din-34 de țări.’Ppln 'rnijlo.Ci'^ 
rea standului „Centralei editoriale — 
București", industria poligrafică . ro
mânească prezintă numeroase tipă
rituri din toate domeniile de crea
ție, - realizate. în1 ’ultimul an în 
țara noastră. De un deosebit suc
ces se bucură, datorită 
rii tehnice excepționale, 
de artă, precum și cărțile 
ță. La deschiderea tîrgului; 
românesc a fost vizitat de . 
culturii franceze și flamande ai Bel
giei.

realiză- 
lucrările 

de. știin- 
standul 

miniștrii

BUDAPESTA Âvînt constructiv ROMA Dezbateri ample
Mîine, 17 martie, se va 

deschide la Budapesta 
cel de-al Xl-lea Con
gres al Partidului 
Muncitoresc Socialist 
Ungar, eveniment de 
însemnătate deosebită 
în viața comuniștilor, a 
întregului popor, fra
te ungar. Desfășurin- 
du-și lucrările în 
preajma celei de-a 
30-a aniversări a eli
berării Ungariei de 
sub jugul fascist, Con
gresul va prilejui tre
cerea în revistă a suc
ceselor obținute de po
porul ungar în perioa
da de la precedentul 
congres — în general 
în cele trei decenii de 
transformări revoluțio
nare, pentru făurirea 
socialismului.

Recenta plenară a 
C.C. al P.M.S.U. a1 în
tocmit următoarea or
dine de zi, pe care o 
va supune aprobării 
Congresului: raportul 
de activitate al Comi
tetului Central : pro- 

' iectul de hotărîri ■ al 
Comitetului Central; 
propuneri privind mo
dificarea statutului or
ganizatoric ; proiectul 
Programului Partidu
lui Muncitoresc Socia
list Ungar.

In adunările gene
rale pentru dări de 
seamă și alegeri, la 
conferințele orășenești, 
și județene ce au 
precedat Congresul, 
comuniștii au dezbătut 
pe larg sarcinile care 
le stau în față, per
spectivele pe care le 
deschid întregului po
por documentele Con
gresului. Intr-o decla
rație făcută presei, 
Săndor Jakob, mem
bru al C.C. al P.M.S.U.. 
a arătat că adunările 
și conferințele de par
tid s-au caracterizat 
prin spirit de respon
sabilitate politică, des- 
fășurîndu-se într-o at
mosferă de exigentă, 
sub semnul criticii șl 
autocriticii. In cadrul 
acestor reuniuni pre
gătitoare, au luat cu
vintul 144 000 de mem
bri de partid. Totoda
tă. la C.C. al P.M.S.U. 
au sosit 3 000 de su
gestii în legătură cu 
statutul și 2 500 de re
marci si propuneri re-

feritoare la tezele Co
mitetului Central. Vor
bitorul a apreciat ■ in 
concluzie că s-au creat 
astfel condiții pentru 
ca forul suprem al 
partidului să-și înde
plinească corespunză
tor misiunea de răs
pundere ce ii revine.

După cum a subli
niat presa de partid 
ungară, însemnăta
tea deosebită a Con
gresului' constăîn fap
tul că este chemat să 
traseze direcțiile de 
dezvoltare a Ungariei 
pe o perioadă de 15— 
20 de ani. Jaloanele

Preocupările pentru 
reducerea importurilor 
de materii prime s-au 
soldat cu economii 
în valută în 
re de circa 
dolari. în acest 
poate fi citat 
piui de la fabrica de 
alcaloizi din Tiszavas- 
văr, unde cloroformul,- 
materie primă care se 
importa contra va
lută, a fost înlocuit cu 
un produs sitnilar fa
bricat în țară.

Realizări semnifica
tive au fost anunțate 
și din bazinul carboni
fer de la ‘ Tatabănya.

valoa- 
450 000 

sens 
exem-

Puternicul detașa
ment al comuniștilor 
italieni se pregătește 
pentru un important 
eveniment :. cel de-al 
XIV-lea Congres al 
partidului, care va în
cepe Ia Roma marți 
18 martie. Zilele tre
cute âu luat . sfirșit 
dezbaterile premer
gătoare ale federații
lor provinciale, care 
au antrenat (în cadrul 
congreselor la nivelul 
respectiv) zeci și sute 
de mii de comuniști. 
In. centrul , acestor 
dezbateri s-au aflat 
raportul prezentat de

țiat interesul deosebit 
șl comuniștilor pen
tru aprofundarea te
melor discutate. Cred 
că nu exagerez dacă 
afirm că în actuala 
dezbatere s-a înregis
trat un adevărat . salt 
calitativ. Din multi
tudinea de teme , care 
au . concentrat atenția 
participanților se; cu
vin semnalate : propu
nerea „compromisului 
istoric", originile și 
cauzele actualei crize 
ale sistemului capita
list, noul tip de dez
voltare economică și 
socială care se impu-

DE LA CORESPONDENTII NOȘTRI:
acestei dezvoltări sînt 
stabilite în Directivele 
Congresului și în pro
iectul de Program al 
partidului — și. aces
ta din urmă fiind, re
cent. adus la cunoșr 
tința întregului popor.’ 

In cinstea Congresu
lui s-a desfășurat o 
largă și însuflețită în
trecere socialistă, a- 
vînd ca obiective de
pășirea sarcinilor pla
nificate, economisirea 
de materii prime și 
energie, precum și da
rea în folosință. îna
inte de termen, a unor 
obiective industriale și 
social-culturale. Presa 
ungară relatează zilnic, 
despre succesele oa
menilor muncii, în 
frunte cu comuniștii, 
pe frontul construcției 
economice. Numai în 
ultima vreme au fost 
puse 
mult 
men, 
tante
pildă, turbina de gaz 
de la termocentrala 
din înota, fabricile de. 
prefabricate din beton 
de la Veszprăm și Bu
dapesta, fabrica de 
sticlă plană de la O- 
roshâza, cea de mobilă 
de la Szatmâr, nume
roase blocuri de locu
ințe, magazine univer
sale și alte construcții 
de interes obștesc. .

în funcțiune, cu 
înainte de ter- 
un șir de impor- 
obiective — ca. de

Extrăgînd peste plan 
în cinstea Congresului 
40 000 tone cărbune, 
minerii de aici vor re
duce totodată consii- 

’ mul de energie . Cu 5,2 
la sută pînă la sfirși- 
tul anului — ceea ce 
va însemna o econo
mie de 60 milioane fo- 
rinți. Cu rezultate 
îmbucurătoare întîm- 
pină Congresul colec
tivele de oameni ai 
muncii de la combina
tul metalurgic „Cse- 
pel“. fabrica de vagoa
ne și motoare Diesel 
„Raba" din Gydr, com
binatul metalurgic din 
Dunaujvăros, de la 
numeroase alte între
prinderi.

în zilele premergă
toare marelui eveni
ment din viața, parti
dului și a tării, oame
nii muncii de la orașe 
și sate iși manifestă 
cu însuflețire hotărî
rea de a se uhi și mai 
strlns în jurul parti
dului, de a munci mai 
mult și mai' bine, 
creînd, astfel, condiții 
optime pentru realiza
rea sarcinilor pe care 
le va trasa Congresul, 
pentru înfăptuirea 
programului de înflo
rire multilaterală a 
Ungariei socialiste.

Aurel POP

general al 
Berlin-

secretarut 
P.C.I., Enrico 
guer, la plenara C.C. 
al P.C.I. din decem
brie 1974, propunerile 
din acest document 
pentru ieșirea țării 
din criză, pentru rea
lizarea unei cotituri 
democratice, bazată 
pe1 înțelegerea și co
laborarea dintre mari
le forțe populare ale 
Italiei : comuniști, so
cialiști, catolici.

„Care au fost trăsă
turile ■. principale ale 
dezbaterilor de dina
intea Congresului ? 
Cum se prezintă or
ganizațiile partidului 
in preajma acestui 
eveniment de. o , deo
sebită însemnătate 
pentru comuniștii ita
lieni ?“. întrebările le 
adresăm tovarășului 
Mauro Olivi, secreta
rul organizației P.C.I. 
din Bologna, oraș a 
cărui conducere este 
asigurată, după cum 
se știe, de 30 de ani, 
de către comuniști.

„Dacă ar fi să ne 
limităm la o aprecie
re sintetică ' — ne-a 
declarat interlocuto
rul — aș putea spune 
că atît congresele pe 
federații, cit și cele 
600 de seminarii con
sacrate 
portului 
general, 
precedat,

studierii ra- 
secretarului 
card le-au 
au eviden-

ne a fi inițiat, depă
șirea politicii de 
blocuri și rolul pe care 
Italia îl poate desfă
șura în acest sens, 
lupta antifascistă și 
altele;. Dezbaterile în 
jurul acestor teme au 
evidențiat nu numai 
deplina adeziune la 
strategia și propuneri
le avansate de P.C.I.* 
dar și hotărîrea de 
acțiune pentru trans
punerea în fapt a an
cestor propuneri".

Din acest punct ... 
vedere, cit se poate de 
concludente ău fost în
seși lucrările congre
sului federației pro-' 
vinciale din Bologna, 
una dim cele mai pu
ternice organizații pro
vinciale ale P.C.I., dis- 
punînd de peste 111 000 
membri. Modul în care 
comuniștii adminis
trează orașul Bologna 
și întreaga1 provincie 
Emilia-Romagna, ca
racterizat pr.intr-o lar
gă participare a popu
lației Ia conducerea 
treburilor obștești, este 
urmărit cu deosebit 
interes în • întreaga I-

• talie.' Bilanțul făcut in 
timpul dezbaterilor fe
derale vorbește de la”1 
sine despre marile po
sibilități pe care., le 
prezintă acest mod de 
a înțdlege guvernarea 
orașului: marile pro
iecte de dezvoltare ur-

de

banistică, crearea de 
noi cartiere de locuin
țe, îndeosebi muncito
rești, dezvoltarea ungi 
largi rețele de creșe 
și grădinițe, ca și de 
case de ajutor pentru 
bătrîni, înființarea de' 
dispensare și biblioteci 
publice, asigurarea 
gratuității transportu
lui în comun pentru 
muncitori, elevi și stu- 
denți. Toate aceste 
succese — cu atît mai 
meritorii cu cit activi
tatea partidului și a 
administrației comu
nale se desfășoară 
limitele relațiilor 
ciale capitaliste — 
putut fi înfăptuite 
urmare a antrenării a 
zeci și zeci de mii de 
cetățeni, dînd încă o 
dată “măsura capacită
ții organizatorice a 
comuniștilor, ilustrînd 
simțul'de răspundere 
cu 1 care ei abordează . 
problemele ce intere
sează viața de zi cu. zi 
a maselor celor mai 
largi. înJ același timp, 
ducerea măi departe a 
acestor succese,. gene- ■ 
ralizarea experienței 
pozitive de la Bolo
gna presupun, in mod 
necesar, așa cum au 
pus în evidentă dez
baterile federale, in
tensificarea. colaborării 
dintre comuniști și 
socialiști, aportul tu
turor forțelor politice 
democratice.

. Este . o concluzie. de 
amplă semnificație, 
care s-ă desprins din 
toate dezbaterile fe
derale, și sub semnul 
căreia se va desfășura 
cel de-al XIV-lea Con
gres'': necesitatea rea
lizării unei înțelegeri 
lașgi între toate for
țele politice progresis
ta democratice, indi
ferent de deosebiri i- 
deologice sau de con
cepții filozofice ori re- 

, ligioase, dornice și in
teresate în progresul. 
economico-social al 
tării. în depășirea di
ficultăților1 economice, 
în asigurarea condiții
lor interne și externe

■ favorabile dezvoltării 
pașnice' și prospere a 
oamenilor muncii și a 
întregului popor.

140 ofițeri greci puși în 
retragere. Ministerul Apărării 
Naționale din Grecia a anunțat, sîm
bătă — potrivit agenției A.N.A. — 
punerea în .retragere a 140 de ofițeri. 
Se menționează că această măsură 
face parte din acțiunile de eliminare 
din rindul armatei a elementelor 
care au aparținut sau au simpatizat 
cu. junta militară.

La Panmun$on 8 avut loc
o. nouă întrevedere a vicepreședinți
lor Comitetului, de coordonare Nord- 
Sud, la care Cho Myong II, vice
președintele reprezentînd R.P.D. Co
reeană, a condamnat autoritățile sud- 
coreene pentru acțiunile lor din ul
tima vreme, care au dus la agravarea 
tensiunii dintre cele două părți ale 
Coreei. Pentru îmbunătățirea rela
țiilor dintre cele două părți și pen
tru normalizarea dialogului Nord- 
Sud sînt necesare încetarea tuturor 

‘ acțiunilor provocatoare ale părții 
sud-coreene și încetarea persecutării 
forțelor patriotice și progresiste din 
Coreea de sud. EI a relevat necesi
tatea retragerii trupelor americane 
din' Coreea de sud, ca premisă ma
joră a reunificării independente și 
pașnice a Coreei.

Sonda spațială „Helios", 
construită în comun de S.U.A. și 
R.F.G., a evoluat, sîmbătă, la 45 mi
lioane kilometri de Soare, doborînd 
recordul stabilit anul trecut de „Ma
riner 10", care s-a apropiat la 67 mi
lioane kilometri de astru — a anun
țat N.A.S.A.

„Helios" urmează să culeagă infor
mații despre activitatea solară din 
zonele invizibile de pe Pămînt. Son
da va descrie două mișcări de. revo
luție în jurul Soarelui, fiecare avînd 
o durată de 192 de zile.

Susan Hayward 3 încetat 
din viață în; virstă de 56 ani la Los 
Angeles (California). Interpretă în 
peste 50 de filme, ea a obținut pre
miul ,.Oscar" pentru rolul susținut 
în „Vreau să trăiesc".

in 
so- 
au 
ca

Radu BOGDAN

Prunul ministru al Suri- 
Hamului, ^en’< Aaron, a sosit , la 
Haga, unde va avea o serie de. între
vederi cu primul ministru al Olan
dei, Joop den Uyl, Convorbirile vor 
avea drept principal scop acordarea 
unui ajutor economic Surinamului, 
după obținerea independenței sale 
în luna noiembrie, anul acesta.

Fostul teritoriu Guyana Olandeză, 
Surinamul a obținut statut de auto
nomie internă în 1954. Cu o supra
față de 142 800 kmp, Surinamul este 
situat în America Latină,' în nordul 
Braziliei, și deține primul loc în lu
mea occidentală in ce privește ex
tracția de bauxită.

Ziarist francez ucis mi
șelește de poliția saigo- 
nezâ. viner* după-amiază, ziaristul 
francez Paul Leandri, adjunct al di
rectorului Biroului A.F.P. Ia Saigoh, 
a fost ucis de poliția lui Thieu cu o 
rafală „de mitralieră în fața clădirii 
siguranței, unde fusese convocat 
pentru unele relatări care nu con
veneau marionetelor sud-vietnameze. 
Aflînd cu stupoare și indignare de 
uciderea colegului lor, ziariștii de la 
A'.F.P. și-au anunțat intenția de a 
sesiza organizațiile profesionale na
ționale și internaționale.

A. Onnsis, armator °m r!e 
afaceri grec, a încetat din viață, șîm- 
bătă, în virstă de 69 de ani, la spi
talul american din suburbia parizia
nă Neuilly, datorită unei infecții pul
monare postoperatorii.

ORIENTUL APROPIAT
® Convorbirile siriano-americane de la Damasc ® între 

vederile de la Beirut
DAMASC 15 (Agerpres). — Secre

tarul 'de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, a sosit, sîmbătă,. în .capitala Si
riei, venind de la Tel Aviv. In ace
eași zi au început convorbirile cu pre
ședintele Hafez El Assad și cu alte • 
oficialități siriene consacrate per
spectivelor unei reglementări pașnice 
a situației din Orientul Apropiat. 
Secretarul de stat american a con
ferit cu șeful statului sirian asupra 
conținutului convorbirilor purtate 
anterior la • Assuan Și Tel Aviv.. Tot
odată, Henry Kissinger s-a informat 
în legătură cu poziția Siriei față de 
posibilitățile existente în vederea 
unor noi măsuri pe calea soluționă
rii conflictului din zonă. Următoarea 
etapă a turneului 
stat al S.U.A. 
va conferi cu 
daniei.

secretarului de 
este Ammanul, unde 
regele Hussein al Io.r-

(Agerpres). Pre-BEIRUT 15
ședințele Libanului, Suleiman Fran- 
gi.eh. a conferit, vineri, cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, în legătură cu ul
timele evoluții ale situației din O- 
rientul Mijlociu și influența lor asu
pra problemei palestinene — a anun
țat, la Beirut, un purtător de cuvînt

al O.E.P. La întrevedere a partici
pat Farouk Kaddoumi, șeful Depar
tamentului politic ăl O.E.P.

★
„în cadrul ultimelor sale negocieri, 

Henry Kissinger a fost pus in fața 
unor dificultăți și complicații. în
deosebi cele privind garanțiile soli
ei tâte de. Israel — se arată întf-un 
articol publicat de ziarul „Akhbar 
El Yom", șub semnătura redactoru
lui său șef. Consilierii secretarului 
de stat declară că el a reușit să în
lăture cea mai mare parte a acestor 
greutăți, deși unele complicații că
min". Ziarul arată că un proiect de 
acord, care va fi elaborat de Kis
singer și ministrul de externe israe- 
lian Yigal Allon, va fi adus la Assuan 
de către secretarul de stat american, 

sigur — continuă 
— că acest pro- 
la Assuan", adău- 
se va întoarce în

„Este un fapt
„Akhbar El Yom" 
iect va fi amendat 
gînd că Kissinger
Israel pentru a patra oară, în ac
tualul său turneu, la 19 martie.

în cazul în care se va realiza un 
acord de dezangajare pe cele trei 
fronturi (Sinai, Golan și Cisiorda
nia), Conferința de la Geneva ar pu
tea să aibă loc la, începutul verii, la 
ea participînd și palestinenii.

• PENTRU PROGNO
ZA TIMPULUI. Organizația 
meteorologică mondială, care 
anul viitor va împlini un sfert 
de,veac de la înființare, desfă
șoară prin colaborarea dintre 
diferitele țări membre o vastă 
activitate de mare interes știin
țific și practic. în prezent, sta
țiile meteorologice din lumea 
întreagă realizează în decurs de 
24 de ore peste 100 000 de ob
servații la suprafața Pămîntului 
și peste 11 000 de sondaje at
mosferice, pe baza folosirii 
mijloacelor „clasice" ; alte date 
importante se obțin prin inter
mediul' sateliților meteorolo
gici. Toate aceste informații 
despre starea timpului, împre
ună cu materialele sinoptice 
documentare obținute cu ajuto
rul calculatoarelor electronice 
existente la Centrul meteorolo
gic mondial de Ia Moscova și Ia 
centrele regionale, din diferite 
pUncte ale lumii, sînt folosite 
ca material de bază la stabili
rea timpului probabil.

• VICTORII PE... HÎR- 
TIE. Un grup de ziariști occi
dentali, care au vizitat zilele 
trecute reședința lui Lon Noi, 
au avut surpriza să vadă în 
anticamera biroului căpeteniei 
regimului de la Pnom Penh un 
original calendar de perete, îm
podobit cu desene sui-generis, 
pregătite de oficiul de propa
gandă al respectivului cabine 
Așa, de pildă, fila pe luna au - 
gust înfățișează un detașament 
de soldați lonnoliști în... plină 
înaintare, cea de pe luna sep
tembrie o unitate a armatei de 
eliberare... în retragere, iar ul
tima filă, cea pentru decembrie, 
îl înfățișează pe însuși Lon Noi 
primind triumfător defilarea 
trupelor sale victorioase 1 Ști
rea a fost transmisă de un co
respondent francez, care a in- 
soțit-o, amuzat, de comentarii 
ironice, știut fiind în ce situa
ție se găsește astăzi regimul 
ionnolist.

• „MARINER-10“ IN 
ULTIMA MISIUNE. Ca- 
merele de televiziune ale son
dei spațiale americane „Ma- 
riner-10" — care, începînd de 
duminică, va survola pentru a 
treia oară de Ia . lansare supra
fața planetei Mercur — au fost 
puse în funcțiune. Sonda ur
mează să transmită aproxima
tiv 650 imagini, precum și noi 
date despre cimpul magnetic al 
planetei, a cărui existență (des
coperită în cursul primei mi
siuni, la 29 martie 1974) a con
stituit o surpriză pentru oa
menii de știință. De la lansarea 
în spațiu, la 3 noiembrie 1973, 
sonda spațială americană a par
curs aproape 1.5 milioane km, 
A treia misiune va fi și ultima, 
ca urmare a epuizării surselor 
sale de energiei

• ECOURI ALE RECE
SIUNII. Ultimul teritoriu fran
cez din America de Nord, des- 
,pre a cărui. existență mulți lo
cuitori ai Franței nu știu ni
mic, • este St. Pierre-et-Mi- 
quelon, o mică insulă stîncoa- 
să, cu o suprafață de numai 
55 kmp și cu aproape 6 000 de 
locuitori, aflată în dreptul coas
telor Canadei, la 5 000 km de 
metropolă. Brusc, această insu
liță pierdută a intrat în atenția 
presei prin faptul că și aci se 
fac simțite consecințele rece
siunii economice. Locuitorii, 
care se ocupă în principal cu 
pescuitul codului — o îndelet
nicire deosebit de grea în con
dițiile climatice ale Atlanticu
lui de nord — se plîng de pre
țul extrem de redus primit pen
tru un kilogram de cod, 1,10 
franci față de 25 de franci cit 
se vinde pe piețele Parisului, și 
de creșterea masivă a prețuri
lor bunurilor necesare traiului 
lor. pe care ân cea mai mare 
parte le importă. Protestind 
împotriva acestei situații, ei re
vendică, pe bună dreptate,' un 
sistem de prețuri mai echitabil.

• RARITATE A NATU
RII. O broască care trăiește în 
Australia, „Rheobatrachus Si
tus", descoperită acum doi ani 
in apropiere de Brisbane, își 
„clocește" ouăle... în stomac — 
după cum au stabilit experții. 
Ei au observat că mormolocii 
și, mai tîrziu, puii sînt 
„expulzați" pe cale bucală. O 
broască-femelă, în lungime de 
circa 5 cm, a „născut", în acest 
mod, 16 pui, care măsurau intre 
1,25—1,50 cm. Stomacul său era 
mult dilatat, iar mușchii aces
tuia extrem de întinși și foarte 
subțiri. El nu conținea nici un 
fel de lichid digestiv. De aceea, 
experții presupun că in timpul 
celor 37 de zile, cît durează 
„clocitul", funcția digestivă a 
broaștei-mame încetează com
plet.

• CIUDĂȚENII CA
LENDARISTICE. Născută 
intr-un an bisect, Ia 29 februa
rie 1896, Hazel Christy (din 
Nevada, statul Iowa) ar trebui, 
în mod normal, să-și sărbăto
rească în 1976 — conform „sal
tului" din 4 în 4 ani — cea de-a 
19-a aniversare. In realitate, 
cifra respectivă va fi doar 18. 
Cum se explică acest lucru ? 
După cum se știe,. în stabilirea 
anilor bisecți se pornește de la 
faptul că durata unui an este 
de 365 de zile și un sfert ; a- 
ceasta este însă doar durata a- 
proximativă, drept care o dată 
la fiecare sută de ani, respectiv 
la începutul secolului, se re
nunță la ziua de 29 februarie, 
cu alte cuvinte se sare peste 
un an bisect. Așa se face că in 
1900 Hazel și toți cei născuti în 
aceeași zi cu ea nu și-au sărbă
torit aniversarea, întrucît, în 
acel an, februarie a avut numă
rul obișnuit de zile. 28. Ca ur
mare a acestei ciudățenii, Hazel 
se bucură de cinstea de a fi 
vicepreședintă a clubului „Opt 
ani fără zi de naștere".
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