
Președintele Republicii,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Filipine
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în ziua de 24 martie a.c., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
a primit pe doamna Lețicia Ramos

Shahani, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii Filipine în 
țara noastră. (Cuvîntările rostite 
în pagina a V-a).ÎNTÎMPZIUA MUNCIIA TRĂI ÎN CINSTE

Sîntem un popor pentru care a 
trăi nu înseamnă a viețui pur și 
simplu, ci înseamnă a trăi frumos. 
Iar a trăi frumos înseamnă a trăi 
moral.

Un principiu esențial de existen
ță,. rotund ca viața și faptele tutu- 

,ri or bărbaților exemplari cuprinși în 
ar itoria neamului, armonios ca însăși 

umusețea acestor păminturi, mo
rală chiar și ea, prin, echilibrul dă
ruit conștiințelor.. Morală, asemenea, 
doinelor sau proverbelor decantate 
prin veacuri de simțire caldă și de 
gînd limpede, închinate, mereu, for
mării de oameni care trăiesc cu a- 
devărat. In înțelepciunea populară, 
omului adevărat i se spune om de 
omenie și doina ni-1 arată ca a- 
vînd sufletul „curat, / luminat, / ca 
argintul strecurat..." Opusul aces
tuia, evocat în satire, in imprecații, 
este neomul, cel care „face umbră 
degeaba pămîntului", sau „spurcă 
locul pe unde calcă", atrăgîndu-și 
oprobriul obștii.

Această supremă rigoare — care 
a stat dintotdeauna la temelia per
manenței noastre, punîndu-și am
prenta pe profilul spiritual al în
tregului popor — Partidul Comunist 
Român a inscris-o la Ioc de frunte 
în Statutul și Programul său ca pe 
o lege fără de a cărei respectare 
nu poate fi înfăptuit țelul măreț al 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, al înaintării spre 
comunism. Este ideea fundamentală 
pe care o afirmă, în toate paragra
fele sale, Codul principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste, do
cument dezbătut și îmbogățit prin 
lucrarea întregului popor și validat 
cu înaltă răspundere de cel .de-al 
XI-lea Congres al partidului. în lu
mina acestei legi etice — care îm
bogățește și sintetizează tot ce au 
gîndit și simțit despre morală, tot 
ce au înfăptuit sub semnul ei, de-a 
lungul veacurilor, oamenii acestor 
păminturi — a trăi înseamnă a trăi 
în chip creator, înseamnă a trăi cu 
simț al responsabilității față de co
lectivitate, înseamnă a trăi punînd 
totdeauna interesele obștii mai pre
sus de propriile interese, înseamnă 
a trăi ca un dușman înverșunat al 
minciunii și filistinismului, al spiri
tului mic-burghez, spirit imoral 
prin virulența cu care generează 
ipocrizia, egoismul, orgoliul exacer
bat, bunul plac și setea de înavu
țire, libertinajul și toate Celelalte 
racile pe care le-a urît. dintotdea
una poporul nostru și cărora, cu ă- 
tit mai mult astăzi, luminat de con
cepția despre lume și societate a 
partidului său comunist, le, este un 
dușman înverșunat,

Dintotdeauna, poporul nostru a

prețuit strădaniile fiilor săi de a 
trăi în cinste si omenie ca dovezi 
ale conștiinței patriotice, atit în 
trecut — cînd, în condiții istorice 
si sociale neprielnice, fiecare grăun
te uman trebuia să acumuleze. în 
structura lui intimă, forța necesa
ră întregului pentru a înfrunta și 
a birui vicisitudinile vremii — și 
mai cu seamă azi, cînd procesul de 
înflorire socialistă a tării aprofun
dează si diversifică noțiunea de 
spirit patriotic. A fi patriot, azi, 
înseamnă nu numai a da dovadă de 
înaltă răspundere la locul tău de 
muncă, nu numai a fi gata să aperi 
patria. Ia nevoie cu prețul vieții — 
deci a vădi spirit patriotic în mo
mente excepționale — și înseamnă 
a-ți considera fiecare gest, fiecare 
gînd, fiecare cuvînt, oricît de mă
runte, prin prisma datoriei sfinte 
de a spori puterea și prestigiul ță
rii. de a nu lăsa ca acestea să fie 
știrbite, prin carențe de comporta
ment, ale tale sau ale altora. Răs
punderea patriotică este una si in
divizibilă pentru toți fiii tării, de 
la muncitorul din hala uzinei, de 
la țăranul cooperator pînă la dem
nitarul învestit de societate cu răs
punderea treburilor publice. Tutu
ror le incumbă, deopotrivă, dato
ria de a sluji, în orice împreju
rare numai si numai interesele po
porului. de a avea in permanentă 
conștiința datoriei fată de tară, de 
a face totul, oricînd si oriunde, 
pentru ca fiecare bun dobîndit din 
sudoarea poporului să fie gospodă
rit si folosit. în interesul națiunii 
socialiste. Nici un cuvînt, nici un 
gest, oricît de neînsemnate în a- 
parentă, nu trebuie să aducă vreo 
știrbire avuției patriei socialiste, 
atit cea materială, cit și cea spi
rituală, constînd. în primul rînd. în 
prestigiul uriaș pe care si l-a cîști- 
gat România in lumea întreagă prin 
politica partidului comunist, prin 
pforțurile neprecupețite ale .milioa
nelor de oameni ai muncii.'

Efortul nobil și perseverent pen
tru crearea și dezvoltarea unei mo
ralități pe măsura cerințelor civili
zației socialiste, partidul nostru nu-1 
concepe ca pe o luptă sortită să 
rămînă la nivelul principiilor, ca pe 
un deziderat ipotetic și nebulos, 
menit să fie împlinit cîndva, în- 
tr-un viitor imprecis. Și, cu atit 
mai puțin, ca pe un obiectiv în sine, 
de dragul unei înfrumusețări idi
lice — și, de altfel, imposibil de 
realizat — a -ceea ce vizionarii uto
pici înțelegeau cu patru veacuri în 
urmă, prin ..omul ideal". Partidul 
Comunist Român, prin toate funda
mentările sale teoretice, prin în
treaga sa activitate practică, prin

(Continuare în pag. a V-a)

INAM PUTEREA UNUIPRIN ÎNTRECEREÎN MUNCAPe Valea Sebeșului,sub munte
La intrarea în co

muna Șugag. un mi- 
crocvartal de vile cu 
zidire de piatră anun
ță că pe aici se schim
bă ceva. Intr-adevăr, 
pe Valea Sebeșului se 
schimbă locurile, oa
menii. obiceiurile. A- 
pele repezi ale Sebe
șului vor căpăta un 
rost nou ; prin mun
ca omului, forța lor va 
fi transformată în e- 
nergie electrică, în 
cele două hidrocen
trale de la Sugag și 
Gîlceag aflate acum 
în construcție. Forfota 
specifică a șantierelor 
de la Oașaj Tău si Do
bra domină întreaga 
vale a Frumoasei, 
cum îi spun localnicii.

Iurie Druță, ingine- 
rul-șef al Grupului de 
șantiere Valea Sebeșu
lui. ne spune : „Efor
turile. munca fără 
preget a oamenilor de 
aici au un obiectiv 
precis care, de altfel, 
constituie angajamen
tul unanim al întregu
lui colectiv': de a da 
în funcțiune cu 3 luni 
mai devreme hidrocen
trala de 150 MW de la 
Gîlceag si cu 6 luni pe 
sora ei geamănă, de la 
Șugag".

La uzina de Ia Șu
gag s-a intrat în ca
vernă (locul unde vor , stantin Besliu cu bri-

' gada lui a săpat 108 
ml de galerie, record 
pe grupul de șantiere. 
Apoi a chemat toate 
brigăzile de mineri, pe 
toti care lucrează la 
galerii, să se întreacă 
cu brigada lui în ce 
privește viteza de 
înaintare și calitatea 
lucrărilor. In februa-

ațacate lucrările la ga
leria forțată de la Gil- 
ceag prin cele două 
fronturi — inferior și 
intermediar. Se aș
teaptă, în această lună, 
străpungerea galeriei 
de deviere (295 m lun
gime) a apelor în zona 
barajului Tău, Stră
pungerea va avea loc 
cu două săptămîni 
mai devreme. Tot mai 
devreme cu cîteva luni 
vor începe lucrările de 
excavații la barajul 
Oașa, în spatele 
ruia se va forma 
lac de acumulare 
un volum 
lioane mc 

întreaga 
șantierului 
îndreptată 
țiunea principală Tău- 
Șugag, cu o lungime 
de 8 km. De altfel, 
lungimea totală a ga
leriilor și . barajelor 
care se vor construi 
pe Valea Frumoasei 
va fi de 36 km. La a- 
ducțiunea Tău-Șugag 
lucrează brigăzile de

- mineri conduse de 
maiștrii Constantin 
Beșliu și Vasile Poa- 
lelungi. Din Șugag a 
pornit pe sub munți 
brigada lui Beșliu ; 
din Tău au plecat or
tacii lui Poalelungi. In 
luna ianuarie. Con-

că- 
un 
cu 

mi-de 130 i 
de apă.
atenție a 
este acum 
spre aduc-

STRĂLUCIT EXEMPLU

ti amplasate turbine
le). Peste o lună de 
zile se va pătrunde în 
cavernă prin galeria 
de acces. Pînă la sfîr- 
situl lunii martie vor 
fi terminate lucrările 
la galeria intermedia
ră de atac si la con
ducta fortată Gîlceag. 
Tot pînă atunci vor fi

rie. brigada condusă 
de Constantin Beșliu a 
doborit propriul 
cord din ianuarie, în- 
registrind 110 
galerie. Cu 20 
mult fată de 
lunii.

Cum se va 
însă luna martie ? Am 
telefonat, la 18 martie, 
din colonia Dobra, de 
la comitetul de partid 
al grupului de șan
tiere.

— Pînă la această 
oră am realizat 57 ml 
de galerie.

Deci de la Tău. bri
gada lui Vasile Poale- 
lungi a pornit vijelios 
pe sub munți. Luăm 
apoi legătura cu ingi
nerul Laurențiu Dia- 
conu. șeful lotului de 
la Șugag :

— Cît, a realizat bri
gada condusă de Beșliu 
în martie ?

— 53 ml pînă la a- 
ceastă oră. Brigada 
are însă ceva, neca
zuri : a intrat in rocă 
moale; Folosim' -cintre' 
(schele metalice de 
susținere) și toreret 
(tencuială de . ciment 
rapid care retine apa 
și roca sfărîmată). Nu 
ne lăsăm/

...In aceste zile, pe 
Valea Sebeșului răsu
nă cintec de muncă, 
de întrecere. Con
structorii schimbă locu
rile si obiceiurile. Dar 
mai întîi se întrec pe 
ei înșiși.

re
deml 

ml mai 
planul

încheia

Pentru aproximativ 400 unități eco
nomice importante din țară, angaja
mentul de a înfăptui cincinalul îna
inte de termen a devenit o realitate. 
Printre ultimele colective care au ra
portat acest important succes se nu
mără cele ale' Centralei industriale 
de utilaj tehnologic și material ru
lant, Centralei industriale de prelu
crări metalurgice, schelelor Tirgoviște 

, și Moreni, întreprinderii electro- 
centrale Mureș, exploatărilor minie
re din Vatra' Dornei și județul Con
stanța, Centralei de construcții-mon- 
taj a municipiului București etc.

însuflețiți de aceste însemnate rea
lizări, oamenii muncii din aceste uni
tăți economice fruntașe și-au reînnoit 
angajamentele în întrecerea socialis
tă, hotărîți fiind să realizeze produc
ții suplimentare în valoare de zeci 
de miliarde de lei. Astfel, colective
le aparținînd Centralei industriale a 

» confecțiilor s-au angajat să realizeze, 
pînă la sfirșitul cincinalului, o pro
ducție suplimentară de circa 20 mi
liarde lei, cel al întreprinderii „Au
tomatica" — Mediaș — 1,4 miliarde 
lei, forestierii unităților din Vatra 
Dornei, Cimpulung Moldovenesc, Ră
dăuți și Fălticeni — peste 830 milioa
ne lei, constructorii trustului jude
țean Mureș — circa 340 milioane lei.

(Ager preș)'
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TRIBUNA EXPERIENȚEI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID IN ÎNDEPLINIREA

SARCINILOR ECONOMICE STABILITE DE CONGRESUL AL XI-LEA AL P. C. R

Centrul de greutate al activității
în întreprinderi și unități agricole

La întrebările „Scînteii" răspunde azi tovarășul Adalbert CR1ȘAN, 
prim-secretar al Comitetului județean ■ Bistrița-Nâsâud al P.C.R.

— In județul Bistrița-Năsăud, 
asemeni întregii țări, se dezvol
tă o economie dinamică. După 
cum se $tte, ritmul anual de 
creștere a producției industria
le este de peste 20 la sută, su
perior mediei pe tară, iar in pe
rioada 1976—1980, acest ritm se 
va ridica la 42,1 la sută. Conco
mitent, se realizează progrese 
de seamă in domeniul creș
terii producției agricole. Cum 
acționează comitetul județean 
de partid pentru îndeplinirea cu 

< succes a obiectivelor economice 
actuale ?

— înainte de a răspunde propriu- 
zis la întrebare, este poate necesar 
să amintim că la noi, ca și în alte ju
dețe cu situații mai mult sau mai 
puțin similare, punerea bazelor unui 
centru industrial de înaltă tehnicita
te a determinat schimbări calitative 
în munca și viața oamenilor, în o- 
biectivele activității de partid. Toc
mai de aceea am acordat și acordăm 
o atenție deosebită însușirii și apli
cării în practica de fiecare zi a unor 
metode de lucru și modalități de

conducere pe care organele și orga
nizațiile de partid din întreaga țară 
le folosesc pentru înfăptuirea politi
cii P.C.R., punînd in centrul preocu
părilor întărirea și multiplicarea 
contactelor cu terenul, apropierea de 
viață, de unitățile productive și so
ciale, de oamenii muncii, care au 
rolul decisiv în realizarea programe
lor partidului. în cele ce urmează ne 
vom referi, firește, doar la unele ac
țiuni, organizate în această concep
ție, menite să asigure realizarea îna
inte de termen a sarcinilor stabilite 
pentru acest cincinal.

Experiența noastră arată că pentru 
realizarea acestui țel este necesar să 
asigurăm acțiunea cît mai bine coor
donată a tuturor pirghiilor condu
cerii economiei pe plan local : con
siliile populare, organele administra
tive ale întreprinderilor, consiliul 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale, con
siliile de control muncitoresc și co
misiile pe domenii din întreprinderi. 
Astfel, preocupîndu-ne de coordo
narea judicioasă a acțiunilor acestor 
organisme, au fost evitate în bună 
parte suprapunerile și paralelismele

și, în același timp, soluționate ope
rativ probleme importante. Toate a- 
cestea au făcut posibil ca în perioa
da ce a trecut de la începutul anu
lui și pînă acum, pe ansamblul eco
nomiei județului planul producției 
globale industriale să fie îndeplinit 
în proporție de 105 la sută, al pro
ducției marfă în proporție de 106 
la sută, sarcinile de export să fie 
depășite cu 16,1 la sută, iar în dome
niul investițiilor să se realizeze su
plimentar lucrări de construcții-mon- 
taj in valoare de peste 2 milioane lei.

Putem spune că centrul de greu
tate al conducerii economiei de către 
comitetul județean de partid a fost 
mutat în ultimul timp din birouri, 
așa cum se mai întîmpla uneori îna
inte, în întreprinderi și unități agri
cole. A intrat în practica obișnuită 
de lucru a secretariatului comitetului 
județean analizarea problemelor ma
jore ale bunului mers al producției 
direct în organizațiile de partid. A- 
semenea analize au avut loc in ulti
mele luni la întreprinderea de utilaje 
pentru industria materialelor de con
strucții și refractare, C.P.L., între
prinderea de hîrtie din Prundul Bîr- 
găului etc. Consultarea largă a co
muniștilor, a cadrelor de conducere, 
a maiștrilor, muncitorilor, ingineri
lor. și tehnicienilor a condus la evi
dențierea acțiunilor organizatorice și 
politico-educative pentru soluțio
narea unor sarcini importante, ca, de

Fabrica da mobila din Bistrița

Oamenii au ajuns să adere la 
strălucitele idei revoluționare, la 
socialism și comunism în virtu
tea propriei lor experiențe și a 
marilor exemple a căror activi
tate le traversează conștiința. în 
urma acestei experiențe con
crete și a acestor exemple pe 
care istoria le confirmă, filozo
fia materialismului dialectic și 
istoric pătrund în conștiința 
maselor largi, transformîndu-se 
in faptă materială și mod de e- 
xistență. în imensul corp al unei 
colectivități care urmărește ace
leași obiective și luptă pentru 
aceleași țeluri, 
greșului permanent, 
exemple strălucite 
trăsăturile esențiale 
colectivități. Brațele 
unesc în efortul comun, miinile 
noastre se unesc și tresar în- 
tr-un unic, maiestuos și impla
cabil gest. Există o rațiune u- 
nică a mișcării acesteia, există 
un chip unic, o sinteză în care 
toate chipurile se interferează 
și se reflectă ca în focarul unei 
oglinzi, există un personaj care, 
prin forța sintezei, oferă acestei 
ample mișcări heraldica împli
nirilor revoluționare care cores
pund destinului patriei, precum 
și unăi necesități a istoriei na
ționale.

Omul care și-a închinat viața 
luptei pentru cele mai arzătoa
re interese ale poporului, pen
tru înflorirea și strălucirea ță
rii. pentru desăvîrșirea unei 
Românii moderne socialiste și 
comuniste este secretarul ge
neral al partidului nostru, cel 
care, reales cu firesc entuziasm 
de.Marea Adunare Națională, a

fidelă pro- 
astfel de 
sintetizează 
ale întregii 
noastre se

depus jurămîntul de Președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu auzul meu, obișnuit să 
deslușească versurile marilor 
poeți ai lumii, am ascultat 
solemnul jurămînt și ecoul lui 
răsună asemeni unui sublim imn 
de credință închinat patriei. Și 
nu știu în care epopee rămasă 
pentru totdeauna in memoria o- 
menirii ar fi putut răsuna cu 
mai multă emoție și profunzime 
cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ședința 
solemnă a Marii Adunări Na
ționale : „Jur că îmi voi face 
întotdeauna datoria cu cinste și 
devotament pentru strălucirea și 
măreția națiunii noastre socia
liste, a Republicii Socialiste 
România"

Glasul care rostea acest solemn 
jurămînt era - glasul întregului 
popor, iar cel care rostea acest 
jurămînt reprezintă voința, rîv- 
na și năzuințele întregii națiuni.

Votul Marii Adunări Naționa
le pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de președinte al repu
blicii, dat în cea de-a șaptea 
legislatură, nu este altceva decît 
o urmare și un corolar al Con
gresului al XI-lea al partidului 
nostru. înseamnă expresia dra
gostei și prețuirii întregului po
por pentru partid, pentru secre
tarul său general, cel ce se află 
în fruntea luptei noastre comu
ne, avîntată. conștientă si luci
dă, intru împlinirea idealurilor 
socialismului și comunismului în 
patria noastră.

Virgil TEODORESCU

Mesaje de felicitare

adresate președintelui

Republicii Socialiste România,
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Ștefan DJNICĂ 
corespondentul 
„Scînteii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN PAGINA A V-A

Imagine din centrul orașului Galați

pildă, reducerea substanțială, intr-un 
timp scurt, a cheltuielilor de fabrica
ție la întreprinderea de hîrtie din 
Prundul Bîrgăului. Totodată, aspecte 
esențiale ale . producției au constituit 
în ultimul timp obiectul unor minu
țioase și aprofundate studii — la 
efectuarea lor fiind antrenate colec
tive constituite din activiști de partid, 
specialiști, ingineri, tehnicieni, nu
meroși muncitori — care au fost su
puse analizei in plenare, ședințe de 
birou și secretariat, adoptîndu-se de
cizii operative, in deplină cunoștință 
de cauză.

Am stăruit și stăruim în continua
re — ca un element esențial al per
fecționării stilului nostru de lucru — 
asupra felului cum muncesc activiștii 
de partid, pentru lichidarea oricăror 
manifestări ale formalismului, ruti
nei ori birocratismului. O mare aten
ție acordăm încetățenirii profunde 
a ideii potrivit căreia un instructor 
bun. un activist bun, aflat pe teren 
nu este un simplu „colecționar" de 
neajunsuri, ci un om politic, care in
tervine, propune soluții pentru re
zolvarea unei probleme sau alteia și 
pune totodată umărul cu promptitu
dine și responsabilitate oricind si 
oriunde se simte nevoia ajutorului 
său. De aplicarea permanentă a unui 
stil de muncă dinamic, viu. creator, 
întemeiat pe cunoașterea concretă, 
aprofundată și directă a realității, pe 
luarea deciziilor cu competentă, pe 
îndeplinirea hotărîrilor cu responsa
bilitate comunistă, este legată in 
mod nemijlocit eficiența acțiunilor 
politice și organizatorice pe care le 
întreprindem pentru devansarea cin
cinalului, în industrie ca și în agri
cultură.

— Cum este urmărită creș
terea rolului organizațiilor de 
partid din unitățile economice, 
pentru bunul mers al produc
ției ?

— Desigur, și răspunsul la această 
întrebare trebuie să pornească de la 
realitățile concrete din județ, dez
voltarea rapidă a economiei — des
pre care am amintit — determinînd 
crearea multor organizații noi de
(Continuare în pag. a Il-a)

Vizita
primului ministru 

al Republicii
Cooperatiste Guyana

ÎN PAGINA A IV-A

La Brăila 
a fost lansat 

cargoul 
„Gheorghieni"
BRĂILA (Corespondentul 

„Scînteii", Mircea Bunea). — In 
octombrie 1973, cu prile
jul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușesou la Brăila, navaliștii 
de aici s-au angajat ca în 
timpul rămas pină la sfirșitul 
actualului cincinal să constru
iască 10 cargouri de 4 500 tdw, 
în loc de 4, cum s-a prevăzut 
inițial. Au trecut de atunci 18 
luni, timp în care, datorită mun
cii pline de răpundere și abne
gație, angajamentul se transpu
ne în viață. Luna trecută nava
liștii brăileni au lansat car
goul „Tirnăveni". Și iată că 
în ziua de 23 martie 1975 se ra
portează un nou succes : al 
7-lea din seria celor 10 și al 
doilea construit în acest an, car
goul „Gheorghieni", de 4 500 
tdw, a fost lansat. Construc
torii șantierului de la kilo
metrul 171,5 al Dunării închină 
succesul lor zilei de 1 Mai.

FOTBALUL ROMÂNESC
PE ARENA INTERNAȚIONALĂ

o prezența care 
cm responsabilitate și dăruire

Angajarea plenară și entuziastă a 
întregului popor în munca pentru 
transpunerea în viață a Programu
lui partidului, pentru continua dez
voltare economico-socială a pa
triei, spiritul revoluționar ce 
caracterizează activitatea oamenilor 
muncii, a stimulat și stimulează or
ganizațiile sportive și pe sportivi să 
se încadreze activ, cu toată energia, 
cu priceperea și talentul lor în efor
tul patriotic general. Mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
participanților la Conferința pe țară 
a mișcării sportive indică obiectivele 
majore și sarcinile cu mare capacita
te mobilizatoare pentru ca educația 
fizică și sportul să contribuie din 
plin la dezvoltarea fizică, armonioa
să a poporului, la întărirea continuă 
a sănătății și capacității sale de 
muncă. în lumina mesajului și a 
celorlalte documente de partid au 
fost stabilite măsuri necesare pen
tru înlăturarea unor neajunsuri din 
sportul de performanță, astfel ca 
acesta să poată reprezenta cu demni
tate culorile noastre la întrecerile in
ternaționale, să contribuie prin re
zultate și succese tot mai remarca
bile la sporirea înaltului prestigiu de 
care România socialistă se bucura pe 
plan mondial.

în acest cadru se înscriu și acțiu
nile pentru ridicarea nivelului fot
balului — nivel care continuă să fie 
nesatisfăcător, deși tocmai acest 
sport este cel mai larg răspîndit și

se bucură de multă atenție și simpa
tie din partea milioanelor de susți
nători.

Desigur, cînd vorbim de fotbal și 
de rezultatele lui în arena internațio
nală. ne referim în primul rînd la 
echipa reprezentativă a României, 
atît de îndrăgită de lumea noastră 
sportivă, echipă în fața căreia stau 
în acest an, mai ales în această pri
măvară, obiective pe cît de impor
tante, pe atît de dificile.

Care s.lnt aspectele pozitive ale pe
rioadei de pregătiri a echipei națio
nale pentru aceste obiective ? In pri
mul rînd, se remarcă forma fizică 
bună, fără excepții, a jucătorilor se
lecționați. Constatările conducerii 
tehnice a lotului reprezentativ — co
roborate cu datele rezultate din con
trolul efectuat de Centrul de medici
nă sportivă și de medicul lotului — 
atestă faptul că la cluburi pregătirea 
fizică a jucătorilor s-a efectuat cu pri
cepere și simț de răspundere. Altă 
trăsătură pozitivă rezultă din com
portarea fotbaliștilor pe timpul celor 
două stagii în comun — respectarea 
strictă a întregului program, partici
pare intensă, fără rezerve, la antre
namente. Explicația acestui compor
tament — trebuie s-o spunem, mult 
îmbunătățit față de alte stagii tre
cute — se găsește in dorința fotba
liștilor din lotul prim, dar și a ace-
_______ Valeria MIRONESCU 
(Continuare în pag. a IV-a)
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Cum gospodărim, cum exploatăm 
PĂDURILE

Ca la lumina 
ochilor

La virstă de 10 ani, un elev 
de la Liceul nr. 3 din munici
piul Drobeta Turnu-Severln a 
avut un accident, in urma că
ruia și-a pierdut vederea la 
ochiul drept. Părinții s-au dus 
cu el pe la mai multi medici. 
Fără să-și piardă Speranța, au 
ajuns si la medicul Gheorghe 
Munteanu din Timișoara. După 
mai multe operații, și suprave
gheat atent de acesta, băiatul 
și-a recăpătat vederea. „Acum, 
cînd la frumoasa virstă pe care 
o am, de 16 ani, văd și eu din 
nou ca oamenii, vă rog să-mi 
permitefi să scriu cu litere mari 
numele doctorului Munteanu. 
Numele Unuia dintre acei se
meni de-ai noștri, la care nu 
poți să nu ții — Șl nu spun vorbă 
mare — ca la lumina ochilor".

Strada 
și pomii

Inițiativă inspirată — și ne 
face plăcere s-o consemnăm aici 
— în comunele gălătene i plan
tarea de pomi fructiferi pe mar
ginea ulițelor. Mai ' 
pină acum se dovedesc 
din Cudalbi. Ei au 
planteze în această 
citeva mii de meri, 
reși... Dar cum ? 
dreptul casei lui. Si 
aceeași uliță, același fel de pomi. 
Ba, mai mult : vor purta denu
mirea de strada Merilor, strada 
Vișinilor, strada Cireșilor... Se 
pare că ideea a fost a primări
ței Dumitra Birsan. Dovadă că 
femeile nu iubesc numai flori
le... Ca să nu mai vorbim de 
poștaș, căruia i-a „înflorit" 
zîmbetul, la gindul că n-o să 
mai încurce „adrisantii".

inventivi 
: sătenii 

hotărît sâ 
primăvară 
vișini, ci- 
Fiecare în 
toti de pe

Cioburile
de la „Cîmpia 
Spasiului"

Pe un deal din comuna Tur
bura, județul Gorj, pensionarul 
Gheorghe Marinescu a descope
rit niște cioburi. Si cum i s-au 
părut cam ciudate, le-a adunat 
cu grijă și le-a trimis muzeului 
județean. Veniți imediat la fața 
locului, specialiștii, acestuia au 
descoperit in'piip'ctul rSspdcfi’vj 
denumit de localnici „Clmpul 
Spasiului", o necropolă dacică 
de incinerație. In urma săpătu
rilor efectuate, au fost identifi
cate 30 de morminte, 71 de ve
tre, fragmente de ceramică, 
lănci, o sabie, obiecte de podoa
bă... Necropola, care datează 
din secolele IV—III înaintea erei 
noastre, este prima descoperire 
de acest fel, pină acum, pe me
leagurile Gorjului.

„Steaua 
Polară" din 
nou la drum

Un trofeu de invidiat a ob
ținut echipajul pionieresc 
„Steaua Polară" de la Liceul nr, 
2 din Satu-Mare, pentru amena
jări de marcaje turistice pe un 
traseu de 60 kilometri șl des
coperirea unor noi cratere de 
origine vulcanică. Trofeul este 
sugestiv denumit „Cortul de 
aur". Departe de ei gindul de a 
se odihni la umbra cortului, cei 
11 pionieri ai echipajului au în
ceput pregătirile pentru deschi
derea unor noi trasee turistice in 
zone de un pitoresc inedit din 
Munții Oașului, construirea de 
podețe, popasuri, refugii și cap
tări de izvoare. Dar poate cea 
mai frumoasă dintre inițiativele 
luate este aceea că „Steaua Po
lară" s-a angajat să... călău
zească in viitoarele expediții și 
alte echipaje pionierești, 
canța se apropie, „Steaua 
Iară" e gata de drum.

Va- 
Po-

Cînd

Aproape jumătate din suprafața 
județului Vilcea (mai bine de 267 560 
ha) este ocupată cu păduri. Era fi
resc, deci, ca în preocupările con
siliului popular al județului să-și gă
sească locul cuvenit gospodărirea 
acelei părți din fondul forestier al 
județului aflată in administrarea di
rectă a comunelor, valorificarea su
perioară a acestei inestimabile bo
gății naturale. Pentru a-și înde
plini această sarcină. încă de la 
apariția Legii nr. 4/1972 — dar mai 
ales după Consfătuirea pe tară a ca
drelor de conducere din silvicultură 
— comitetul executiv al consiliului 
popular județean, împreună cu or
ganele silvice, a stabilit măsuri a 
căror aplicare să contribuie la o mai 
bună păstrare și dezvoltare a fondu
lui forestier aflat in administrarea 
comunelor.

Pe de o parte, s-a trecut la rea- 
menajarea a 43 de păduri comunale, 
a căror suprafață însumează 18 875 
ha. fiind stabilite totodată planuri 
concrete pentru următorii 10 ani, 
planuri care vizează volumul de 
masă lemnoasă ce urmează a fi ex
ploatat anual, suprafețele de împă
durit. lucrările de îngrijire. Au fost 
nominalizate sarcinile ce revin con
siliilor populare comunale privind 
asigurarea semințelor necesare pro
ducerii materialului săditor, men
ținerea și extinderea speciilor locale 
de valoare ridicată existente pe so
luri de clase superioare de produc
ție și introducerea pe scară largă a 
salcimilor pe terenurile cu soluri să
race ori acoperite de arborete slab 
productive. La rîndul său, comitetul

Oraș nou. cu o populație 
tinără. Acestea sint ele
mentele care caracteri
zează municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, important 
centru muncitoresc de pe 
Valea Trotușului. Și cum 
este firesc, grija pentru tî- 
năra.generație se manifes
tă aici din plin.' Cu cîtva 
timp în urmă anunțam că 
municipiul Gh. Gheorghiu-’ 
Dej era primul centru ur
ban din tară in care a fost 
generalizat învățămîntul 
preșcolar. Aș vrea să a- 
daug acum noi elemente. 
Au fost construite și date 
în folosință 19 noi localuri 
de cămine și grădinițe pen
tru copiii petrochimiștilor, 
energeticienilor și construc
torilor de pe platforma in
dustrială a orașului, totali- 
zind peste 2 200 de Ioduri. 
In curind. vor mai fi date 
in folosință alte două ase
menea instituții în noul 
cvartal de locuințe din 
piața centrală.a municipiu
lui. în cartierul școlilor de 
peste apa Cașinului au 
fost construite două licee 
cu profil industrial, un in
ternat pentru liceul spor
tiv, două cămine pentru 
nefamiliști. In prezent se 
află în construcție un liceu 
cu profil energetic. Pentru 
toți acești tineri a fost a- 
menajată o modernă bază 
sportivă, cu săli și stadioa
ne, pe care și-ar dori-o 
multe orașe din tară.

★
Citeva mese si patru 

chioșcuri lingă „Vraja Ca
șinului" .improvizează o 
așa-zisă piață care datează 
încă de la începuturile e- 
xistenței orașului. De bună 
seamă, ea contrastează în
tru totul cu ceea ce s-a fă
cut pînă acum în acest mu
nicipiu. Gospodina Lucre
tia Ciobanu ne spunea că 

executiv al consiliului popular al 
județului a urmărit și îndrumat în
treaga acțiune de reamenajare,. soli- 
citînd in acest scop sprijinul Insti
tutului de cercetări și amenajări sil
vice București.

Pe de altă parte, cu concursul or
ganelor locale de specialitate. s-a 
întreprins o amplă acțiune de iden
tificare a suprafețelor neplaniate si 

În lumina hotărîrilor
Congresului al Xî-Iea al P. C. R.

neregenerate in urma exploatărilor 
din anii precedents precum și de 
întocmire a documentațiilor tehnice 
și a studiilor tehnico-economice pen
tru fiecare parcelă și pădure in 
parte. O mare atenție am acordat 
creării de pepiniere proprii, reușind 
ca numai în anul trecut să cultivăm 
8 ha, de pe care am obținut peste 
1.95 milioane puieti de salcim și 
plop — ceea ce a reprezentat 62 la 
sută< din necesarul de material sădi
tor pentru întregul județ. Aceasta 
ne-a permis să împădurim peste 300 
ha în plus fată de prevederile din 
angajament, diminuind în acest fel 
cu aproape 50 la sută suprafețele, 
neocupate anterior cu vegetație fores
tieră. Merită menționat faptul că, 
din totalul împăduririlor realizate 
pînă acum, peste 740 ha reprezintă 
substituiri de arborete slab produc

producătorii nu vin aici 
nici în timp de vară, dar 
pasămite iarna. Nu vin 
pentru că nu au unde să-și 
expună mărfurile, iar cum
părătorii nu vin pentru că 
nu au ce cumpăra. La pri
măria orașului am aflat că 

nexistăl'un proiecbr pentru 
’ construcția unei piețe' mo

derne, au început .chiar și 
lucrările, dar totul „a în
ghețat" odată cu sosirea

neri și virstnici. muncesc 
in aceste zile ia săpatul 
gropilor și pregătitul mate
rialului săditor. Activitate 
intensă se desfășoară si în 
serele floricole. Sint pre
gătite pentru plantat circa 
3.5 milioane de flori, în 
special" trandafiri'. VoC fi 
crtete? în Acelașitffnț>V spa- 
ții verzi.pe o suprafață de: 
cinci hectare și garduri vii 
pe o lungime de peste 20

a/ urni oraș tmăr
iernii. Gospodinele speră 
însă că, de-acum înainte, 
vremea călduroasă va con
tribui la schimbarea situa
ției.

*
Existenta, în apropiere, a 

marilor uzine petrochimice 
face ca orașul să simtă, a- 
desea, poluarea atmosferi
că. De aceea, edilii, îm
preună cu cetățenii, au ho
tărît să creeze un filtru 
natural prin plantarea unor 
perdele de arbori și ar
buști. Primarul orașului, 
Valerian Ghineț, ne-a ară
tat un program amănunțit 
de ceea ce se va face în 
primăvara acestui an prin 
munca patriotică a oame
nilor. Se vor amenaja per
dele masive atît in zona 
combinatelor, cit si pe Ca
lea Mărășești. Vor.fi plan
tați peste 250 000 de arbori 
și arbuști. Treaba a și în
ceput. Sute de oameni, ti-

km. Totul l.a un loc va da 
orașului un aspect de gră
dină cu pomi, arbuști și 
flori.

★
Slobozia și Buhoci sint 

două cartiere mari ale ora
șului : locuiesc aici peste 
10 000 de oameni. în nici 
unul nu există însă vreo 
unitate comercială sau 
prestatoare de servicii.

— Pentru un pachet de 
țigări sau pentru un tuns 
sintem nevoiți să mergem 
cu autobuzul tocmai în 
centrul orașului — ne spu
ne cu amărăciune Sandu 
Berdilă, operator la com
binatul petrochimic.

Pe bună dreptate sînt ne
mulțumiți cetățenii din a- 
ceste cartiere. Fiindcă a- 
proape întreaga rețea co
mercială și prestatoare de 
servicii a fost construită 
numai în centrul orașului. 
Cerem părerea ing. V. Tă-

tive și, deci, necorespunzătoare. In 
același timp, pentru dezvoltarea în 
bune condiții a plantațiilor tinere 
și a regenerării naturale au fost 
luate măsuri de executare la 
timp a lucrărilor do întreținere și 
îngrijire. Fiecărei comune i s-au pus 
la îndemînă planuri tehnice bine 
fundamentate, care au urmărit în 
egală măsură întreaga gamă de lu

crări — de la recoltarea semințelor 
și pînă la exploatarea parchetelor. 
Mai mult decît atit, unitățile silvice 
afl venit direct în ajutorul consiliilor 
populare comunale și orășenești a- 
cordînd asistentă de specialitate la 
întocmirea planurilor anuale și de 
perspectivă, participînd efectiv la 
amplasarea și reprimenirea parchete
lor etc.

In paralel, consiliul popular al ju
dețului a acordat o atenție sporită 
valorificării superioare a masei lem
noase din fiecare parcelă exploatată. 
Punind la dispoziția cetățenilor ma
terialul necesar — pe baza aprobări
lor. bine fundamentate, emise de că
tre comitetele executive ale consi
liilor populare comunale — n-am 
neglijat nici cerințele pentru lucră
rile de interes obștesc ale localită
ților, pe plan local asigurindu-se 

mășescu, prim-vicepre
ședinte al comitetului exe
cutiv al consiliului popu
lar municipal :

— Remarca este justă. 
Situația datează de multă 
vreme. Toate încercările 

..noastre de a soluționa pro
blema unităților prestatoare 
de. servicii, bunăoară. în 
favoarea cetățenilor s-au 
izbit însă de indiferenta 
celor de la U.J.C.M. Bacău.
singurii care hotărăsc am
plasarea unităților în re
țea. . Sperăm insă ca în 
scurtă vreme să se rezolve 
și această situație.

...Ceea ce așteaptă si ce
tățenii.

*
Bulevardul Oituz consti

tuie cea mai mare arteră a 
orașului. Cea mai mare, 
dar și cea mai populată. 
Aici au fost concentrate 
majoritatea instituțiilor pu-
blice, spațiile comerciale, 
blocurile de locuit. Din 
nefericire pentru cCi care 
locuiesc pe aici, tot pe Oi
tuz a fost concentrată și 
circulația rutieră grea, bu
levardul constituind singu
ra arteră de legătură între 
Bacău și Brașov. Din a- 
ceastă cauză oamenii n-au 
pic de liniște. Ziua nu pot 
lucra, iar noaptea nu se 
pot odihni. Pentru a evita 
toate acestea, cetățenii care 
locuiesc în blocurile de pe 
bulevardul Oituz au propus, 
cu diferite prilejuri, să se 
amenajeze o șosea — va
riantă. pe malul drept al 
rîului Cașin — pe unde să 
fie dirijată circulația auto
vehiculelor grele. Mulți 
s-au angajat să participe 
voluntar lă amenajarea 
unei asemenea artere. Ce 
părere au edilii orașului 7

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii" 

toate materialele folosite la construc
țiile noi ridicate în vetrele satelor, 
la dezvoltarea edilitar-gospodărească 
a acestora. Periodic, am analizat mo
dul cum se asigură aprovizionarea 
populației cu material lemnos brut 
său semifabricat — cherestea, par
chet, plăci aglomerate din lemn etc. 
— pe fiecare localitate în parte, iar, 
atunci cînd a fost cazul, am decis să 
se facă redistribuiri de masă lem
noasă către comunele deficitare.

La toate aceste acțiuni își aduc o 
importantă contribuție comitetele de 
gospodărire a pădurilor comunale, 
din care fac parte membri coopera
tori. activiști obștești ai consiliilor 
populare, in general oameri care 
dau dovadă de mult spirit gospodă
resc și de inițiativă. Am hotărît,- con
form Legii nr. 4/1972, ca aceste co
mitete să lucreze pe lingă comitetele 
executive ale consiliilor populare co
munale care au păduri în adminis
trare- directă. Astfel, ele participă cu 
mu-ltă competență și responsabilitate 
cetățenească Ia amplasarea parchete
lor. la recepția lucrărilor din pepi
niere și împăduriri, dar, mai ales, la 
mobilizarea locuitorilor în acțiunile 
de muncă patriotică și, respectiv, la 
organizarea și desfășurarea în bune 
condiții a activităților silvice.

Urmărind sistematic îndeplinirea 
Întocmai a atribuțiilor în domeniul 
gospodăririi pădurilor, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județean, orășenești și comunale 
au analizat sistematic modul în care 
se înfăptuiesc planurile tehnice, sar
cinile privind amplasarea parchete
lor de exploatare și valorificarea su
perioară a masei lemnoase. De fie
care dată, aceste analize au fost ur
mate de programe de măsuri și de
cizii care să determine îmbunătățirea 
în continuare a muncii in acest sec
tor important de activitate. Deciziile 
adoptate la nivelul consiliului popu
lar al județului au vizat îndeosebi 
proiectele de amenajare a pădurilor 
comunale, avizarea planurilor anuale 
de lucrări ’ tehnice (in pepinierele 
proprii, împăduriri. îngrijiri și pro
tecție a pădurilor), precum și pla
nurile de venituri și cheltuieli, asi- 
gurînd redistribuirea fondurilor bă
nești, in funcție de necesarul pentru 
fiecare pădure comunală.

Evident, apărarea, conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier din 
pădurile aflate în administrarea di
rectă a comunelor necesită, pe lingă 
lucrările curente, o serie de acțiuni 
în perspectivă care să asigure un 
echilibru între masa lemnoasă ex
ploatată și creșterea patrimoniului 
silvic. Plecînd de la această necesi
tate. consiliul popular al județului a 
stabilit un judicios program de ac
țiuni eșalonat pînă în 1980, care pre- 
vedp atît punerea anuală în valoare 
a aproximativ 65 000 mc de masă 
lemnoasă (ce va fi utilizată pentru 
aprovizionarea populației din mediul 
ruraPși pentru construcțiile —social- 
culturale și edilitar-gospodăreștl- din 
localități), cit și plantarea eșalonată 
a tuturor suprafețelor degradate. De 
altfel, pînă acum au și fost identifi
cate aproape 2 000 ha de teren care, 
fiind inutilizabil pentru alte sectoare 
ale agriculturii, va fi plantat și in
tegrat în fondul forestier ăl consi
liilor populare.

In ceea ce facem, și ne-am propus 
să facem în continuare în acest do
meniu, pornim de la ideea că în 
toate cele 365 de zile ale anului ne 
găsim în plină... campanie de gos
podărire a „aurului verde".

Ing. Gh. ALBOIU 
prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv 
al Consiliului popular

■ județean Vîlcea

La 30 martie 1975

0 nouă tragere excepțională „Pronoexpres"
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport. la cererea partici- 
panților, organizează o nouă 
tragere excepțională Pronoex- 
pres, Ia 30 martie 1975.

Tragerea se desfășoară după 
formula tehnică lansată la 1 
septembrie 1974.

Amintim că la tragerea excep
țională Pronoexpres din 30 mar
tie 1975 se efectuează 8 extra
geri, în 2 faze, extrăgîndu-se 68 
de numere cîștigătoare.

Astfel, la faza I se efectuează 
4 extrageri —_ fiecare de cite 9 
numere din 45 ; la faza a Il-a 
se efectuează 4 extrageri — fie
care de cite. 8 numere din 45.

Câminul cultural din Comuna Orlat—Sibiu

Centrul de greutate 
al activității economice

(tJrmare din pag. I)
partid. în momentul de fată, are loc 
un proces de creștere numerică și de 
întărire a acestora, de creștere a ro
lului lor în viata unităților in care 
acționează.

Cum bine se știe, creșterea rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid se realizează pe multiple pla
nuri. Printre preocupările în acest 
domeniu punem accentul pe exerci
tarea acestui rol de către organiza
țiile de partid din chiar interiorul 
organismelor economice și de stat. 
Si, întrucît comuniștii nu se pot si
tua în nici un fel în postura de „ob
servatori", îndrumăm organizațiile de 
partid să explice temeinic că datoria 
fiecărui membru al partidului este 
în primul rînd de a constitui exem
plu de urmat în colectivul in care 
lucrează. Membrii biroului și 
comitetului județean — repartizați 
să răspundă nemijlocit de munca de 
partid din unele unități — sprijină 
organizațiile de partid respective in 
crearea unui climat de exigentă, po
trivnic tendințelor de automulțumi- 
re, a unui climat de combativitate 
față de practicile și mentalitățile 
înapoiate și. în același timp, de sti
mulare a noului, a inițiativelor va
loroase. într-un asemenea climat s-a 
născut, de exemplu, o inițiativă a 
comuniștilor de la C.P.L. Bistrița, 
privind creșterea valorii masei lem
noase prelucrate. Puternic susținută 
de organizația de partid, aplicarea 
inițiativei a condus la creșterea va
lorii fiecărui mc prelucrat cu aproape 
200 de lei.

Nu este mai puțin adevărat că 
.avem și organizații de partid, cum 
este cea de la întreprinderea „Net- 
tex", unde inițiative sînt cu duiu
mul, analizele deficientelor nu lip
sesc, nici planurile minuțioase de 
măsuri pentru remedierea acestora, 
nici angajamentele — unele dintre 
acestea fiind chiar pompoase : numai 
îmbunătățirea radicală a activității 
întîrzie să se facă simțită. Sînt exem
ple care întăresc concluzia — de care 
trebuie să ținem seama în activitatea 
noastră — că este necesar să acțio
năm în continuare cu hotărîre. cu 
perseverență ..pent.ru ridicarea , cali
tativă a activității politico-educative 
a tuturor organizațiilor de partid — 
condiție hotărîtoare a întăririi rolu
lui lor conducător.

— Ce măsuri concrete se a- 
plică pentru întărirea discipli
nei, factor de prim ordin in creș
terea capacității de acțiune a 
organizațiilor de partid ?

— Problema asigurării unei disci
pline severe, liber consimțite, este o 
chestiune complexă, cu multiple as
pecte. Comitetul județean cere orga
nismelor de conducere tehnico-admi- 
nistrativă să fie intolerante fată de 
abaterile de la disciplină și urmărește 
ca organizațiile do partid să mili
teze cu întregul arsenal al muncii 
politico-educative împotriva oricăror 
încălcări ale disciplinei. în ședințele 
comitetelor de partid, ale organiza

Tragerea oferă autoturisme 
Dacia 1 300, Moskvici 408/412, 
Skoda S 100, excursii în U.R.S.S., 
R.D. Germană și Franța, ciști- 
guri în bani — valoare fixă și 
variabilă.

Participarea se face pe bilete 
de 6 și 15 lei varianta, dar nu
mai variantele de 15 lei dau 
drept de participare la toate 
extragerile.

Alte amănunte pot fi obținu
te din prospectele tragerii, exis
tente la toate agențiile Loto- 
Pronosport.

Sîmbătă 29 martie 1975 este 
ultima zi pentru procurarea bi
letelor. 

țiilor de bază din unitățile econo
mice, problemele dezvoltării conști
inței socialiste, aspectele privind res
pectarea cu rigurozitate a ordinii și 
disciplinei ocupă un loc important. 
Esențial este faptul că nu se vehicu
lează generalități, ci fapte con
crete, idei clar precizate. Iată un 
exemplu : la Complexul pentru pre
lucrarea lemnului Bistrița, stimularea 
celor care lucrează bine, cit și criti
carea concretă a celor indisciplinați 
sînt făcute operativ de către organi
zațiile de partid, utilizîndu-se întiț-o 
formă nouă fotografii și carlcatu 
comentate, prezentate pe un tamb 
rotativ și constituind ceea ce „e 
cheamă la noi, ca și in alte locuri, 
„televizorul întreprinderii". S-au ob
ținut astfel rezultate valoroase in în
tărirea disciplinei și. firesc. în reali
zarea sarcinilor de producție.

— Sublinlați citeva din pro
blemele de producție a căror re
zolvare este condiționată de 
contribuția ministerelor ori a al
tor organizații economice cen
trale.

— Conducerea și organizarea acti
vității de îndeplinire a hotărîrilor 
de partid și de stat în fiecare unitate 
economică impune, așa cum arată 
practica, o strînsă și susținută co
laborare a organelor județene cu mi
nisterele și alte organisme economice 
centrale. Străduindu-ne să îndepli
nim cit mai bine sarcinile ce ne pre
vin, să înlăturăm neajunsurile de 
care ne facem direct răspunzători, 
solicităm un sprijin mai operativ 
pentru găsirea soluțiilor de care de
pinde folosirea deplină a unor capa
cități de producție (la I.U.I.M.C.R., 
întreprinderea de textile nețesute 
„Nettex"), punerea in funcțiune, la 
întreaga capacitate, a Topitoriei de 
in și cînepă din Beclean și asigura
rea cadrelor de specialitate la între
prinderea de sticlărie pentru artico
le de menaj Bistrița și la întreprin
derea „Textila" Năsăud — din partea 
M.I.C.M.G., M.I.U., precum si a cen
tralelor respective.

In același timp, ținînd seama de 
faptul că in cincinalul viitor vom a- 
vea de materializat investiții în va
loare de peste 10 miliarde lei. de con
struit mai bine de 40 de obiective in
dustriale noi, ar fi deosebit de opor
tună urgentarea definitivării de către 
ministere a studiilor tehnico-econo
mice necesare, incit să putem începe 
în cele mai bune condiții efectuarea 
lucrărilor prevăzute în 1976 și in anii 
următori.

Din multitudinea de probleme ce 
ne preocupă, am abordat aici doar 
citeva. Ceea ce ni se pare insă im
portant de subliniat, ca o concluzie 
generală, este faptul că sub condu
cerea comitetului județean de partid 
comuniștii, toti oamenii muncii din 
industrie și agricultură își mobilizea
ză intreaga energie, puterea de mun
că, spiritul creator pentru îndeplini
rea cu deplin succes a sarcinilor ce 
le revin în realizarea Programului 
partidului.

Convorbire consemnată de 
Ion ANGHEL 
corespondentul „Scînteii"

La Baia Mare: NOÎ Unități

ale industriei ușoare
BAIA MARE (Corespondentul 

„Scînteii^, Gheorghe Susa). — In a- 
ceste zile, în municipiul Baia Mare 
a început construcția a două noi 
obiective ale industriei ușoare. Este 
vorba de o fabrică de confecții — 
cu o capacitate de aproape 2 mili
oane bucăți confecții pe an — și o 
țesătorie care va produce peste 16 
milioane metri pătrâți de țesături de 
bumbac pe an. folosind materia pri
mă de Ia filatura de bumbac din lo
calitate.

vorbești♦
cu muie...

Misterul pungii 
de plastic

Un cetățean stătea liniștit Ia 
o masă într-o cofetărie din mu
nicipiul Dej. La o masă vecină, 
alti doi consumatori : Augustin 
Feher si loan Mezei. La un mo
ment dat, A.F. l-a întrebat pe 
cetățeanul aflat singur la masă 
dacă-i place sau nu cum a fost 
servit.

— îmi place, de ce să nu-mi 
placă.

— Mă, cînd vorbești cu mine, 
să binevoiesti să te scoli in pi
cioare I — se răsti la el A.F; Se 
aude ?

Cum cetățeanul n-a „binevoit" 
să se scoale In picioare, A.F. s-a 
dus la el și l-a pălmuit. Sărind 
să-i dea o mină de ajutor prie
tenului său, loan Mezei a con
tinuat să-l bată pe cetățeanul 
pașnic, fiind cu greu domolit de 
alti consumatori. Arestat! ime
diat de miliție, cei doi bătăuși 
au fost predat! instanței de ju
decată, care l-a condamnat pe 
Feher la un an, iar pe Mezei 
(recidivist) la trei ani și jumă
tate.

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

„Luați legătura cu Militarii și Toader să 
schimbe declarația că-i bagă la mărturie 
mincinoasă. Cântați facturile. Factura pen
tru mobila .,Irina" rupeți-o. Bonurile pen
tru covoare de la Geta să pară vechi din 
’62 și ’63. Ionele, vezi ai grijă și aranjează 
actele pentru ilicite și fii atent cind o să te 
aducă aici că te ia cu frumosul".

în mintea acelor indivizi care dau frîu 
liber pornirilor spre căpătuială prin dij- 
muirea avutului public, există credința fal
să, adeseori oarbă, că la adăpostul mane
vrelor și abilității lor pot rămîne nedesco- 
periți. Că procedeele lor sînt infailibile, că 
obștea poate fi înșelată fără ca ei să ajungă 
a da socoteală. Așa au crezut, așa au ac
ționat și „eroii" cazului de fată : Enache 
Maria, fostă gestionară la magazinele 3 și 
12 din municipiul Tirgoviște, și Enache Ion, 
soțul ei, fost șef al grupului de magazine 
din localitate. Ea, autoarea biletului pe care 
l-am reprodus mai sus, încerca — atunci 
cind totul începuse să fie dat în vileag — 
să-i transmită instrucțiuni soțului pentru 
măsluirea adevărului. Adică să îngreuneze 
cercetările, să nu se afle despre vînzările 
cu suprapreț, despre plusurile create și în
sușite din gestiune etc,

— Onorată instanță — a zts ex-gestionara 
in sala tribunalului — este adevărat că am 
avut sub cada din baie 85 000 lei într-o pun
gă de plastic. Dar vă rog să credeți că-i 
țineam acolo, așa, pentru eventualitatea 
unor minusuri în gestiune... Cit privește cei 
50 000 îngropati în grădină, nu știu, poate 
tata să-i fi pus acolo...

— Recunosc — a zis la rîndul său soțul 
coinculpat — că s-au găsit acești bani dar 
nu provin din gestiune, ci din afacerile 
noastre.

Soldul acestor afaceri : aproape 350 000 lei
— totalul cheltuielilor și investițiilor făcute
în numai doi ani (mașină, covoare, sume de 
bani 170 000 lei etc.), cind, de fapt, cuantu
mul veniturilor era de... 93 452 lei ! Dife
rența este sensibil egală tocmai cu pre
judiciul produs în gestiunea' magazinului : 
254 407 lei ! x '

Tribunalul județean Dîmbovița a pronun
țat următoarele pedepse : 18 ani închisoare 
pentru Enache Maria, 16 ani închisoare 
pentru Enache Ion : pe lingă (firește !) 

obligația reparării prejudiciului.

Tranzacții lingă 
patul de suferință
Judecătoria Rîmnicu-Vilcea. într-o sală 

arhiplină, vocea sobră a procurorului în
cheie expunerea rechizitoriului :

— Faptele sint grave. Prin comiterea lor, 
inculpatul a adus atingere acelor relații so
ciale referitoare la probitatea ce trebuie 
să-l caracterizeze pe medic in exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, în relațiile sale cu 
pacienții.

în liniștea ce s-a așternut, privirile asis
tenței s-au îndreptat spre omul din boxă
— Dumitru Țucă, pină nu dernult medic 
specialist chirurg la spitalul din Horezu. I 
s-a dat cuvintul :

— Onorată instanță, au fost situații cînd 
pacienții ml-au oferit bani sau altceva, așa, 
drept mulțumire pentru că i-am îngrijit 
bine... Dar am refuzat întotdeauna !

Au fost ascultați apoi martorii, care au

arătat pe larg cum înțelegea medicul D. 
Tucă să-și îngrijească pacienții. Iată măr
turia unei femei în Virstă din comuna Tom- 
șani :

— Băiatul meu a fost dus la spital în 
urma unui accident de circulație. Am stat 
de vorbă cu dom’ doctor și mi-a zis că e 
grav, dar dacă-i dau 1 000 de lei ii operează 
și se face bine. Ce era să fac, i-am spus că 
dau oricit, numa’ să-l scap. Am mers acasă 
într-un suflet, m-am împrumutat, i-am dus 
banii și l-a operat.

Femeia își șterge o lacrimă cu colțul 
basmalei, apoi continuă :

— A doua zi a murit... Dom’ doctor mi-a 
trimis înapoi 200 de lei. Restu’...

Au urmat alte mărturii, alte probe, veri
ficate și răsverificate, prin care s-a dovedit 
fără dubiu același lucru : omul pe care 
societatea l-a pregătit și l-a investit cu 
nobila misiune de a alina suferința și a 
salva vieți, condiționase indeplinirea atri
buțiilor sale profesionale de obținerea unor 
foloase materiale de la cei aflați în sufe
rință I A fost condamnat la 3 ani și 6 luni 
închisoare. Sentință rămasă definitivă, prin 
respingerea recursului.

Omletă.,, 
răscoaptă

Sub titlul „Omletă preparată pe jumătate" 
relatam in rubrica noastră din 9 februarie 
a.c, despre prejudiciul produs. în nici două 
luni, de șoferul Gheorghe Constantlnescu, 
ca urmare a faptului că i se încredințase 
și sarcina de achizitor-distribuitor de ouă, 
deși avea un bogat palmares penal. Iată 
opinia conducerii întreprinderii păgubite —

I.C.R.A. București — sosită la redacție sub 
semnătura directorului N. Coteanu :

„Aspectele inserate in articol corespund 
realității, fapt pentru care cazul respectiv 
a făcut obiectul unor ample dezbateri la 
timpul său, cu toți factorii de răspundere, 
în scopul preîntimpinării păgubirii avutului 
obștesc. Pentru neglijența de care au dat 
dovadă în exercitarea atribuțiilor de ser
viciu, s-a reținut răspunderea subsidiară, în 
sarcina celor doi șefi de depozit, a contra
valorii pagubei produse de Constantinescu 
Gheorghe".

Uite Ionela, 
nu e Ionela

într-o zi, la autobaza I.T.B. Titan a in
trat pe poartă o persoană tinără cu sigu
ranță în glas și cu ecuson la piept.

— Mă numesc Voinea Ionela, sînt șofer 
și vreau să-mi dați un autobuz.

— Cum să nu, au sărit îndatoritori cei 
de la autobază. Poftiți, linia 40, turul 11 !

Și așa s-a văzut Ionela la volan. A făcut 
o zi linia 40. apoi 45, pe urmă 75...

— Acum aș vrea să-mi dați ceva bilete... 
Mi s-a defectat autobuzul.
' — Poftim, a zis dispecerul de serviciu, 
dindu-i pe loc bilete in valoare de 1100 de 
lei. Dar..; parcă nu te-am văzut de cîtva 
timp...

— Știți, am fost bolnavă. Iată și certi
ficatele medicale.
' — Zău ? a făcut îngrijorat omul. Dă-Ie 
încoace, să Ie înregistrez.

Surpriză ! Ionela nu era... Ionela. „Șo- 
ferița" era de fapt... Roșcăneanu Moga Vio
rica — persoană fără ocupație, cu domici
liul in Solea, județul Suceava. A sustras

dintr-o cabină un ecuson și o legitimație și 
din Ion a făcut „Ionela". După care a ob
ținut, pe același nume, o internare în spi
talul I.T.B., două certificate medicale și... 
trei autobuze.

Acum, falsa Ionela se află în curs de ju
decată Ia Judecătoria sectorului 4. Inclusiv 
pentru conducerea unul autovehicul fără a 
avea permis de conducere. Cum rămîne însă 
cu „ordinea" din autobază ?

Din caietul 
grefierului

„Am auzit partea vătămată strigind că 
i s-a furat medalionul, dar eu nu l-am 
restituit. Nu l-am dat nici mai tirziu fiind
că m-am ambiționat și mai tare cind a venit 
soțul doamnei să mi-l ceară și am vrut să-l 
învăț minte că in loc să facă cinste mă 
amenința cu procuratura...".

(Din declarația inculpatei A.S. 
Dosarul nr. 1121/1975, Judecăto
ria sectorului 6).

„Declar recurs împotriva acestei sentințe 
pe care o consider nelegală și netemeinică. 
Aceasta fiindcă, in esență, deși am luat a- 
parattil de radio de la acel călător adormit 
și m-am mutat din compartiment. încă nu 
coborisem din tren...".

(Din motivele de recurs in
vocate în dosarul nr. 4138/1974. 
Tribunalul municipiului Bucu
rești).

Dinu POPESCU
Emil MARINACHE

pent.ru
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Noua Zeelandă, Egipt, Siria, 
Turcia, Bangladesh — iată citeva 
din țările in care întreprinderea 
„Electromotor" din Timișoara are, 
din acest an, noi clienți pentru 
produsele sale. Cunoscuta unitate 
a industriei electrotehnice timișo
rene, care in anul 1975 exportă un 
volum de motoare electrice cu 
aproape 30 la sută mai mare decit 
în anul 1974, a livrat în primele 
două Juni ale anului partenerilor 
săi externi, peste prevederile de 
plan, produse în valc-are de 700 000 
lei valută. Un număr sporit de mo
toare asincrone din seriile cuprinse 
intre 9,25 și 37 kW au fost expe
diate in U.R.S.S., Franța, R.D.G,. 
Spania, R.S. Cehoslovacă și în alte 
țări. Aprecierea de care se bucură 
peste hotare produsele cu marca 
„Electromotor" se datorează activi
tății specialiștilor de aici pentru 
diversificarea tipodimensională șt 
creșterea fiabilității motoarelor e- 
lectrice. în prezent, producția în
treprinderii este profilată în mare 
parte pe export.

— Creșterea de la an la an a vo
lumului exportului și a numărului 
partenerilor externi — ne spunea 
directorul întreprinderii, Marin Tă- 
nase. — este rezultatul fabricării 
Unor motoare electrice cu caracte
ristici tehnico-economice competi
tive pe piața mondială, într-un sor
timent cit mai larg diversificat. 
Anul trecut am asimilat in fabrica
ția de serie pentru export 20 de noi 
tipuri de motoare. în acest an vom 
realiza pentru prima dală, tot pen
tru partenerii externi, 4 tipuri de 
motoare electrice cu cuplu mărit, 
alte 6 tipuri de motoare cu nivei 
redus de vibrații (pentru mașinile- 
unelte de precizie), 4 tipuri de mo
toare cu două turații, precum și 
24 de tipuri de motoare (din mai 
multe gabarite existente) în con
strucție modernizată și cu parame
tri îmbunătățiți.

Colectivul de specialiști și mun
citori ai întreprinderii depune 
eforturi susținute nu numai pentru 
a diversifica, înnoi și moderniza 
producția destinată exportului, dar ' 
și pentru ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al acesteia. Fiecare tre
buie să se simtă pe deplin angajat 
în lupta penlru calitate — a subli

Cum, cît și cînd cerc clientul — 
așa pot fi exprimate lapidar obli
gațiile ferme ale producătorului de 
mărfuri pentru export, de a căror 
îndeplinire depinde, in mare mă
sură, succesul pe piața externă. 
Sint îndatoriri subliniate din nou 
la recenta Consfătuire cu activul 
de partid și de Stat din domeniul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Sarcina 
esențială a întreprinderilor care 
produc pentru export este aceea de 
a lua toate măsurile în scopul reali
zării integrale a prevederilor din 
contractele externe, livrării mărfu
rilor în cantitățile, la nivelul calita
tiv, la termenele și în structura 
sortimentală convenite.

Cum răspund unele unități pro
ducătoare de mașini-unelte. aces
tor cerințe imperioase 1

La „Mașinexportimport", unitatea 
exportatoare, ing. O. Șorian, direc
tor adjunct al întreprinderii, ne-a 
spus :

— In domeniul exporturilor de 
mașini-unelte, sarcinile din acest 
an sint deosebite. Se cuvine remar
cată Întreprinderea de mașini-unel
te și agregate din București, care 
se străduiește să se adapteze ope
rativ unor cerințe specifice ale pie
ței externe. Bunăoară, s-a solicitat 
fabricarea unor strunguri carusel 
adaptabile cu un cap de frezat, sau 
realizarea unei mașini orizontale 
de alezat și frezat, cu masă mai 
mare, curse mai lungi și alte ca
racteristici ; unitatea bucureșteană 
a răspuns cu promptitudine cereri
lor clienților străini. Și exemplele 
ar putea continua. Dacă unii pro
ducători înțeleg să nu precupețeas
că nici un efort pentru îndeplinirea 
ireproșabilă a prevederilor contrac
tuale, alții se aliniază mai greu 
acestei obligații. Nerespectarea pre
vederilor de către unele Întreprin
deri se concretizează fie în neasi- 
gurarea fondului de marfă cores
punzător cantităților programate, 
fie în anomalii în ce privește gama 
sortimentală stabilită.

Am cercetat cum stau lucrurile la 
fața locului, in unele din unitățile 
producătoare.

întreprinderea mecanică din Si
biu, important furnizor de mașini- 
unelte de forjare-presare și de pre
lucrare a metalelor prin așchiere, 
figurează în acest an cu importante 

niat recent, la Consfătuirea cu acti
vul de partid și de stat din dome
niul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, to-, 
varășul Nicolae Ceaușescu. Răspun
zătorul principal pentru calitate 
este muncitorul, maistrul, inginerul,

a concepție la ambalare
REPRQSABIL

Explicafia solicitării în creștere pe piața externă a produselor 

întreprinderii ,,Electromotor“-Timișoara

deci, producătorul. Iar o dovadă a 
faptului că aici, la „Electromotor", 
calitatea și competitivitatea consti
tuie obiective esențiale rezultă și 
din următoarele : față de sarcinile 
Ia export pe 4 ani ai cincinalului, 
întreprinderea a realizat o depășire 

restanțe la export : din fondul de 
marfă pe lunile ianuarie și februa
rie nu a livrat circa jumătate.

— Deși în 1975 sarcinile la ex
port reprezintă o creștere însemna
tă față de realizările din 1974, dis
punem de toate condițiile pentru a 
le înfăptui, intrucît producția des
tinată exportului a fost contractată 
pentru întregul an — remarca di
rectorul întreprinderii, ing. Vasile 
Vasu. Cu toate acestea, datorită 
unor defecțiuni organizatorice, pro

Gtid cefe clientul!
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Citeva probleme privind punctualitatea 
livrării la export a mașinilor - unelte

ducția s-a desfășurat neritmic In 
primele luni ale anului.

— Autocritica e bună, dar cum 
se traduce ea în fapte ?

— După o atentă analiză a defi
ciențelor, am stabilit o serie de 
măsuri, organizatorice îndeosebi, in 
vederea recuperării restanțelor din 
ianuarie și februarie, concomitent 
cu îndeplinirea planului curent Îs 
producția de mașini-unelte.

Directorul unității aprecia. încă 
la începutul lunii februarie — 
că există condiții ca livrările cătr» 
clienții externi să se desfășoare rit
mic, conform graficelor. Din păca
te, rezultatele arată că aceste con
diții nu au fost încă valorificate. 
Din volumul de export efectiv rea
lizat în februarie, cea mai mare 
parte a fost livrată in... ultimele 
două zile ale lunii ! (Deși la „Ma
șinexportimport" se afirmă că s-au 
asigurat din vreme toate condițiile 
necesare expedierii către eliepți a 
Întregii cantități de mărfuri pro
gramate a fi livrate in februarie).

Nici în luna martie cadența li
vrărilor nu s-a îmbunătățit. Sfîrși- 
tul trimestrului „bate la ușă", cum 
se spune, dar întreprinderea sibia- 
nă întîrzie să- răspundă cu prompti

de 22 milioane lei valută, cîștigînd 
astfel un avans de peste patru 
luni în îndeplinirea planului pe 
întreaga perioadă 1971—1975 ; este 
limpede că tocmai performanțele 
superioare ale motoarelor electrice 
sint cele care vînd marfa și, tocmai 

de aceea, preocupările colectivului 
sint concentrate asupra îmbunătăți
rii stăruitoare a calității producției.

Organizația de partid din între
prindere și-a înscris, de mai mult 
timp, printre sarcinile de căpete
nie ale activității sale politice »!

tudinea cuvenită. Din nou, abia în 
pragul, scadenței, producătorul va 
dă „asaltul", incercind din răspu
teri să recupereze rămînerile în 
urmă. Credem că nu trebuie să a- 
ducem crea multe argumente con
ducerii întreprinderii pentru a ară
ta cît de dăunătoare este o aseme
nea practică. Se Știe că mărfurile, 
odată ieșite pe poarta uzinei, au 
încă de străbătut un drum Dină la 
preluarea lor de către partenerul 
extern și încasarea contravalorii 

lor. Iar potrivit legii cu privire la 
activitatea de comerț.exterior, de co
operare Economică și țehnico-științi- 
fică. „ciclul de producție se consi
deră încheiat odată cu valorificarea 
producției si încasarea efectivă a 
contravalorii acesteia". Or. este 
limpede că această cerință esenția
lă a îndeplinirii planului de export 
se poate asigura nu prin concen
trarea masivă a livrărilor in ulti
mele zile ale lunii sau trimestrului, 
ci prin livrări ritmice, eșalonate, 
conform graficelor stabilite.

întreprinderea dc strunguri din 
Arad dă un alt exemplu de nerit- 
micitate : in ultimele două zile din 
februarie a livrat o bună parte din 
exportul efectuat In luna respecti
vă. în același timp, la contracta
rea planului de export se intim- 
pină dificultăți, generate in prin
cipal de faptul că in structura pa 
tipodimensiuni a producției între
prinderii predomină strungurile 
scurte, în timp ce pe piața externă 
se solicită, cu precădere, strungurile 
lungi. Mai precis, este vorba des
pre „familia" de strunguri SNA-500. 
din care întreprinderea oferă în 
majoritate pe cele de 1 000—1 500 
mm. in detrimentul celor de 2 000— 

organizatorice, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției. în 
acest sens, discuția cu maistrul 
Vasile Pop, secretarul comitetului 
de partid, cu alți comuniști, a pus 
în evidență atitudinea fermă a co
lectivului față de înlăturarea unor 

neajunsuri, a cauzelor acestora, 
penlru ca de la concepție Ia execu
ție și pină la ambalaj toiul să fie 
Ireproșabil. Receptivi la propune
rile muncitorilor și tehnicienilor, 
specialiștii întreprinderii au inițiat 
numeroase măsuri tehnice și orga

S 000 mm, cerute cu preferință pe 
piețele externe.

— Care sint cauzele acestei dis
cordanțe ?

— Producem strunguri pentru 
care avem asigurate piesele turna
te și capacitățile de prelucrări me
canice — precizează ing. loan Blă- 
găilă, directorul întreprinderii. Cit 
privește fabricația de strunguri 
SNA-500 de 2000 și 3000 mm, ne 
pregătim, în prezent, să realizăm — 
prin autodotare — agregate de fre
zat batiuri necesare producției 
acestor tipuri de mașini-unelte. 
Solicităm un răgaz și vom putea 
livra cantități sporite în 1976.

De ce tocmai în 1976 ? Faptele 
arată că întreprinderea din Arad a 
dispus de un răgaz suficient, penp. 
tru efectuarea tuturor calculelor 
și asigurarea bazei sale tehnico- 
materiale în concordanță cu cere
rile de pe piața externă. De altfel, 
întreprinderea livrează la export 
strunguri SNA-500 de 2 000 și 
3 000 mm de cițiva ani, iar cererile 
externe de asemenea tipuri de 
strunguri sint — se știe de multă 
vreme — în continuă creștere. în 
acest caz, argumentele aduse de 
producător în discuție nu pot jus
tifica insuficienta sa receptivitate, 
Cu atît mai mult cu cît chiar pro
pria experiență arată că atunci 
cind specialiștii de aici iși mo
bilizează eficient eforturile, capaci
tatea creatoare, întreprinderea din 
Arad reușește să se alinieze la ce
rințele pieței de mașini-unelte. 
Consemnăm, spre exemplificare, 
că aici se produce „în premieră" un 
strung cu comandă numerică la 
solicitările unor parteneri externi.

Revine factorilor de răspundere 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și Electro
tehnicii. și centrala industrială de 
resort obligația de a analiza și a 
găsi cele mai bune soluții proble
melor în suspensie, luînd neintir- 
ziat deciziile corespunzătoare, meni
te să sporească gradul de adapta
bilitate a producției unor întreprin
deri la cerințele pieței externe, sâ 
impulsioneze și să ridice pe o 
treaptă calitativ superioară organi
zarea și realizarea producției de 
mașini-unelte destinate exportului.

Viorel POPESCU
și corespondenții „Scinteii" 

nizatorice menite să ducă la creș
terea volumului producției și, con
comitent, la realizarea la un înalt 
nivel calitativ a motoarelor elec
trice. Amintim, între acestea, opti
mizarea fabricației de motoare, 
impregnarea prin picurare a sta
toarelor, vopsirea produselor într-o 
instalație conveiorizată, realizarea 
principalelor repere pe fluxuri teh
nologice distincte ș.a. — procedee 
moderne, care asigură o calitate 
superioară și o productivitate ri
dicată.

Calitate, competitivitate, dar șl 
ritmicitate perfectă în producția șl 
livrarea electromotoarelor Ia ex
port ! Ritmicitatea este urmărită 
stăruitor în întreprinderea timișo
reană. Mult depinde aceasta și de 
unitățile colaboratoare ; unele din
tre ele se străduiesc să expedieze, 
la termen și in cantitățile contrac
tate, piesele șl reperele ; altele, 
însă, nu-și respectă nici acum obli
gațiile ce le revin.

— întreprinderea de fier Vlăhița 
— ne relata ing. Ștefan Moroșan, 
directorul comercial la „Electro
motor" — nu ne-a livrat o mare 
parte din cantitatea contractată de 
carcase turbate din fontă. Și anul 
trecut, acest furnizor a figurat 
printre principalii restanțieri. De 
aceea, apelăm — prin intermediul 
ziarului — la colectivul din Vlăhița 
de a depune toate eforturile pentru 
recuperarea cît mai urgentă a aces
tor res înța și expedierea la ter
men a tuturor carcaselor de care 
avem nevoie.

Este o cerință îndreptățită. Fără 
carcase nu se pot construi motoare 
electrice, iar fără disciplină și răs
pundere nu se pot onora contrac
tele economice. întreprinderea din 
Vlăhița trebuie să se bucure că — 
prin munca rodnică a colectivului 
de la „Electromotor" — semifabri
catele livrate dobindesc valori in
comparabil mai mari decit cele 
contabilizate in unitate, și, ca atare, 
să o sprijine îndeaproape pentru ca 
întreprinderea timișoreană să-și în
deplinească exemplar sarcinile spo
rite ce-i revin în acest an in do
meniul exportului.

Cezar IOANA 
V. POP

Sondori

români în Siria
Zilele trecute, pe adresa între

prinderii de comerț exterior „Rom- 
oetroi" a sosit următoarea telegra
mă : „Secția Rompetrol — Damasc 
si colectivul de specialiști români 
de Ia sonda 101 Markada — Siria 
raportează începerea cu succes a 
lucrărilor de foraj și atingerea a- 
dîncimii de 300 m. Se continuă fo
rajul".

O știre laconică, dar plină d« 
semnificații, mareînd concretizarea 
upui ț nou obiectiv ■ al colaborării ‘ e- 
conomice româno-siriene, în conti
nuă extindere și diversificare, pu
ternic impulsionată in urma întâl
nirilor fructuoase de anul trecut, de 
la Damasc și București, dintre pre? 
ședințele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și 
președintele Republicii Arabe Si
riene,. Hafez El Assad.

O secvență grăitoare a colabo
rării ample dintre cele două țări în 
domeniul industriei petrolului. Con
tractul semnat între „Rompetrol" și 
„Syrian Petroleum Company" pre
vede efectuarea unor lucrări de fo
rare la mari adincimi (pină la 5 000 
metri). „Este vorba despre impor
tante operațiuni de foraj de cerce
tare. executate în cooperare in 
zona Markada din deșertul sirian — 
precizează ing. Aurel Lupu, direc
torul Întreprinderii „Rompetrol". 
Partea română a trimis in Siria un 
grup de 50 de specialiști — ingi
neri. tehnicieni, muncitori calificați 
din cadrul Trustului de petrol Bo- 
lintinul din Vale, care au pus în 
funcțiune instalația de foraj tip 
F-320, echipamente și utilaje reali
zate de întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești, iar partea siriană execu
tă o serie de construcții civile 
(fundații, drumuri de acces ș.a.), 
pune la. dispoziție diverse materia
le ' necesare lucrărilor. în a- 
celasi timp, specialiștii români a- 
sigUră la fața locului o pregătire 
practică a cadrelor siriene".

...încheiem aceste rînduri dorind 
succes deplin sondorilor noștri. — J

In halo de montaj-vagoane a întreprinderii mecanice de material rulant 
„Grivița roșie" din Capitală

Foto : S. Cristian

PRIN INTERMEDIUL „SCÎNTE!I“

Un demers de la Borzești 
și o contrapropunere 

de la uzinele,, Sâ

Produse noi

— Prima semisferă este gata, ne 
spune șeful de echipă. Pină sîm- 
bătă (22 martie — n.r.) va fi gata 
și a doua. (Ieri, șeful secției cazan
gerie ne-a confirmat : „semisferă 
este gata").

Ne notăm, în continuare, date cu 
privire la stadiul de execuție. Seg- 
menții celui de-al patrulea rezer
vor sferic sint la valț ; tablele pen
tru rezervorul nr. 5 au ieșit de la 
tratamentul termic... Lucru bine 
organizat, echipă specializată, pro
filată în fabricarea unor asemenea 
utilaj'e. Șeful ei, tov. Marcu, ne 
explică :

— Rezervorul cintărește 130 de 
tone, are un volum dă 1 000 m.c., 
un diametru de 12 m, 34 de seg- 
menți din tablă de 30 milimetri.

— Și presupune lucru de înaltă 
calitate, adaugă șeful secției. Acest 
gigant trebuie să fie executat cu o 
precizie ireproșabilă. Lufturile de 
îmbinare a celor 34 de segmenți nu 
pot fi mai mari de 2 milimetri. 
Este o realizare tehnică.

După cum se vede, nu este vorba 
de o comandă oarecare. Sint rezer
voare unicat, construite pe baza 
concepției românești, pe bază de 
soluții și tehnologii în premieră, e- 
Iaborate în întreprindere.

— Cum rămine cu unele defecte 
de fabricație, tovarășe șef al ca
zangeriei ?

— Imediat. Alo, C.T.C.-ul ? Șeful 
controlului tehnic de calitate de 
la „23 August", ing. Puiu Moldo- 

•vanj răspup.de : - ^oițarășii de la 
Borzești. au cerut trei lucruri. Să 
le dăm riiste dispozitive : de prin
dere -— le-am dat-; >să le punem 
la dispoziție fișele de măsurători 
ale segmenților — le-am pus ; să 
delegăm un specialist pentru a a- 
corda asistență tehnică ; prin deci
zia directorului general, inginerul 
Vasile Cernat va sta pe șantier 
cînd și cît va fi nevoie. Avem și 
noi de' ridicat o problemă : dacă 
segmenții sint mînuiți greșit, se pot 
deforma. Or, acest lucru nu e per
mis. Propunem ca tovarășii de la 
Borzești să trimită la noi unul sau 
mai mulți montori care să 
urmărească procesul tehnologic, să 
vadă cum trebuie mînuiți segmen
ții, cum se asamblează rezervoare
le sferice. Ar învăța și ar lucra bine 
și repede pe șantier, la montajul 
uriașelor sfere".

Borzeștiul răspunde invitației în
treprinderii „23 August" ?

Petre NEDELCU

Asimilarea, acestor produse este 
rodul eforturilor depuse de specialiș
tii Institutului de cercetări metalur
gice, ai Centrului de cercetări și pro
iectări pentru țevi și produse trefi
late și ai întreprinderii „Republica", 
care au reușit să asigure produselor 
amintite calități tehnice și funcțio
nale la nivelul celor mai exigente 
norme internaționale în vigoare.

(Agerpres)

SEMINȚE CARE ACUM TREBUIAU SĂ FIE SUB BRAZDĂ
Pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole de primăvară, 

Ministerul Agriculturii a luat măsura ca repartizarea seminteloț să 
se facă încă la începutul lunii ianuarie, cu două săptămîni mai de
vreme decit în anul precedent. Mutațiile de semințe între județe, cu 
excepția a 963 tone porumb, sînt in mare parte încheiate. Ca urmare, 
majoritatea unităților agricole au intrat din vreme in posesia semin
țelor Si au executat la timp si în bune condiții insămînțările de pri
măvară. Cu toate acestea, cantități însemnate de semințe zac in ma
gazii, în loc să se afle in unitățile agricole. Este o situație care a fost 
serios criticată în cadrul teleconferinței care a avut loc la ministerul 
de resort în seara zilei de 21 martie. A doua zi, sîmbătă, am urmărit 
în județele vizate cauzele care determină întîrzierea aprovizionării cu 
semințe și ce se întreprinde in vederea încheierii acestei acțiuni.

Concret, ce probleme trebuie soluționate urgent...
1. Județul Timiș : pe plan local a fost luată. In mod arbitrar, măsura 

de a nu se expedia, în totalitate, sămînța de trifoi' repartizată altor ju
dețe : Botoșani, Sibiu, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureș.

2. Unele județe care au topitorii nu expediază sămînța de in : Bo
toșani pentru Neamț. Maramureș pentru Sălaj.

3. Numeroase cooperative agricole incă nu și-au ridicat în totali
tate semințele pentru culturile din prima epocă, după cum urmează :

Grîu de primăvară — județele : Bacău, Cluj. Hunedoara, Sălaj.
Orzoaică — județele : Brașov, Harghita, Mureș. Sălaj, Sibiu.
Ovăz — județele : Bacău, Dîmbovița, Iași, Mureș. Teleorman.
Mazăre de cimp — județele : Bihor. Covasna. Doli. Ilfov. Mehedinți, 

Neamț. Satu-Mare, Suceava. Teleorman. Timiș, Vrancea.
Floarea-soareîui — județele : Brăila. Ialcmița. Ilfov, Timiș.
In pentru ulei — iudețele : Gorj, Ialomița. Olt. Sălaj. Tulcea.

Și cum se acționează in județele vizate...

Timiș. Ing. Ioan Gheorghiu, direc
tor al direcției agricole județene. In 
cursul zilei de sîmbătă. 22 martie, 
au fost expediate 40 tone de sămînță 
de trifoi, iar luni dimineață restul de

9 tone, astfel incit toate cele 6 ju
dețe vor primi cantitățile de sămînță 
repartizate. Pentru a ajunge cit mai 
grabnic la destinație, sămînța a fost 
trimisă cu autocamioanele. întîrzierea

in livrarea celor 49 de tone de sâ- 
mință de trifoi s-a datorat neglijenței 
Centrului de semințe, față de înde
plinirea obligațiilor ce-i reveneau. 
Firește, e și vina direcției agricole 
județene, care n-a urmărit perma
nent modul cum se expediază sămîn
ța și n-a intervenit la timp pentru 
înlăturarea neajunsurilor.

Botoșani. Ing. Alexandru Chiș- 
caru. șeful Centrului de semințe Bo
toșani, răspunde la sesizarea ju
dețului Neamț : Noi am livrat 

Răspunsuri din județe privind livrarea 
și preluarea semințelor

semințele tuturor beneficiarilor noș
tri. Faptul la care se referă jude
țul Neamț ii privește pe cei de la... 
Suceava. De acolo li se livrează de 
fapt sămînța de in. Iată de ce. Pe 
Ia sfirsitul lunii februarie a.c. Între
prinderea ..Fuiorul" Suceava, văzind 
că nu-și poate onora unele obligații 
în termen, s-a adresat Centrului de 
semințe Botoșani cu rugămintea ca, 
peste sarcinile de plan proprii, să 
condiționeze 400 tone de semințe. 
Cind centrul Botoșani prezenta res
tanțe in livrarea semințelor de trifo- 
liene, la alte 5 județe din Moldova a 
fost nevoie să se întrerupă condițio
narea inului. La 22 martie s-a În
cheiat decuscutarea trifolienelor și a 
început din nou condiționarea inu
lui. Cele 50 de tone de in sâmință 
care au mai rămas de condiționat 
vor fi gata în 3—4 zile.

Maramureș. Merișor Cocoșilă, di
rector adjunct al direcției agricole. 
S-au luat măsuri ca la topitoria de in 
din Ulmeni să fie utilizate 8 deeausu- 
latoare, ceea ce va asigura 8 tone 
de sămînță pe zi. Se lucrează in trei 
schimburi și au fost puse in funcțiu
ne 3 combine „Gloria" pentru scoa
terea seminței din capsule. Pină cel 
mai tirziu la 10 aprilie, județului Să- 
lai îi va fi livrată întreaga cantitats 
de sămînță de in.

Suceava. Ing. Dionisie Bănees- 
eu, directorul I.V.C.: Majoritatea coo

perativelor agricole au ridicat să- 
minta ce le-a fost repartizată. Sint 
si citeva excepții. La orzoaică. bună
oară. cooperativa agricolă Pirtești de 
Jos a preluat pină acum numai 5 
tone din cantitatea de 30 de tone 
planificată, tn multe cazuri e vorba 
de neglijentă. Unele cooperative, cum 
ar fi cele din Boroaia, Botoșana, Ci
ortan Porumbescu și Todirești. la un 
singur drum cu un autocamion ar 
putea transporta toate semințele. De 
asemenea. In baze mai există încă 
aproape 70 tone mazăre de cimp pen
tru cooperativele agricole din Ciumu- 
lești. Dolhasca si altele. Au fost lua
te măsuri in vederea organizării 
transportului semințelor.

Ialomița. Constantin Bostan, direc
torul I.V.C. : Sămînța de in pentru 
ulei n-a sosit încă de la stația de 

decuscutare de la Constanta. Aș
teptăm 56 de tone. Pe măsură ce inul 
va sosi, va fi distribuit unităților. In 
ce privește floarea-soarelui, unitățile 
agricole n-au ridicat pină in prezent 
116 tone de sămînță. Motivul : să- 
minta n-a avut germinația corespun
zătoare. A fost nevoie să obținem 
derogări. S-au dat si acum urmează 
să începem distribuirea semințelor.

Vrancea. La Începutul acestei luni, 
întreprinderea de valorificare a ce
realelor a comunicat centralei de re
sort din cadrul Ministerului Agricul
turii că 150 de tone de mazăre de 
cimp sînt disponibile și pot fi re
partizate altor unități din tară. Sur
plusul se datorește faptului că în 
județul Vrancea s-a restructurat pla
nul pentru această cultură, cele 500 
ha rămase in plan fiind deia insă- 
mîntate. Sîmbătă. 22 martie, cele 150 
tone de mazăre se mai găseau in de
pozitul I.V.C. Vrancea. Tot aici mai 
sînt disponibile incă 14 tone de floa- 
rea-soarelul.

Ilfov. A fost insămințată cu ma
zăre de cimp întreaga suprafață Pla
nificată. Ministerul de resort a di
minuat planul pentru această cultu
ră de la 2 000 la 1 000 hectare. In a- 
cest caz e firesc să nu se fi ridicat 
toată sămînța repartizată initial. Poa
te folosește altor județe. în cazul se
minței de măzăriche — ne spunea 
ing. Paula Cîrstea de la direcția agri
colă — sint unități ca Ciocănești, Că- 
trunești, Joița, Corbeanca. Bărcănești 
care, deși au solicitat sămînță, nu 
s-au prezentat incă să o ridice. Au 
fost luate'măsuri pentru ca sămînța 
să fie preluată cît mai repede.

Bacău. Victor Bogoș șeful Centru
lui de semințe Bacău : întreaga can
titate de 46 tone griu de primăvară 

a fost preluată la vreme de coope
rativele agricole. Mai există o can
titate care nu este necesară jude
țului. De asemenea, cooperativele a- 
gricole au folosit sămința de ovăz 
din producția proprie și nu au a- 
pelat la cea de la I.V.C. care a fost 
repartizată trustului I.A.S.

*

Rezultă că în urma intervenției fă
cute de conducerea Ministerului A- 
Ericuîturil cu prilejul teleconferinței 
de vinerea trecută au fost impulsio
nate mutațiile între județe, precum și 
preluarea de la baze de către unități
le agricole a semințelor ce le-au fost 
repartizate. Desigur, era mult mai 
bine dacă acest lucru se făcea mai 
devreme, astfel incit la această dată 
toate semințele pentru culturile din 
crima epocă să fi ajuns in unități
le agricole si chiar să fie însămîn- 
tate. Sondajul efectuat în județe a 
reliefat' si unele probleme care tre
buie soluționate cu cea mai mare ur
gentă. De exemplu, sămînța de tri
foi expediată cu destulă intîrziere 
din Timiș, odată ajunsă în județele 
de destinație, să fie distribuită cu o- 
perativitate unităților agricole. De a- 
semenea, este necesar să se lucreze 
cu toate forțele la decansularea și 
condiționarea seminței de in. cultură 
care trebuie însămințată în următoa
rele zile. Organele agricole, cu spri
jinul consiliilor populare și al orga
nizațiilor de partid, vor trebui să de
termine cooperativele agricole să 
preia din baze toate semințele ce 
le-au fost repartizate și de care au 
nevoie, inclusiv cele care se însă- 
mînțează mai tîrziu. cum este po
rumbul

Ion HERȚEG
și corespondenții „Scinteii"

50000 tone cărbune 
peste prevederi

Colectivul celei mai tinere exploa
tări din bazinul carbonifer Rovinari- 
Gorj — Cariera Beterega-Vest — uni
tate al cărei debut industrial a avut 
loc in acest an, a îndeplinit, cu 11 zile 
mai devreme, sarcinile de plan din 
primul trimestru. Acțiunile între
prinse pentru asigurarea funcționării 
utilajelor la parametrii proiectați 
permit minerilor de aici să înscrie 
în plus în bilanțul primului trimes
tru 50 000 tone de lignit.

Importante succese 
ale siderurgiștilor 

hunedoreni
Deva (Corespondentul „Scinteii", 

Sabin Ionescu). Hotărit să-și onore
ze prin noi și importante succese in 
muncă înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste" ce i-a fost con
ferit recent, colectivul Combinatului 
siderurgic din Hunedoara rapor
tează : Pină ieri, cantitatea de oțel 
elaborată peste plan de la începutul 
anului a ajuns la 17 225 tone, ia: 
producția suplimentară de laminate 
a depășit 20 000 tone. Semnificativ 
este că in sectorul oțelăriilor Martin 
— care dețin ponderea realizărilor 
peste plan — se materializează con
stant, zi de zi, inițiativa elaborării 
întregii cantități suplimentare de oțel 
numai cu combustibil economisit. 
Pină în prezent, in acest sector s-a 
economisit o carftitate de peste 
4 300 tone combustibil convențional. 
De asemenea, utilizarea cu multă 
chibzuință a energiei electrice, in 
cadrul grupului de laminoare al 
combinatului, a dus in acest an la 
obținerea, numai in sectorul lami
natelor finite, a unor economii de 
aproape 500 000 kWh energie elec
trică.

Nu de mult, conducerea Com
binatului petrochimic din Borzești 
(director : ing. Z. Stancu) a adre
sat „Scinteii" o scrisoare din care 
spicuim : „Intervenim la dv. cu ru
gămintea de a solicita conducerii 
întreprinderii „23 August" din 
București să ne livreze cele două 
calote de la rezervoarele sferice de
1 000 mc cuprinse in comanda in
ternă 6004. Constructorul le așteap
tă pe șantier din luna octombrie 
1074. Punerea in funcțiune a uzinei 
de cauciuc izoprenic este condițio
nată de livrarea celor 4 rezervoare 
sferice, restante din 1074, incluse in 
comanda internă nr. 7009. Folosim 
prilejul pentru a reaminti că am 
solicitat întreprinderii să ne trimi
tă un specialist pentru șantier, in 
vederea acordării asistenței tehni
ce la montaj, intrucît rezervoarele 
expediate pină acum prezintă de
fecte de fabricație".

Ne-am prezentat cu textul scri
sorii la întreprinderea „23 AU
GUST". Am discutat mai întîi la 
conducerea întreprinderii.

— Combinatul din Borzești este 
unul din principalii noștri benefi
ciari — aprecia ing. Livîu Jov- 
mir, director tehnic al întreprinde
rii. Prin tot ceea ce facem, ne 
străduim să-i livrăm cît mai repe
de utilajele, să recuperăm restan
țele. Comanda nr. 7009 cuprinde 6 
rezervoare sferice. Primul a fost 
expediat în decembrie 1974, al doi
lea in ianuarie a.c,, al treilea va fi 
livrat în aprilie, iar ultimele trei—* 1 
pină Ia 15 mai.

— Un moment. Ce s-a Intîmplat 
cu cele două calote din comanda 
6004 ?

— Restanta a fost lichidată. Dar 
dacă mergeți la cazangerie o să a- 
flați totul...

...Secția cazangerie. într-ade- 
văr, restanța a fost lichidată. Ing. 
Nicolae Popescu, adjunctul șe
fului de secție, ne arată ne
gru pe alb. Ultimele două calote 
au fost livrate Ia 7 martie a.c., cu 
avizul de expediție nr. 4735. .

Dar ce înseamnă acele rezervoa
re sferice din comanda 7009 ? îm
preună cu șeful de echipă, Grigo- 
re Marcu, și cu ing. Gheorghe Tăr- 
tăcuță, șeful cazangeriei, mergem 
in halele, de fabricație. într-o par
te a uneia dintre hale — o semi- 
sferă metalică, Înaltă cit două eta
je. Este a doua jumătate din cel 
de-al treilea rezervor, care va fi 
livrat în aprilie.

La Întreprinderea de țevi „Repu
blica" din Capitală au fost introduse 
de curînd in fabricație de serie noi 
produse țubulare pentru foraj și ex
tracție a petrolului. Dintre cele mal 
recente produse asimilate rețin aten
ția prăjin.ile de foraj cu racorduri 
sudate, realizate pentru prima dată 
în țară, burlanele pentru tubaj cu 
rezistență sporită — pină la 95 kilo
grame forță pe milimetru pătrat — 
și noile țevi pentru extracție, care au 
și fost livrate beneficiarilor.
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File de neuitat ale contribuției românești la marea victorie a popoarelor asupra fascismului

TREI DECENII DE LA ELIBERAREA Cartea politică

VIZITA PRIMULUS MINISTRUAL REPUBLICII COOPERATISTE GUYANA
ORAȘULUI BANSKA BYSTRICA

în întîmpinarea

în acest an, cînd se împlinesc 30 
de ani de la marea victorie a po
poarelor asupra fascismului, poporul 
cehoslovac evocă cu emoție momen
tele hotărîtoare ale luptelor duse pe 
teritoriul țării sale pentru înfrânge
rea și alungarea ocupanților hitle- 
riști. în aceste lupte, după cum se 
știe, alături de armata sovietică — 
principala forță a coaliției antihitle
riste — de partizanii cehi și slovaci, 
s-au acoperit de glorie ostașii ro
mâni. care, după eliberarea patriei și 
după alungarea de pe teritoriul Un
gariei vecine a trupelor germano- 
horthyiste, s-au angajat cu întregul 
lor potențial in ofensiva pentru eli
berarea Cehoslovaciei, aducînd o con
tribuție de preț la marea cauză a 
victoriei asupra fascismului.

O pagină de înalt eroism în epo
peea bătăliilor pentru nimicirea tru
pelor naziste de pe teritoriul Ceho
slovaciei a fost înscrisă de ostașii 
români la Banska Bystrica. Elibera
rea de către armatele române și so
vietice a acestui oraș — principalul 
Dilon strategic al aoărării germane 
în Slovacia și poartă de acces spre 
baza industrială din valea superioa
ră a Hronului — a marcat o victo
rie de deosebită importanță , pentru 
eliberarea întregii părți centrale a 
Cehoslovaciei.

Locuitorii din Banska Bystrica 
păstrează vil în memorie zilele dra
matice din martie 1945, cînd, după 
eliberarea orașului Zvolen, șapte di
vizii ale Armatei a 4-a române și 
trei divizii ale Armatei a 40-a sovie
tice, acționînd în cadrul Frontului 2 
ucrainean, au declanșat marea ofen
sivă. Din sud, din est și nord-est, 
trupele române și sovietice au des
chis focul pe un arc de cerc de pes
te 60 de kilometri, înaintînd impe
tuos spre Banska Byștrica. Rînd pe 
rînd, unitățile hitleriste au fost sili
te să cedeze ultimele poziții deținute 
pe crestele Munților Metalici și apoi 
să se retragă dintr-un șir de locali
tăți. printre care Sliac, Lehotka, Du
bova. Lucatin. In seara zilei de 24 
martie a început atacul hotărâtor, tru
pele sovietice și române pătrunzînd

în interiorul orașului Banska Bystri
ca. După înverșunate lupte de stra
dă, la 25 martie, orașul a fost com
plet eliberat.. Cu urale și ovații ne- 
sfirșite, cu lacrimi de bucurie i-au 
întîmpinat locuitorii pe ostașii elibe
ratori. Emoționante sînt mărturiile 
din acea vreme, relatările și imagi
nile fotografice din ziarele apărute

recu- 
ceho- 

au

CORESPONDENȚA 
DIN R. S. CEHOSLOVACA

la numai cîteva ore după alungarea 
ocupanților, secvențele din jurnalele 
de actualități, care au consemnat a- 
ceste momente de neuitat.

în luptele duse alături de ostașii 
sovietici, trupele române au săvirșit 
acte de înalt eroism. Elogiind in
tr-un ordin de zi contribuția deose
bită a Armatei a 4-a române la eli
berarea orașului Banska Bystrica, 
Comandamentul suprem sovietic „sa
lută vitezele trupe ale Frontului 2 
ucrainean, și trupele armatei româ
ne de sub comanda generalului de 
corp de armată Dăscălescu Nicolae, 
care au cucerit orașul Banska Bys-

trica"". Importanta victorie a fost 
marcată la Moscova prin 12 salve de 
artilerie.

Prin faptele lor de vitejie, prin 
iertfele de sînge pe care le-au dat, 
ostașii români și-au cucerit 
noștința adincă a poporului
slovac, pentru a cărui eliberare 
căzut peste 67 000 de fii ai poporului 
nostru. La Banska Bystrica, ca și în 
numeroase alte localități de pe teri
toriul cehoslovac, sînt păstrate și în
grijite cu pioșenie mormintele osta
șilor români care și-au jertfit viața 
pentru eliberarea localităților res
pective. Buchetele de flori ce pot fi 
văzute pe mormintele ostașilor ro
mâni dau expresie emoționantă a- 
cestor sentimente, după cum emo
ționante sînt și amintirile pe care 
le deapănă cei care, cu trei decenii 
în urmă, au fost martorii actelor de 
vitejie ale ostașilor noștri. Prin mul
tiple manifestări programate a avea 
loc în aceste zile, poporul cehoslovac 
aduce prinos de recunoștință ostași
lor ce nu au pregetat în fața supre
mului sacrificiu pentru eliberarea 
patriei sale.

C. PRISACARU

După eliberarea localității Banska Bystrica, unități ale armatei române, 
care au luptat cu eroism pentru alungarea fasciștilor, defilează pe 

străzile orașului

aniverșării de la 9 Mai
în întîmpinarea aniversării a 30 de 

ani de la victoria asupra fascismului 
și a 98 de ani de la cucerirea inde
pendenței de stat a României, in 
Editura politică vor apărea o serie 
de lucrări. dedicate acestor eveni
mente.

Astfel, volumul „Istoria celui de-al 
doilea război mondial" de Gh. Za- 
haria, I. Cupșa și Al. Vianu va pre
zenta sintetic cauzele, desfășurarea, 
rezultatele și învățămintele celui 
de-al doilea război mondial, punînd, 
totodată, în lumină, în contextul ge
neral, istoria României din acei ani. 
în seria „Antologia gindirii social- 
politice revoluționare și democratice 
românești", sub egida „Institutului 
de științe social-politice și de stu
diere a problemei naționale", va a- 
părea lucrarea : „Națiunea si proble
ma națională". Volumul „Apărarea 
patriei, a independenței și suverani
tății naționale", care se editează sub 
egida „Centrului de studii și cerce
tări de istorie și teorie militară", va 
cuprinde o selecție documentară din 
domeniul gindirii progresiste și re
voluționare românești.

Sub egida academiei „Ștefan 
Gheorghiu" apare volumul cu ca
racter enciclopedic „Dicționarul po
litic", cu circa 2 000 de termeni din 
cele mai diverse domenii ale activi
tății politice.

De asemenea, vor apărea volumele 
„Eroi au fost, eroi sînt încă" de 
D. Almaș, ediția a Il-a, și „Marea 
conflagrație a secolului XX — al 
doilea război mondial", ediția In 
limba germană.

în curs de apariție se află și setul 
de planșe-expoziție „Obiectivele fun
damentale ale etapei următoare a 
istoriei României socialiste", lucrare 
destinată 
prinzînd într-o mapă 56 de planșe 
color cu 
scheme.

propagandei vizuale, cu

texte, fotografii, grafice și
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handbal: In Argentina a început „Cupa țărilor latine**
In două orașe argentinene — 

Mendoza și Buenos Aires — au înce
put întrecerile celei de-a 7-a ediții a 
competiției internaționale de hand
bal pentru tineret dotată cu „Cupa 
țărilor latine1'. La Mendoza, echipa 
României a învins cu scorul de

23—0 selecționata Braziliei^ iar Spa
nia a dispus cu 
jocul următor, 
întilni Canada, 
cu Brazilia. în 
Aires evoluează
Italiei, Argentinei și Franței.

25—17 de Canada. în 
echipa României va 
iar Spania va juca 
grupa de la Buenos 
formațiile Mexicului,

Sportivi români în competiții internaționale 
Luptătorii 

și

(Urmare din pag. I)
lora din lotul de tineret sau din afa
ra loturilor reprezentative, de a-și 
consacra puterile, ambiția tinerească 
șl talentul scopului de afirmare a e- 
chipei naționale, reprezentării cu dem
nitate a culorilor românești la apro
piatele întreceri interțări. Sublinie
rea de mai sus se impune cel puțin 
din două motive : întîi, pentru că 
starea de spirit favorabilă pe an
samblul jucătorilor dovedește creș
terea conștiinței, a răspunderii per
sonale și colective pentru destinele 
echipei reprezentative ; în al doilea 
rind, pentru că această stare sufle
tească creează o ambianță de lucru 
propice, fiind un argument puternic 
în sprijinul convingerii că lotul na
țional, echipa, poate dobindi rezulta
te bune, superioare celor din anii 
trecuți.

Cu toate acestea, jocul propriu 
zis, activitatea în teren a echipei 
noastre, judecată prin prisma celor 
două recente meciuri de verifi
care, nu dă încă satisfacție, se men
ține încă la nivelul necorespunzător 
al meciurilor din ultimii doi ani.

Discutind despre joc, să consem
năm și faptul că antrenorul princi
pal al echipei, V. Stănescu, apre
ciază drept reușită gradația de efort 
și dificultăți a celor două meciuri 
de verificare (cu echipa reprezenta
tivă de tineret și cu echipa Turciei), 
considerînd, totodată, că în repriza 
secundă a partidei de la Istanbul 
echipa s-a apropiat de ceea ce se 
așteaptă de la ea ca Idei de joc, or
ganizare a acțiunilor și ritm (sub
linierea noastră).

Reținînd această opinie, supunem 
discuției și alte păreri, rezultate din 
consultarea unor antrenori, medici 
și jucători, ca și din observații pro
prii, pe marginea celor două me- 
ciuri-test si, în general, în privința 
pregătirii echipei naționale.

Considerînd în noțiunea de 
ciuri de verificare" existența 
adversar care să angajeze 
formația tricoloră, să-i pună

„me- 
unui 

serios 
pro

bleme’și s-o oblige să le rezolve atit 
tactic cit și prin efort fizic, putem 
spune că partida cu echipa de tineret 
n-a depășit nivelul unui joc de an
trenament la mijlocul ' ' ''

La conferința de presă 
loc după acest meci,

săptămînii.’ 
care a avut 
antrenorul 

V. Stănescu, răspunzînd unei între
bări, a declarat că pentru acea oca
zie nu l-a interesat nici o idee de 
joc 1 (sublinierea noastră). Vorbind 
deschis, răspunsul a provocat o ne
dumerire generală, știut fiind că 
pînă și la cel mai simplu antrena
ment, în special al echipei naționale 
— o echipă selecționată ! — trebuie 
să se exerseze fragmente tactice, 
scheme cu mai mulți jucători sau- 
cu întreaga echipă, pînă la învăța
rea și deprinderea practică perfectă. 
De altfel, de această problemă a tac
ticii și de atitudinea față de ea Bse 
leagă după părerea noastră multe 
dintre neajunsurile jocului echipei, 
observate in meciurile din anii tre- 
cuți, dar și la Istanbul, inclusiv se
lecția în lot, cu atit de numeroase și 
anormale fluctuații în ultimii doi ani. 
Adăugăm aici că înșiși principalii 
componenți ai echipei, jucători cu 
multă experiență internațională, con
sideră că în domeniul concepției ca 
și al practicii, adică al antrenamen
tului tactic sistematic, există mari 
rezerve de progres pentru jocul echi
pei naționale.

Care au fost datele meciului re
cent, de la Istanbul, prima verificare 
cu caracter internațional ? Fiindcă 
amatorii de fotbal n-au avut prile
jul, din motive obiective, să priveas
că meciul la televizoare, să preci
zăm că echipa actuală a Turciei este 
o formație care practică un fotbal 
spumos și care lasă adversarul să-și 
facă și el jocul. în asemenea con
diții, reprezentativa noastră a con-

arena internaționala
dus meciul majoritatea timpului- și 3 
ar fi putut să-l ciștige, chiar la scor. 
Prima defecțiune mare a echipei ro
mâne se dezvăluie din însăși această 
ultimă relatare. Forța atacului nos
tru și capacitatea Iui de concretizare 
rămin îngrijorător de slabe după tre
cerea a peste doi ani de pregătire a 
actualei echipe. Lucescu a marcat 
un gol, „din experiență", însă ni se 
pare complet inadmisibil ca in con
dițiile în care sînt în față largi spa
ții de pătrundere, iar adversarul 
(foarte corect) permite desfășurarea 
jocului, un atac să se arate atit de 
ineficace. Să lăsăm deoparte ocaziile 
de gol irosite — multe la număr — 
pentru a remarca absența centrului 
înaintaș bătăios în careul advers sau 
nepătrunderea în această zonă a unui 
alt jucător decis să facă el această 
treabă indispensabilă. Cu toate stră
duințele lui Dinu — la post pe par
cursul întregului meci — și ale lui 
Dumitru — cu momente excelente în 
repriza secundă — jocul în atac pă
rea întîmplător, nepregătit prealabil 
prin antrenament, cu Lucescu și Cri- 
șan serviți episodic, în timp ce Kun 
și Iordănescu, jucind fără orizont și 
putere- fizică, nu-și găseau nici un 
moment locurile. E adevărat .ceea ce 
se afirmă și anuma că, în repriza 
secundă, echipa noastră a jucat mai 
bine, dar a aprecia că ea s-a apro
piat de cerințe e o exagerare, mai 
mult, e o insuficientă posibilitate de 
a compara situația de fapt cu datele 
reale ale meciurilor internaționale 
oficiale în compania spaniolilor și a 
scoțienilor. Dacă la aspectele pre
zentate de jocul în atac — lipsă de 
forță, ineficacitate, improvizație — 
adăugăm carențele apărării : pene- 
trabiiâ in spațiile fundașilor laterali, 
neomogenă in zona fundașilor cen
trali, unde s-au produs suficiente mo» 
mente critice, rezultă un tablou de
loc liniștitor al formației, de-aici de- 
curgînd și obligația pentru condu
cerile C.N.E.F.S. și F.R.F. de a ju
deca exigent situația de fapt și de 
a pune mai multă ordine in conduce
rea tehnică a echipei. Credem că 
timpul rămas la dispoziție pin? la 
partida de la Madrid e suficient, șe 
cere însă mai multă străduință în 
pregătirea tactică a echipei, mai 
multă elaborare concretă a sche
melor cu consultarea principali
lor jucători, mai multă muncă 
pe terenul de antrenament, pentru 
asigurarea formei și a conlucrării 
practice dintre cei mai valoroși ju
cători.

în recentul meci dintre formațiile 
reprezentative ale României și Tur
ciei, toți jucătorii noștri s-au dă
ruit, pe măsura puterii, priceperii și 
aptitudinilor, însă tonul jocului și 
unele faze notabile ale echipei au 
fost determinate tocmai de clasa și 
experiența unor jucători ca Dinu, 
Dumitru, Lucescu, Răducanu etc. Este 
însă limpede că nucleul echipei, a- 
cela care-și transferă calitățile și dă 
valoare fotbalistică întregii formații, 
poate și trebuie să fie întărit. Există 
rezerve de fructificat (in lotul repre
zentativ și în afara lui), ca selecție, 
idee de joc, tactică și antrenament, 
există importante resurse și în prit 
vința stilului de lucru la conducerea 
lotului reprezentativ, a atitudinii de 
conlucrare între tehnicienii federa
ției (pe baza consultării, a criticii și 
autocriticii), ca și a atitudinii peda
gogice față de jucători.

Sintem convinși că efortul colectiv 
și responsabil al C.N.E.F.S., al fe
derației, cluburilor. antrenorilor 
și jucătorilor — întreprins exi
gent, cu calm și luciditate, poate 
determina înlăturarea neajunsurilor 
care încătușează încă energiile și 
forțele reale ale echipei naționale, 
poate determina clarificarea tuturor 
problemelor ce apar in drum spre 
însemnatele obiective de performan
ță ce j-au fost fixate fotbalului ro
mânesc în acest an.

Ia Bratislava 
Minsk

în cadrul concursului internațional 
de lupte libere, desfășurat la 
tislava, sportivii români au 
două victorii prin Ladislau Simon 
(categoria peste 100 kg) și 
Iorga (categoria 82 kg). Dintre luptă
torii români prezenți la acest tur
neu s-au mai evidențiat Gigei An- 
ghel (57 kg), Petre Coman (62 kg). 
Emiîian Cristian (74 kg) și Steliân 
Morcov (90 kg), care s-au clasat pe 
locurile .-.secunde la categoriile i res.- 
pective. în clasamentul general pe 
echipe, selecționata României, cu nu
mai opt sportivi, s-a situat pe lo
cul secund cu 34 de puncte. în urma 
Cehoslovaciei (44 de luptători), cla
sată pe primul loc cu 68 puncte. Au 
urmat R. D. Germană (30 “
garia (28 p.), Cuba (26 p.), 
U.R.S.S. (cîte 11 puncte).

★
internațional
Minsk, sportivii români 

au 
62

Bra- 
cucerit
Vasile

p.), Bul- 
Polonia șl

de lupteîn turneul 
libere de la 
C. Moldovan 
ocupat locurile trei la categoriile 
kg și, respectiv, 82 kg.

și Vasile1 Țigănaș

Gimnastele Ia Maribor 
în localitatea iugoslavă Maribor a 

luat sfirșit un concurs international 
de gimnastică la care au participat 
și sportive românce. Un frumos suc
ces a repurtat gimnasta româncă 
Cristina Itu, cjasată pe primul loc la 
individual compus cu 37,25 puncte. 
Pe locurile următoare s-au situat 
sportivele iugoslave Kundacina — 
36.50 puncte și Dokl — 36,45 puncte. 
Nicoleta Ion (România) a ocupat lo
cul șase, cu 35,05 puncte.

Scrimeriî la Varșovia
Concursul individual de sabie des

fășurat la Varșovia a fost cîștigat de 
sovieticul Viktor Sidiak, care în tur
neul final a totalizat 4 victorii. Pe 
locul doi s-a situat compatriotul său

REZULTATE DIN
FOTBAL. Divizia A. Rezultatele e- 

tapei a XXI-a : A.S.A. — Dinamo 
2—0 (1—0) ; F.C. Galați — Politehnica 
Iași 2—1 (1—0) ; C.F.R. — Steagul 
roșu 0—0 ; U.T.A. — F. C. Constan
ța 3—1 (1—0) ; F. C. Chimia —
F. C. Argeș 2—2 (1—2) ; Jiul — Olim
pia 2—0 (1—0) ; Politehnica Timi
șoara — Universitatea Craiova 3—1 
(0—0) ; Sportul studențesc — „U“ 
Cluj-Napoca 2—0 (0—0) ; Steaua — 
F.C.M. Reșița 2—1 (1—0). Clasamen
tul : 1. Dinamo — 32 puncte ; 2.
A.S.A. — 26 p. ; 3. F.C.M. Reșița — 
24 p. ; 4, 5 și 6 Universitatea Craio
va, Steaua și U.T.A., cite 23 p. etc.

Divizia B, Seria I. Cîteva rezultate 
ale etapei a XlX-a ; Gloria Buzău — 
F.C. Petrolul 1—0 ; Relonul —• S.C. 
Bacău 1—2 ; Oțelul Galați — Pro
gresul Brăila 1—2 ; Clasamentul : 1. 
S.C. Bacău — 26 p. ; 2. Progresul 
Brăila " - — • - -
24 p.

— 25 p. ; 3. Gloria Buzău — 
etc. Seria a Il-a : Progresul

cinema
© Pîine ș| ciocolată : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 5398) —
17.30, (5399) — 20, PATRIA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FAVO
RIT — 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;.
20.30.
© Nu filmăm să ne-amuzăm : 
LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
© Orfeu în infern : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 
20,15.
© Un milion pentru Jake : SCA
LA — 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,30; 20,45. EXCELSIOR - 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
© Program pentru copii : DOINA 
— 9,45; 17.
© Nemuritorii : DOINA — 11; 13: 
15: 18.15; 20,15.

© Ochii Slii.vanei : BUCUREȘTI —

începerea convorbirilor
La Palatul din Piața Victoriei ău 

început luni convorbirile oficiale 
dintre primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, și primul ministru al Re
publicii Cooperatiste Guyana, Linden 
Forbes Sampson Burnham.

In cadrul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă de prietenie. în
țelegere și respect, au fost exami
nate și identificate noi căi și mijloa
ce de cooperare și colaborare econo
mică, tehnico-științifică, culturală, în 
folosul ambelor popoare, al progre
sului și păcii în lume. A fost eviden
țiat faptul că bunele relații statorni-

Intre România și Guyana, pro-cite
gramele lor de dezvoltare economică 
oferă largi posibilități de a da un 
impuls tot mai puternic conlucrării 
dintre cele două țări, convenindu-se 
asupra acțiunilor ce vor fi întreprin
se pentru realizarea unei cooperări 
economice în industrie, îndeosebi în 
sectoarele industriilor extractivă, e- 
nergetică, constructoare de mașini, 
prelucrării lemnului, în agricultură și 
în alte domenii de interes reciproc.

La convorbiri, din partea română, 
au participat Traian Dudaș, minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor, Nicolae Mănescu, ministrul e-

Dineu oferit de primul ministru 
al guvernului român

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, împreună cu soția, a oferit 
un dineu oficial în onoarea primului 
ministru al Republicii CooDeratiste 
Guyana, Linden Forbes Sampson 
Burnham, și a soției sale.

Au participat Emil Drăgănescu și 
Janos Fazekas, viceprim-miniștri ai 
guvernului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ioan A- 
vram, Traian Dudaș, Nicolae Mă-

nescu, miniștri, Ion Șt. Ion, secretar 
general al Consiliului de Miniștri, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte Hubert Oliver Jack, 
Shiw Sahai Naraime, Laurence Eve- 
ril Mann, Winston King, celelalte 
persoane oficiale care-1 însoțesc pe 
primul ministru guyanez.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă prie
tenie, cei doi prim-miniștri au rostit 
toasturi.

18,05 Florile Sălajului.
18,30 Film documentar : Grecia —

JL . _ pagini de istorie.
T V 19,00 Județele țării. Pe verticala

dezvoltării. Azi — județul
Hunedoara.

19,20 1001 de seri : Frack și pisicile.
19,30 Telejurnal.

PROGRAMUL I 20,00 Revista economică TV.
20,30 Seară de teatru : Istoria co-

8,30 Curs de limba germană. mediei. Comedia italiană a
9,00 Teleșcoală. secolului XVIII.

10,00 Curs de limba franceză. 22,10 24 de ore.
10,30 File de dicționar. PROGRAMUL II12,25 Telex.
16,00 Curs de limba rusă. 20,00 Film artistic : „Renegata".
16,30 Curs de limba engleză. Premieră TV. Producție a Te-
17,00 Telex. levlziunli din R.D. Germană.
17,05 Legile țării — legile noastre I Regia : Wolfgang Suderer.
17,15 Muzica Emisiune de dezba- 11,55 Constanța... Ilustrate de de-

tere și actualitate muzicală. mult și de acum.
17,35 Algoritm TV. Emisiune enci- 22,10 Muzică distractivă cu forma-

clopedică pentru tineret. ția Florin Diaconescu.

oficiale
nergiei electrice, Ion St; Ion. secre
tar general al Consiliului de Miniștri, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri ai 
conducerii altor ministere, consilieri 
și experți.

Din partea guyaneză au luat parte 
Hubert Oliver Jack, ministrul ener
giei și resurselor naturale, Shiw 
Sahai Naraime, ministrul lucrărilor 
publice și construcției de locuințe, 
Laurence Everil Mann, ambasadorul 
Guyanei în țara noastră, Winston 
King, ambasador, consilier economic 
al guvernului, și alte persoane ofi
ciale.

★
Luni dimineața, primul ministru al 

Republicii Cooperatiste Guyana, Lin
den Forbes Sampson Burnham, îm
preună cu persoanele oficiale care-l 
însoțesc, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea ooporului și a patriei, pen
tru socialism.

în fața monumentului era aliniată 
o gardă de onoare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Coope
ratiste Guyana.

Primul ministru guyanez, celelalte 
persoane oficiale au păstrat un mo
ment de reculegere. A fost vizitată 
apoi rotonda monumentului.
, (Agerpres)

Expoziție de ceramică 
maghiară

în cursul zilei de duminică, la Mu
zeul „Țării Crișurilor" din Oradea a 
avut loc deschiderea expoziției de 
ceramică și olărit din Republica Popu
lară Ungară. Organizată în cadrul 
schimburilor culturale dintre muzeul 
orădean și muzeul Dări din Debrețin, 
expoziția oferă vizitatorilor un bogat 
tezaur de ceramică veche și nouă, 
reprezentînd 5 centre etnografice din 
țara vecină și prietenă.

La vernisajul expoziției au luat 
parte reprezentanți ai organelor locale 
de partid și stat, oameni de artă și 
cultură, reprezentanți ai forurilor de 
specialitate din Republica Populară 
Ungară. (Dumitru Gâță).

Viktor Krovopuskov — 3 victorii 
(22—22). Cu același număr de victo
rii, dar cu un tușaveraj inferior (21 
—20), sportivul român Corneliu Ma
rin s-a clasat pe locul trei. Corneli» 
Marin a obținut victorii la Maffei 
(cu 5—4), la Krovopuskov (cu 5—4) 
și la Nazlimov (cu 5—3). Au urmat 
in clasament Michele Maffei (Italia), 
Vladimir Nazlimov (U.R.S.S.) — cite 
2 victorii si Jerzy Pawlowski (Po
lonia) -r 1 victorie.

Pentatloniștii la Paris
Sezonul internațional de pentatlon 

modern în Europa a fost deschis cu 
concursul internațional de la Paris. 
Ia startul căruia sînt prezenți spor
tivi din Anglia, R.F. Germania, Ita
lia, România, Ungaria și Franța. In 
proba de călărie, trei concurenți : 
românul Francisc Rolic și francezii 
Verdy și Colladant au totalizat ace
lași număr de puncte (1 100), clasin- 
du-se, lâ egalitate, pe primul loc. 
I-au urmat Dumitru Spîrlea (Româ
nia) și Bako (Ungaria) — cu cîte 
1 098 puncte și vest-germanul Sta- 
mann — 1 094 puncte. în clasamentul 
pe echipe, primul loc a fost ocupat 
de Franța (3 268 puncte), formația 
României fiind clasată pe locul șase 
(3 066 puncte).

Șahiștii la turneul din 
Capitală

Aseară, în runda a XlV-a, penulti
ma a turneului internațional de șah 
care are loc în Capitală, liderul cla
samentului Ciociltea a remizat cu 
jucătorul bulgar Minev. Cu același 
rezultat s-au încheiat și partidele 
Barreras — Partes, Mititelu — A- 
damski și Stanciu — Pribyl. Lutikov 
a cîștigat la Ungureanu. Restul parti
delor au fost întrerupte.

în clasament conduce Victor Cio
ciltea cu 9,5 puncte, urmat de Vais- 
man și Knaak, fiecare cu 7,5 puncte 
și cîte o partidă întreruptă, Lutikov 
7,5 puncte etc.

CAMPIONATE
București — Tractorul 1—0 ; C.S.U. 
Brașov — Rapid 0—0 ; Automatica 
Alexandria — Dinamo Slatina 1—0 ; 
Metalul București — I
5—1. Clasamentul : 1. Rapid — SI p. , 
2. Metalul București — 25 p. ; 3 și 4 
Dinamo Slatina și Progresul ~ 
rești cite 23 p. etc. Seria a 
Metalurgistul Cugir — Șoimii Sibiu 
1—1 ; Minerul Moldova Nouă — F.C. 
Bihor 2—2 ; Minerul Baia Mare — 
Arieșul 1—0. Clasamentul : 1 și 2, 
Șoimii și F.C. Bihor cîte 27 p. ; 3. 
Minerul Baia Mare — 26 p. etc.

Metalul Mija
31 p. ;
Bucu- 
ni-a:

InRUGBI. Divizia A. Seria I : 
meci derbi, Dinamo — Steaua 9—7 
(3—7). în clasament: 1. Dinamo — 
26 p. ; 2 și 3 Steaua și Universitatea 
Timișoara — cîte 25 p. etc. Seria 
a Il-a : In derbiul constănțean, 
T.C. Ind. — Farul 7—6 (7—0). în 
clasament : 1. Farul — 30 p ; 2 și 3 
T.C. Ind. și Știința Petroșani — cite 
25 p.

9: 12; 16,30; 19,15, FEROVIAR — 
8,45; 11,30; 14.15; 17; 19,45, MELO
DIA — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20, 
MODERN — 8.45; 11,15; 13,45: 16,30: 
19,15.
• Martorul trebuie să tacă : 
CASA FILMULUI — 10: 12: 14: 16: 
18; 20,15.
• Sutjeska : GRIVITA — 13; 15,30; 
18; 20.30. AURORA — 9,15: 11.45; 
15; 17,30; 20, FLAMURA — 9.30: 12; 
14,30: 17.15: 20.
o Un bărbat fatal t CAPITOL — 
9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o Muntele ascuns : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. VII
TORUL — 16; 18; 20.
a Scufundarea Japoniei : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 
20,30, VOLGA - 9; 11.15; 13,30:
15,45; 18: 20,15.
e Ulzana — căpetenia apașilor : 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GIULEȘTI — 10: 15.30: 
18; 20,15, ARTA — 15.30: 17.45: 20 
o Noaptea generalilor (ambele 
serii) — 14,30, Marius — 18,30
Scarface — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Moulin Rouge : CENTRAL —

„ROMÂNIE, TARA MEA 
DE GLORII"

ținut să prezinte cu această 
ocazie programe „în premieră". 
(Nicolae Brujan).

Sub acest generic s-a desfășu
rat în satele și orașele județului 
Bacău un festival cultural-artis
tic al pionierilor și școlarilor. 

'•Țirhfj.' •de'japr'dape 2 lurii. Circa1 
60 600-'de;ltih'efi artiști ;1âmătbH !

is-awiiîntrecuUdh cîntec șiJ“'jdc, 
învățînd și punînd în același 
timp în valoare cîntece patrioti
ce și de muncă, folclorul din 
diferite zone etnografice ale ju
dețului. Pentru faza județeană 
s-au calificat peste 100 de for
mații corale, de dansuri, grunuri 
vocale și instrumentale, soliști. 
Printre acestea se numără coru- ■ 
rile de copii din Comănești și 
Moinești, dansatorii din Agăș 
și Corbasca, orchestrele ' de mu
zică populară și ușoară din 
Bacău, municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Izvoru Berheciului. 
(Gh. Baltă).

„DEPUTAȚILOR, SUCCES!"

La Casa de cultură a sindica
telor din Sibiu a avut loc un 
spectacol festiv dedicat gospo
darilor municipiului aleși depu- 
tați prin votul de la 9 martie, 
și intitulat „Deputaților, succes !“ 
Numeroasele formații artistice 
de amatori — brigăzi artistice, 
echipe de dansuri, formații de 
muzică populară și ușoară — au

PICĂTURA DE VIAȚĂ

Inițiativa comisiei județene de 
. Cruce. Roșie Vaslui de a realiza 
jfilrhul „Picătțira de viață" se 
înscrie in’ preocupările de a se

18®®#®
CULTURAL

forme și mijloace de 
sanitară a cetățenilor, 
nouă premieră a cine- 
de amatori din Vaslui

găsi noi 
educare 
Această 
clubului 
a fost vizionată de cadrele me-
dico-sanitare din județ, precum 
și de cetățenii din satele Rusca, 
Pădureni, Ivănești, Gura-Idrici. 
Filmul va fi proiectat pe ecra
nele tuturor cinematografelor din 
satele. și orașele județului. 
(Crăciun Lăluci).

SEMICENTENAR 
LA BUZĂU

Aniversarea a 50 de ani de 
activitate a Casei de cultură a 
municipiului Buzău a prilejuit

desfășurarea unui bogat specta
col al formațiilor artistice inti
tulat „Ție, dulce Românie". Cu 
aceeași ocazie, în sălile casei de 
cultură a sindicatelor a avut loc 
vernisajul expoziției documen
tare „50 de ani de activitate a 
Casei de cultură a municipiului 
Buzău". Un. grup, de scriitori și 
oameni de știință din Capitală 
s-au întâlnit cu publicul intr-un 
dialog despre Istorie și cultură 
pe meleagurile buzoiene. (Mihai 
Bâzu).

PREMIERE TEATRALE

o La Teatrul Național din 
Craiova a avut loc premiera pe 
țară a piesei „Referendumul 
popular" de Gian Franco Venă 
și Roberto Pallavicini. Regia 
spectacolului, cea de-a 5-a pre
mieră a. Naționalului craiovean 
din această stagiune. 
Georgetei Tomescu. 
Băbăîău).

aparține 
(Nicolae

• Continuind ciclul „Burghezii 
domnului Moliăre", care a 
început cu binecunoscuta co
medie „Avarul", Teatrul muni
cipal de stat din Ploiești a pre
zentat în premieră o nouă lu
crare a. celebrului dramaturg : 
„Soțul păcălit (Georges Dandin)". 
Regia spectacolului aparține lui 
Harry Eliad, iar scenografia Iui 
Vittorio Holtier. (Constantin Că- 
praru).

Birlad. Casa de cultură a sindicatelor

9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, COTRO- 
CENI — 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
PROGRESUL — 16; 19.
• Cu mîinile curate» Ultimul car
tuș : DACIA — 9; 12,30: 16; 19,30. 
© Luminile rampei : BUCEGI — 
16; 19.
• Filip cel bun : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,15.
© Permisul de conducere : UNI
REA — 15,45; 18; 20,15.
© Păcală : LIRA — 15,30; 19.
o Plîngeți, chitare ! : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
a Ilustrate cu flori de cîmp : PA
CEA — 15,30: 17,45; 20, COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
© Actorul și sălbaticii : FEREN
TARI — 13; 16; 19. MUNCA — 
16; 19.
a Șapte mirese pentru șapte frați: 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15
© O noapte la castel : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15
• Un general pentru victorie : 
CRÎNGAȘI — 16; 18,15.

• Cei șapte magnifici : FLACA- 
KA — 15,30; 18; 20,15.
• Cavalerii teutoni : VITAN — 
15,30; 19.
a Un gentleman în Vestul sălba
tic : — MOȘILOR — 9; 11.30; 14; 
16,30; 19,15.
• Zidul îi RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lampă 
— 19,30, (sala mică) : Imblînzirea 
scorpiei — 19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Muzica și ar
tele plastice. „Michelangelo" (500 
de ani de la naștere). Comentează 
prof. George Bălan — 19.
a Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii române : „Tribuna ti-

nerilor soliști". Dirijor Liviu Io- 
nescu — 20.
a Opera Română : Liliacul — 19. 
o Teatrul de comedie : Nicnic — 
19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ivanov — 19.30, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Noile sufe
rințe ale tînărului ................ * **
© Teatrul Mic : Matca •— 
© Teatrul „C. I. " 
Magheru) : Lady X — 19,30, 
Studio) : Corrida — 19.
© Teatrul Giulești : Steaua 
nume — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
© Teatrul ,,I. Creangă" : Poveștile • 
de aur — 9,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana 
— 10, (sala din str. Academiei) • 
Sir și elixir — 17.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe acest pămînt (pre
mieră) — 19,30.

„W“ — 19,30.
19,30. 

(sala 
(sala

Nottara'

fără
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Președintele Republicii^ 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Filipine 

Cuvântările rostite

Mesaje de felicitare adresate președintelui

Republicii Socialiste România,

TO^RĂȘU^NICOUl CEAUȘISCU

Luînd cuvintul în cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor, . 
doamna Leticia Ramos Shahani a 
transmis președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și poporului ro
mân un călduros mesaj de salut din 
partea președintelui Republicii Fili
pine și a întregului ponor filipinez. 
Subliniind că ,.astăzi, Filipinele des
chid prima lor ambasadă intr-o tară 
socialistă — aceasta fiind România", 
vorbitoarea a spus : „Această hotări- 
re istorică luată de către guvernul 
filipinez demonstrează marea impor
tanță pe care acesta o acordă dez
voltării unor relații armonioase și 
prietenești intre Filipine și măreața 
Republică Socialistă România".

în continuare, ambasadoarea fiii- 
pineză a spus :

„Nutrim speranța arzătoare că po
poarele țărilor noastre vor identifica 
multe domenii de interes comun pe 
care să-și așeze relațiile de bună
voință, prietenie și respect reciproc. 
Guvernul filipinez urmărește cu 
interes dezvoltarea continuă, a rela- 
țiilorf guvernului român, sub condu
cerea dinamică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, cu țările lumii a 
treia, căreia îi aparțin și Filipinele 
La rîndul său, președintele Marcos 
a extins orizonturile relațiilor exter
ne ale Filipinelor, înțelegind că ță
rile mijlocii, cum sint Filipinele, 
trebuie să aibă o politică externă cit 
mai largă și dinamică, dacă vor să-si 
mențină independența, suveranitatea 
și integritatea teritorială. în cadrul 
comunității națiunilor".

Subliniind interesul șl bucuria cu 
care este așteptată vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei < 
Elena Ceaușescu in Filipine. vorbi
toarea a spus : „Dumneavoastră, 
Excelență, sîhteți primul șef de stat 
dintr-o țară socialistă care vizitează 
Filipinele și noi sîntem convinși că 
această vizită va întări, desigur, re

VIZITA DELEGAȚIH PARLAMENTARILOR FRANCEZI Cronica zilei
Luni dimineața Gheotghe Rădu- 

lescu, viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală, ro- 
mâno-franceză, a primit delegația 
Comisiei pentru producție și schim
buri a Adunării Naționale Franceze, 
condusă de Jean Favre, membru a! 
Uniunii Democraților pentru Repu
blică, deputat de HaUte-Marne, con
silier general și primar de Bangreș,. 
care, la invitația Mărif- Adunări Nă-‘ 
ționale, face o vizită îtț, țara rțeastră.' 

în cursul convorbirii a fost, expri
mată satisfacția pentru evoluția as
cendentă a relațiilor de prietenie șt 
cooperare româno-franceze și au 
fosț, subliniate posibilitățile de extin
dere a acestor relații, in interesul 
ambelor țări și popoare.

în aceeași zi. parlamentarii fran
cezi au fost primiți de Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări Na
ționale. Cu acest prilej a fost evi

vremea
Ieri !n țară : Vremea s-a încălzit în 

cea mai mare parte a țării. Cerul a 
fost variabil, mal mult acoperit In ju
mătatea de vest. Au căzut ploi tempo
rare în Banat, cea mal mare parte a 
Olteniei și jumătatea de sud-vest a 
Munteniei. în munții Apuseni și Car- 
pațil Meridionali a nins. Vîntul a pre
zentat intensificări în sudul Banatului, 
zona de munte și In Deltă. Temperatu
ra aerului, la ora 14, oscila Intre S 
grade la Berzeasca șl Petroșani și 11 
grad'e Ia Dej. Buzău șl București. La 
munte s-au produs ceață șl chiciură. In 
București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul mai mult senin. Vtnt In gene
ral slab. Temperatura maximă a fost 
de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele do 2G, 
27 și 28 martie. In (ară : Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros tn Jumătatea de 
vest a țării, unde vor cădea ploi, mai 
ales Ia începutul intervalului. In rest, 
ploi Izolate. In zona de munte, tem
porar va ninge. Vînt moderat. Tempe
ratura aerului în creștere. Minimele 
— între minus 2 șl plus 8 grade. Izolat 
mal coborîte în depresiuni, iar maxi
mele — între 7 și 17 grade, local mai 
ridicate. In Bufcurești : Vreme în încăl
zire. Cerul va fi schimbător, favorabil 
ploii slabe. Vînt moderat. Temperatu
ra în creștere ușoară.

A TRĂI ÎN CINSTE ȘI OMENIE
(Urmare din pag. I)
nobilul său efort de însemnătate 
istorică dedicat binelui patriei, vii
torului ei luminos, consideră omul 
în perspectiva lui firească — aceea 
a unei permanente evoluții pozitive, 
rod al luptei cu sine însuși, cu pro
priul trecut, cu propriile limite in 
receptarea noului, „cu inerția". O 
luptă continuă și deloc ușoară, dar 
din care, in condițiile prielnice ale 
societății noastre, omul iese mereu 
învingător, afirmîndu-și capacitatea 
de a se perfecționa, de a deveni pe 
măsura cerințelor mereu sporite ale 
fiecărei noi etape a istoriei ; a is
toriei pe care el însuși o constru
iește, fiindu-i totodată deplin be
neficiar.

Tocmai în această. victorioasă 
luptă cu ei înșiși, dusă de milioane 
de oameni din țara noastră zi de zi, 
ceas de ceas, în toate domeniile și 
în cele mai complexe împrejurări 
ale muncii și vieții, ale raporturi
lor interumane — luptă a cărei va
lidare concretă o constituie însăși 
uriașa operă edificată pe pămintul 
românesc intr-un răstimp istoriceș
te infim — constă frumusețea mo
rală a societății noastre socialiste, 
girul permanentei ei înfloriri și 
perfecționări.

De aici. îndatorirea tuturor si a 

lațiile dintre cele două țări ale noas
tre".

Arătînd că „în ciuda deosebirile- 
de sisteme sociale, a considerabilei 
distanțe care desparte țările noas
tre", există reale condiții ca între 
Republica Filipine și Republica So
cialistă România să se dezvolte ra
porturi largi de colaborare, vorbitoa
rea a spus : „Ca prim ambasador re
zident al Filipinelor în țara dumnea
voastră, mă voi strădui cu întreaga 
mea capacitate să pun în practică 
politica guvernului filipinez privind 
noua societate, in scopul dezvoltării 
relațiilor cu România in domeniile 
economiei, comerțului. industriei, 
educației șl altele".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul ce i-a fost transmis, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rin- 
dul său, președintelui Ferdinand 
Marcos călduroase urări de sănătate 
și fericire, de pace și prosperitate 
pentru poporul filipinez prieten.

„Folosesc acest prilej — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
pentru a releva satisfacția noastră 
că între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Filipine s-au dez
voltat în ultimii ani relații priete
nești, în interesul celor două țări ș> 
popoare, al păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale". „România — a 
spus în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — dezvoltă relații 
de colaborare cu toate statele, fără 
deosebire de orînduirea lor socială, 
și militează în mod ferm pentru de
mocratizarea vieții internaționale și 
edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune".

Referindu-se Ia vizita pe care o va 
face în Filipine, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„îmi exprim convingerea că vizita 
oficială pe care o voi face in minu
nata dumneavoastră țară, convorbiri

dențiată contribuția parlamentelor și 
grupurilor parlamentare de priete
nie din cele două țări la dezvoltarea 
relațiilor româno-franceze, la lărgi
rea contactelor și legăturilor dintre 
cele două popoare.

La întrevederi, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, au participat Ion Ce- 
terchi, președintele Consiliului Le
gislativ, și' Francis. Levașșeur, âmba- , 
sadorul'Franței la..București.-. >{ ” .

Tot în cursul zilei de luni oaspeții 
au făcut o vizită la Ministerul Afa
cerilor Externe, unde au avut o în
trevedere cu Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului.

★
în cursul după-amiezii, delegația 

Comisiei pentru producție și schim
buri a Adunării Naționale Franceze 
a părăsit Capitala.

(Agerpres)

La C.P.L. Focșani

NOI TIPURI DE MOBILĂ DE CALITATE
SUPERIOARĂ

Produsele realizate la Combi
natul de prelucrare a lemnului 
din Focșani și-au dobindit. prin 
calitatea lor înaltă, un bineme
ritat prestigiu pe piața internă 
și externă. în prezent, aici se 
află in fabricație curentă 60 de 
piese de mobilier. 25 dintre' a- 
cestea fiind asimilate și intro
duse în producție in acest an. 
Ing. Lucian Olteanu. directorul 
combinatului, preciza că. in 
ultimul timp, garniturile de mo
bilă pentru dormitoare și ca
mere de zi, precum și mobila 
stil, sint solicitate in cantîtăti 
tot mai mari. Tocmai de aceea 
in perioada următoare produc
ția de mobilă stil va spori sub
stanțial, acum fiind pregătite să 
intre In fabricație încă 5 piese 
noi din acest sortiment. Tot in 
faza de pregătire pentru pro
ducția curentă se află încă o 
noutate : camera de zi, care 
îmbină elemente ale mobilei 
stil cu elemente ale mobilei 
corp. Se așteaptă și opțiunile

fiecăruia de a nu tolera îndepăr
tarea de normele eticii noastre. In 
lumina moralei comuniste, a inte
reselor tării, atitudinea hotărîtă, in
transigentă fată de orice abatere, 
manifestarea intoleranței fată de 
orice aspect negativ constituie nu 
numai un drept al fiecărui cetă
țean, ci si o îndatorire civică, pa
triotică.

Trăim intr-o țară în care se des
fășoară o uriașă activitate de con
strucție materială și spirituală in ve
derea făuririi, într-un răstimp is
toricește scurt, a unui nou chip al 
României.

O sarcină măreață, care nu poate 
fi dusă la îndeplinire decit prin 
contribuția unor conștiințe pe mă
sură, capabile să se integreze or
ganic marelui efort constructiv 
de realizare a obiectivelor cu
prinse în Programul partidului. 
„Vom avea încă multe greutăți de 
învins, multe obstacole de trecut — 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în discursul solemn rostit, recent, 
in fața Marii Adunări Naționale 
— : de aceea este necesar ca în în
treaga noastră activitate, in viața 
întregii societăți să domnească un 
spirit revoluționar înaintat, intran
sigență față de neajunsuri și lipsuri, 
hotărirea de a acționa pentru înlă
turarea lor, pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii în toate dome

le pe care le voi avea cu președintele 
Ferdinand Marcos vor constitui înce
putul unei și mai rodnice etape în 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
româno-filipineze, o contribuție la 
instaurarea unei noi ordini economice 
Si nolitice internaționale, a unor ra
porturi noi, bazate pe egalitate și 
echitate, pe principiile respectării 
suveranității și independentei națio
nale. neamestecului în treburile in
terne si avantajului reciproc, ale res
pectului riguros al dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta de sine stă
tător, potrivit voinței și aspirațiilor proprii".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „România și Fili
pine, ca țări in curs de dezvoltare, 
ca popoare care au o experiență isto
rică asemănătoare, au toate condi
țiile^ pentru a dezvolta o cooperate 
largă, în toate domeniile, pentru a 
conlucra strins la promovarea păci! 
și înțelegerii, la realizarea unui cli
mat de securitate și colaborare, in 
care fiecare popor să fie liber și stă- 
pin pe soarta sa, să se poată consa
cra nestingherit dezvoltării sale eeo- 
nomico-socială, fără teamă de răz
boi, de dictat șl ingerințe, de ame
nințări sau presiuni externe".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadoarei fili- 
pineze mult succes in îndeplinirea 
misiunii încredințate și a asigurat-o 
de sprijinul guvernului român și al 
său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, Dreședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială. prietenească cu ambasadoarea 
Republicii Filipine, Leticia Ramos 
Shahani.

La ceremonia prezentării scrisori
lor șl la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Elene, Dimitrios 
Bitsios. cu ocazia zilei naționale a 
acestei țări.

★
Luni dimineața, la Ministerul Tu- 

rism.uliți. a fost încheiat un, acord-jde 
colabofar^, în domeniulltUrismuiuf. in
tre Republica Socialistă România și 
Finlanda.

Acordul a fost semnat de Ilie Voicu. 
prim-adjunct al ministrului turismu
lui. și de Pentti Suomela, ambasado
rul Finlandei in tara noastră.

★
Luni după-amiază a sosit la Bucu

rești Ernesto Mario Bolasco, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Italiene in Re
publica Socialistă România.

(Agerpres)

beneficiarilor pentru noile tipuri 
de mobilă care au fost prezen
tate în cadrul' unor expoziții or
ganizate în țară și peste hotare. 
Este vorba de garniturile de 
mobilă destinate amenajării ca
merelor pentru copii și tineret, 
precum și a unor garnituri cu 
multiple funcționalități.

In nomenclatorul producției 
curente intră și o gamă diver
sificată de plăci fibrolemnoăse 
dure și semidure de grosimi 
cuprinse între 4 mm și 16 mm 
și respectiv intre 12 și 20 mm. 
Din aceste materiale și din u- 
nele deșeuri rezultate In pro
cesul de fabricație se con
struiesc pătule pentru depozita
rea cerealelor, ambalaje pentru 
legume, fructe, struguri, precum 
și saivane ușoare, demontabile 
ce pot ti utilizate pentru adă- 
postirea animalelor în perioada 
pășunatului.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Soînteii"

niile, voința fermă de a întrona în 
toate sectoarele un climat dc ordi
ne și disciplină, un inalt spirit de 
răspundere comunist",

Acest primordial postulat este 
cuprins și in jurâmîntul rostit 
de președintele republicii, cu pri
lejul înaltei sale investituri : Jur 
să respect și să apăr Constituția șl 
legile țării, să fac totul pentru apli
carea consecventă a principiilor de
mocrației socialiste, pentru afirma
rea in viața societății a normelor 
eticii și echității socialiste !

Este un legămint care ridică Ia 
rang de lege supremă principiile 
morale Ce au călăuzit prin veacuri 
poporul nostru. Un legămint care 
trebuie să angajeze, cu gîndul, cu 
simțirea și cu fapta, întreaga obște 
țării, de la oamenii investiți cu 
majore responsabilități in conduce
rea treburilor politice și administra
tive, economice și sociale, pină la 
eșaloanele tinere, care fac primii 
pași pe drumul răspunderilor civice. 
Iar adoptarea, chiar ir, aceste zile, 
a Legii cu privire la depunerea ju
rământului de credință și devota
ment față de Republica Socialistă 
România nu face decit să dea pu
tere de lege unui gînd, unui sen
timent, unei hotăriri prezente 
in conștiințele a milioane de fii ai 
acestor pămînturi.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră, respectiv in funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste România, în funcția de prim-ministru al 

I Guvernului Republicii Socialiste România și in funcția de președinte al 
| Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, vă rugăm-să 

primiți cele mai călduroase felicitări ale noastre.
Sîntem profund convinși că, în construirea socialismului, în lupta 

împotriva imperialismului și hegemonismului, prietenia revoluționară 
frățească și unitatea militantă dintre China și România se vor consolida 
și dezvolta în mod sigur și pe mai departe.

Fie ca Republica Socialistă România să înflorească și să prospere !
Vă dorim succese noi în munca dumneavoastră viitoare 1

CIU DE
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră la conducerea supremă a Româ

niei socialiste, vă prezint cele mai vii felicitări în numele FRELIMO, 
al guvernului de tranziție, al poporului mozambican și al meu personal. 
Sîntem convinși că sub conducerea dumneavoastră România socialistă va 
continua lupta sa victorioasă de edificare a socialismului multilateral 
dezvoltat și se vor consolida legăturile noastre frățești, de prietenie, coo
perare și solidaritate.

Salutări revoluționare și înaltă considerație

SAMORA MOISSES MACHEL
Președinte

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și scump prieten,
Cu adevărată plăcere am luat cunoștință de strălucita dumneavoastră 

realegere în funcția supremă a marii și frumoasei dumneavoastră țări, ...
Folosesc această plăcută...ocazie pentru a vă adresa viile și sincerele 

mele felicitări, precum și titărife mele de deplină reușită și succes în îtjw>< 
deplinirea misiunii cu care ați fost reînvestit de către poporul prieten al 
Republicii Socialiste România.

Avem cea mai profundă convingere că, pe durata acestui nou man
dat, excelentele relații de prietenie și cooperare care există — atît de 
fericit — în.tre țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare și 
mai amplă.

Primiți, vă rog, domnule președinte și scumpe prieten, asigurarea înal
tei mele considerațiuni.

JEAN-BEDEL BOKASSA
Președinte pe viață, 

Mareșalul Republicii Centrafricane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii So

cialiste România, guvernul și poporul senegalez mi se alătură pentru a 
vă transmite călduroasele noastre felicitări.

Cu foarte înaltă și cordială considerație,

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia strălucitei realegeri a Excelenței Voastre în înalta funcție 
de președinte al Republicii Socialiste România, am marea plăcere de a 
vă transmite călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări pen
tru fericirea Excelenței Voastre și de progres continuu și tot mai mari 
succese pentru poporul român prieten.

MOHAMMAD DAOUD
Șeful statului Republica Afganistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și dragă prietene,
Țin să vă adresez cele mai vii felicitări cu ocazia reînvestirii dum

neavoastră In funcția de președinte al Republicii Socialiste România.
Adaug călduroasele mele urări de succes deplin pentru dumnea- 

Voastră și pentru poporul român.

Cu prilejul realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de președinte a) Republicii Socialis
te România, au mai adresat telegra
me de felicitare S. A. Chedid, di
rector al Centrului de informare al 
Națiunilor Unite la București, B. R. 
Devarajan, reprezentant la Bucu
rești al Programului de dezvol-

TELEGRAME PRIMITE DE PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Cu ocazia învestirii în funcția de 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
MANEA MĂNESCU a primit tele
grame de felicitare din partea lui 
Alexei Kosighin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, Kim Ir, premierul Consiliului 
Administrativ al Republicii Popu
lare Democrate Coreene. Horst Sin- 
dermann, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate Ger
mane. Jambin Batmonh, președinte

FRANCOIS MITTERRAND
Prim-secretar

al Partidului Socialist Francez

tare al O.N.U., Centrul european 
UNESCO pentru învățămintul supe
rior din București, Pierre Paraf, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Franța — România, Harry Gold, se
cretar onorific al Asociației de prie
tenie româno-britanică, Vilho Siivo- 
la, președintele Asociației de priete
nie Finlanda — România, Pierre » 

le Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Mongole, Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po
lone. Constantin Caramanlis, prim- 
ministru ai Greciei, Penn Nouth, 
prim-ministru al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cafnbodgiei, 
Yitzhak Rabin, primul ministru al 
Israelului. Aldo Moro, primul minis
tru al Italiei. Mahmoud A! Ayoubi, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii1 Arabe Siriene. Zulfikar 
Aii Bhutto, primul ministru al Re
publicii Islamice Pakistan.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președinte al Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în .funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România de către cea de-a VII-a legislatură a 
Marii Adunări Naționale, în numele populației, al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud, al Consiliului Consultativ al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și în nu
mele meu personal, adresez Excelenței Voastre calde felicitări.

Urez Excelenței Voastre numeroase noi succese in înalta dumnea
voastră misiune.

Fie ca prietenia și solidaritatea dintre populația sud-vietnameză și 
poporul român să se dezvolte și să se consolideze lot mai mult pe zi ce 
trece.

Adresez Excelenței Voastre un respectuos salut.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare, 
Președintele Consiliului Consultativ 

al Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră in fruntea frumoasei dumnea

voastră țări, am onoarea și plăcerea de a vă exprima în numele poporu
lui congolez, al partidului său, Partidul Congolez al Muncii, al guver
nului și al meu personal vii și sincere felicitări.

Sînt convins că sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare po
porul român va continua să obțină victorii și mai strălucite în opera de 
edificare a unei societăți noi.

Fie ca legăturile existente între țările noastre să se consolideze și 
să se întărească și mai mult, pentru fericirea popoarelor român și con
golez.

Cu înalte și frățești considerațiuni,

Comandantul MARÎEN N'GOUABI
Președintele Republicii Congo

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In momentul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste România, vă adresez sincerele mele feli
citări și cele mai bune urări dumneavoastră personal și poporului român.

KARL GUSTAF

; KUUi.-, ---------------———---—; .,

Excelenței Sale '■■ ■■n ?.ub (I itn.'J)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Cu mare plăcere am aflat despre realegerea dumneavoastră ca 

președinte al Republicii Socialiste România. Cu această ocazie, doresc 
să vă adresez cele mal călduroase felicitări, precum și cele mai bune 
urări de succes continuu in îndeplinire^ importantei dumneavoastră 
misiuni.

Strînsa colaborare care există între guvernul României și Națiunile 
Unite este mult apreciată, îmi amintesc cu plăcere ocazia pe care am 
avut-o de a discuta personal cu dumneavoastră probleme de interes re
ciproc pentru Națiunile Unite și pentru România.

Cu calde salutări personale,

KURT WALDHEIM
Secretar general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazie realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al repu

blicii, vă adresez călduroasele mele felicitări, exprimînd dorința ca rela
țiile dintre cele două țări ale noastre să cunoască în continuare o dezvoltare 
armonioasă.

EDGAR FAURE
Președintele Adunării Naționale Franceze

Excelenței Sale
Domnului NICOLÂE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul realegerii Excelenței Voastre de către Marea Adunare 
Națională în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste Româ
nia, și în absența domnului președinte al Republicii Venezuela, care 
efectuează în prezent o vizită oficială în Mexic, doresc să vă exprim, 
atît în numele șefului statului și al poporului venezuelean, cît și în al 
meu personal, cele mai sincere felicitări. De asemenea, formulez cele 
mai bune urări de succese cît mai mari în acest nou mandat care v-a 
fost încredințat.

Folosesc această ocazie pentru a exprima Excelenței Voastre dovada 
celei mai distinse și înalte considerațiuni.

OCTAVIO LEPAGE 
însărcinat cu președinția 

Republicii Venezuela

Dreyfus, președinte-director general 
al Regiei Naționale „Renault", 
Georges Villiers, președinte de o- 
noare al Consiliului național al pa
tronatului francez, Kenneth Keith, 
președintele Companiei Rolls-Royce, 
J. Ferguson Smith, vicepreședinte și 
director executiv al firmei British 
Aircraft Corporation Ltd. (B.A.C.), 
Paul Buffet Beauregard, președinte

TELEGRAME PRIMITE DE PREȘEDINTELE
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Președintele, Marii Adunări Națio
nale. tovarășul NICOLAE GIOSAN, 
a primit, cu prilejul alegerii sale în 
această funcție, telegrame de felici
tare din partea președintelui Sovie
tului Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. Alexei Pavlovici Șitikov, 
președintelui Sovietului Naționalități
lor al Sovietului, Suprem al U.R.S.S., 
Vitali Petrovici Ruben, președintelui 
Adunării Federale a R. S. Cehoslova
ce. Alois Indra, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. Cehoslovac, pre
ședintelui Comitetului Permanent al 

director-general al societății „Elec- 
tronique Appliquee" șl co-fondator al 
societății „Elarom", Jean Forgeot, 
președinte-director general al socie
tății „Creusot-Loire", Paul Krug, 
președinte, banca franco-română, 
Claude Mayeux, Federația Naționa
lă a importatorilor de lemn din 
Franța, Jean Doumeng, președinte 
director-general al firmei „Interagra".

Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, Hwang Jang Yop, pre
ședintelui Camerei Populare a Re
publicii Democrate Germane, Ge
rald Gotling, președintelui Mare
lui Hural Popular al R. P. Mongole, 
Niamîn Luvsanciultem, președintelui 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, Nguyen Huu Tho, 
speaker-ultti Camerei Comunelor a 
Marii Britanii, John Selwyn LIoyd, 
președintelui Senatului francez, Alain 
Poher.
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ORIENTUL APROPIAT
® La Washington se examinează insuccesul misiunii lui H. Kissin
ger © Convorbiri și consultări la Damasc și Cairo © Incidente la 

frontiera libanezo-israeliană

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
în cadrul unei reuniuni organizate 
luni la Casa Albă, secretarul de stat 
H. Kissinger a prezentat președin
telui Gerald Ford și liderilor demo- 
crati si republicani din Congres un 
raport asupra recentei sale misiuni 
în Orientul Apropiat.

După cum a declarat liderul ma
jorității democrate din Senat. Mike 
Mansfield. întrunirea de la Casa Albă 
a avut loc „sub semnul insuccesului 
misiunii lui Kissinger, ale cărui e- 
forturi au fost susținute pe deplin". 
Senatorul american a exprimat opi
nia că „următoarea etapă în seria 
evenimentelor cu privire la proble
ma conflictului din această zonă va 
fi organizarea unei conferințe la Ge
neva".

Purtătorul de cuvînt al Casei Al
be, Ronald Nessen, a declarat, luni, 
că președintele Gerald Ford consi
deră, referitor la recentele convor
biri din Orientul Apropiat, că „fie
care parte a acționat într-o manieră 
sinceră și speră că acest lucru va 
continua". „Calea convorbirilor rămî- 
ne deschisă, pentru ca acestea să 
continue în forma care va fi con
siderată optimă", a apreciat pre
ședintele S.U.A.

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez El Assad, a avut duminică o 
întrevedere de două ore cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, cu care a discutat 
situația din Orientul Apropiat în lu
mina ultimelor evenimente — a a- 
nunțat agenția palestineană de știri 
Wafa.

în aceeași zi. Comitetul Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei s-a reunit, la Damasc, sub 
președinția lui Yasser Arafat, pentru 
a examina situația din Orientul A- 
propiat. Un purtător de cuvînt pales- 
tinean a declarat, la încheierea re
uniunii, că în etapa care urmează 
Comitetul Executiv va iniția ample

consultări pe plan arab și interna
țional pentru a face față tuturor e- 
ventualităților decurgînd din situația 
creată.

CAIRO. — Ziarul egiptean „Al 
Ahram" informează în numărul său 
de luni că Yasser Arafat urmează să 
sosească în următoarele cîteva zile 
la Cairo pentru convorbiri cu pre
ședintele Anwar El Sadat. Pe de altă 
parte, cotidianul afirmă că șeful sta
tului egiptean va face miercuri sau 
joi o expunere detaliată în fața A- 
dunării Poporului (parlamentul) a- 
supra convorbirilor purtate cu secre
tarul de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, în ultimele 15 zile. în sfirșit, 
„Al Ahram" relatează că data vii
toarei conferințe cvadripartite la 
care vor participa reprezentanții E- 
gipțului, Siriei, Iordaniei și Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
va fi stabilită în curînd.

CAIRO. — Salah Khalaf, membru 
al Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
a sosit la Cairo pentru consultări 
urgente cu oficialitățile egiptene a- 
supra situației din Orientul Apro
piat.

BEIRUT. — Artileria libaneză a 
deschis, duminică, focul asupra unei 
patrule israeliene care s-a infiltrat în 
sudul țării, în apropierea satului 
Kfar Chouba — a anunțat un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Apără
rii al Libanului. Barajul de artilerie, 
care a durat 15 minute, a determinat 
patrula israeliană să se • retragă.

Referindu-se la același incident, un 
purtător de cuvînt- palestinean a a- 
nunțat că forțele israeliene au des
chis foc de artilerie^ asupra zonelor 
Kfar Chouba și Rashayah el-Fouk- 
har, dar au primit riposta artileriei 
libaneze. Totodată, elementele infil
trate au încercat să avanseze spre 
Kfar Chouba, dar au fost respinse de 
unități palestinene.

„Contribuție pozitivă la politica externă
a Ecuadorului'*

1
P.C. din Ecuador privind vizitele președintelui 
R. Lara în România, Algeria și Venezuela

Declarația
' G

QUITO 24 (Agerpres). — în cadrul 
unei declarații date publicității la 
Quito, Partidul Comunist din Ecua
dor a apreciat ca un fapt pozitiv 
pentru politica externă a țării 
turneul întreprins recent de pre
ședintele Guillermo Rodriguez Lara 
în România, Algeria și Venezuela.

Cu acest prilej — se arată în de
clarație — au fost semnate o serie de 
acorduri reciproc avantajoase cu 
România, a fost reafirmată poziția 
Ecuadorului în cadrul O.P.E.C. și 
manifestată solidaritatea popoarelor

ecuadorian și venezuelean în lupta 
lor împotriva politicii de dominație 
economică promovate de unele state 
ale lumii.

Documentul relevă, totodată, sprr- 
jinul larg al poporului ecuadorian 
față de acțiunile guvernamentale 
care urmăresc afirmarea suverani
tății naționale, consolidarea inde
pendenței economice a țării și pro
movarea unei politici ferme antiim- 
perialiste — relatează agenția Pren- 
sa Latina.

agențiile de presă
Președintele Iugoslaviei,

I. B. Tito, și președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, care s-a aflat în 
vizită la Belgrad, au subliniat nece
sitatea încheierii urgente a pregăti
rilor în vederea etapei finale a Con
ferinței europene pentru securitate 
și cooperare, prin intensificarea efor
turilor tuturor țărilor participante — 
se spune în comunicatul comun dat 
publicității la Belgrad. Ei consideră 
că există condiții reale pentru ca 
etapa finală a conferinței să aibă loc 
la nivelul cel mai înalt, la jumătatea 
acestui an.

0 delegație a U.T.C.,con- 
dusă de Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., a so
sit luni la Belgrad, într-o vizită la 
invitația Prezidiului Uniunii Tinere
tului Socialist din Iugoslavia. La ae
roport, delegația a fost întimpinată 
de Marko Topalovici, secretar al Con
ferinței U.T.S.I. A fost, de aseme
nea, prezent ambasadorul României 
la Belgrad, Virgil Cazacu.

Primul ministru al Noii 
Zeelande, WaIlace Rowlins- a 
propus guvernului Australiei lansarea 
in comun de către cele două țări a 
unei inițiative vizînd crearea unei 
zone libere de arme nucleare în re
giunea Pacificului.

& fost pus în libertate 
Eduardo Viera, fost deputat și direc
tor al organului de presă al P.C. din 
Uruguay, „El Popular", arestat cu a- 
proape trei luni în urmă la Monte
video.

La Congresul al VI-Iea al 
Frontului Național al R.D.P. 
a Yemenuluia avut loc alegerea 
noului Comitet Central, a Comisiei 
superioare de control și Comisiei de 
revizie. în funcția de secretar gene

ral al C.C. al Frontului Național a 
fost reales Abdul Fattah Ismail, iar 
în cea de secretar general adjunct, 
Salem Rubaya Aii.

„Uniunea Sovietică și 
Franța 5i_au reafirmat hotărîrea 
de a întări prietenia. înțelegerea și 
colaborarea bilaterală", subliniază 
comunicatul privind vizita primu
lui ministru al Franței, Jacques Chi
rac, în Uniunea Sovietică. Ele vor 
face tot posibilul pentru a asigura 
încheierea, într-un termen cît mai 
scurt și cu deplin succes.. a Confe
rinței pentru ,\securitate și cooperare 
în Europa la nivelul cel mai înalt 
— menționează comunicatul.

La universitatea „Louvain- 
La Neuve" (Belgia) a avut loc 
o seară consacrată împlinirii a 
125 de ani de la nașterea mare
lui poet român Mihai Eminescu. 
In cadrul reuniunii, poetul Mi
hai Steriade, directorul Centru
lui cultural român de pe lingă 
Universitatea din Louvain, a fă
cut o expunere asupra persona
lității marelui clasic al literatu
rii române și a prezentat locul 
său in literatura europeană și 
mondială. S-a recitat, in limbi
le franceză si română, din liri
ca eminesciană.

La Stockholm a avut loc o sea
ră literară dedicată poeziei ro
mânești, desfășurată sub auspi
ciile Uniunii literare internațio
nale, organizație suedesță care 
promovează cunoașterea valori
lor artistice ale altor popoare. 
Programul, condus de scriitoarea 
suedeză Mariane Lindei, a cu
prins recitări din creația poeți
lor români Tudor Arghezi, Lu
cian Blaga, Marin Sorescu și Ni- 
chita Stănescu, in limbile româ
nă și suedeză.

în favoarea unei largi colaborări 
internaționale

Sesiunea de Ia Tokio a Comitetului O.N.U. pentru resursele 
naturale

TOKIO 24 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Tokio s-au 
deschis luni . lucrările celei de-a 
patra sesiuni a Comitetului O.N.U. 
pentru resursele naturale. Participă 
300 delegați, reprezentînd 54 de țări, 
care vor examina problemele explo
rării și utilizării resurselor natu
rale. inclusiv chestiunea ajutorării 
țărilor în curs de dezvoltare în acest 
domeniu. Lucrările sesiunii Comite
tului pentru resursele naturale — 
organ permanent al Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. — vor 
dura pînă la 4 aprilie.

Vorbind la deschiderea reuniunii, 
ministrul de externe japonez, Kiichi 
Miyazawa, a chemat la intensificarea 
cooperării internaționale pentru uti
lizarea eficientă, conservarea și ex

plorarea resurselor naturale. El a 
reamintit că Japonia a subliniat im
portanta „dialogului și cooperării" 
între țările producătoare de resur
se și cele consumatoare, la sesiunea 
extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. din primăvara anului trecut, 
în continuare, vorbitorul a arătat 
că consideră acest comitet al O.N.U. 
drept „unul dintre cele mai potri
vite canale pentru dialog in proble
ma resurselor, datorită caracterului 
reprezentativ și cadrului larg al coo
perării vizînd energia, mineralele și 
resursele de apă. Miyazawa. a apre
ciat că măsurile pentru utilizarea e- 
ficientă și conservarea resurselor 
naturale ar trebui să fie studiate in
tens. în interesul atît al generațiilor 
actuale, cît și al celor viitoare.

Congresul P.C. Italian și-a încheiat lucrările
TOVARĂȘUL LUIGI LONGO REALES PREȘEDINTE, 

IAR TOVARĂȘUL ENRICO BERLINGUER 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

ROMA 24 (Agerpres). — Congresul 
al XIV-lea al Partidului Comunist 
Italian s-a încheiat cu adoptarea unei 
rezoluții politice,, care subliniază că 
partidul desfășoară o activitate sus
ținută pentru progresul țării pe calea 
democrației și socialismului.

Capitolul referitor la politica ex
ternă a partidului, scoțînd în evi
dență schiipbările care s-au petrecut 
în raportul de forțe din lume, men
ționează că, în actuala situație, nu 
există o altă alternativă pozitivă 
decît destinderea, coexistența și co
laborarea în vederea realizării nă
zuințelor omenirii spre libertate, in
dependență, suveranitate națională și 
dezvoltarea tuturor țărilor.

în cuvîntul de închidere, secretarul 
general al partidului, Enrico Ber- 
linguer, a arătat că dezbaterile la 
congres s-au evidențiat prin bogăția 
de idei exprimate, prin spiritul de 
unitate caracteristic comuniștilor.

Congresul a aprobat o serie de

modificări la statutul partidului. Cele 
mai importante se referă, la intensi
ficarea activității și ridicarea rolului 
organelor locale. în viitor, conferin
țele ds dări de seamă și alegeri ale 
organelor regionale se vor ține la 
fiecare doi ani, iar congresul na
țional al partidului va avea loc 
o dată la patru ani.

Congresul a aprobat în unanimita
te raportul de activitate prezentat 
de Enrico Berlinguer, ca și expune
rea președintelui partidului, Luigi 
Longo, care cuprind sarcinile comu
niștilor italieni în lupta pentru trans
formarea democratică a țării.

în încheiere au fost alese organele 
conducătoare ale partidului : Comi
tetul Central, Comisia Centrală de 
Control și Comisia Centrală de Re
vizie.

în funcția de președinte al parti
dului a fost reales ■ Luigi Longo, iar 
în cea de secretar general, Enrico 
Berlinguer.

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI NAȚIONAL AL P.C. DIN IRLANDA
DUBLIN 24 —Corespondentul nos

tru transmite : Duminică s-au în
cheiat. la Dublin, lucrările celui 
de-al XVI-lea Congres național al 
Partidului Comunist din Irlanda. 
Congresul a ales noul Comitet Exe
cutiv Național, format din 23 mem
bri, care urmează să desemneze, la 
prima sa ședință. Comitetul politic, 
pe secretarul general și celelalte ca
dre de conducere ale partidului.

în ședințele de duminică, congre
sul a adoptat textele a șapte docu
mente : rezoluția politică, rezoluția 
asupra problemelor industriale, re
zoluția privind problemele organiza
torice, rezoluția referitoare la acti
vitatea de educație și propagandă, 
rezoluția în legătură cu situația fe
meii, rezoluția privind tineretul și 
rezoluția referitoare la problemele

internaționale. De asemenea, au fost 
aprobate unele modificări în statutul 
partidului.

Congresul a lansat un apel poporu
lui irlandez pentru intensificarea 
luptei în vederea contracarării efec
telor crizei economice prin care 
trece țara, pentru ridicarea standar
dului de viață al celor ce muncesc, 
asigurarea dreptului la muncă pen
tru întreaga populație, apărarea și 
lărgirea drepturilor democratice, în
tărirea independenței naționale. Tot
odată. apelul cheamă la desfășura
rea unor acțiuni unite, împreună ’ cu 
oamenii muncii din Marea Britanie, 
In vederea încetării violentei în Ir
landa de Nord și. obținerii unei Car
te a drepturilor și libertăților cetă
țenești.

Solidaritate cu lupta popoarelor latioo-americane 

pentru apărarea intereselor naționale
HAVANA 24 (Agerpres). — La Ha

vana a fost dat publicității un docu
ment al Biroului de coordonare al 
statelor nealiniate, în care este rele
vată solidaritatea acestor țări față 
de măsurile vizînd respectarea inte
reselor naționale și a independenței 
de stat, inițiate de guvernele Peru
lui, Columbiei, Ecuadorului, Vene- 
zuelei și Republicii Panama. Docu
mentul evidențiază, totodată, spriji
nul țărilor nealiniate față de efortu
rile pe care le depun guvernele Gu-

transmit:
Consiliul Național al Par

tidului Republican Italian, 
întrunit duminică la Roma, a ales pe 
Ugo la Malfa în funcția de președinte 
al partidului. în vîrstă de 72 de ani, 
Ugo la Malfa este partizanul politi
cii de centru-stînga (alianța dintre 
partidele democrat-creștin, socialist, 
socialist-democratic și republican).

Populația Japoniei a fost- 
la sfîrșitul anului 1974, de 110 050 000 
locuitori. Ea a crescut într-un an cu
I 340 000 persoane. Cel mai mare oraș 
din Japonia este Tokio, el avind
II 608 000 de locuitori.

yanei și Jamaicăi pe calea consoli
dării suveranității și independenței 
naționale și afirmarea tot mai preg
nantă a controlului statului asupra 
valorificării resurselor naturale.

CIUDAD DE PANAMA. — Preșe
dinții Columbiei, . Costa Ricăi și 
Venezuelei, precum și premierul ță- 
rii-gazdă, Omar Torrijos, și-au în
cheiat convorbirile asupra probleme
lor privind dezvoltarea cooperării în 
zonă și instituirea unui nou tip de 
relații în regiune. A ‘fost discutată 
crearea unui sistem economic lati- 
noramerican (S.E;LfA.), care, să ur- 
giăc^așcă, instituirea unei noi ordini 
ecorio'mice în America Latină, ba
zată. pe respectarea intereselor na
ționale ale statelor și eliminarea ori
căror forme de discriminare în rela
țiile lor comerciale. Totodată, parti- 
cipanții au exprimat solidaritatea 
țărilor lor cu lupta poportilui pana
mez pentru instituirea și afirmarea 
suveranității depline a statului asu
pra întregului teritoriu național, in
clusiv . asupra Canalului Panama și 
zonei sale adiacente, fapt care a fost 
consemnat, alături de celelalte con
sensuri la care s-a ajuns, în „Decla
rația de la Panama".

HAVANA. — Cuba se pronunță 
pentru dezvoltarea unei largi coope
rări' între statele din America La
tină, în ideea transformării acestei 
regiuni „într-o mare comunitate e- 
conomibă și politică" — a. declarat 
premierul Fidel Castro, cu prilejul 
deschiderii expoziției comerciale me
xicane de la Havana. El a relevat că 
țara sa va participa la „Sistemul E- 
conomic Latino-American" (S.E.L.A.).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A GRECIEI
Excelenței Sale

Domnului MICHAIL STASSINOPOULOS
Președintele Republicii Elene

ATENA
Cea de-a 154-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Elene îmi 

oferă plăcutul prilej de a vă adresa călduroase felicitări și cele mai sin
cere urări pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru po
porul grec prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, cola
borare și bună vecinătate dintre România și Grecia vor continua să se 
dezvolte ascendent, în folosul reciproc al țărilor și popoarelor noastre, al 
păcii și securității în Balcani, în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România 

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN CARAMANLIS

Prim-ministru al Republicii Elene
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Elene, vă transmit, în numele 

guvernului român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări.
Nutresc profunda convingere că relațiile de sinceră prietenie și. co

laborare rodnică, existente între țările noastre, vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

----  SIMBOLUL KALAVRYTEI ----
Urcînd pe cursul 

rlului Ladhopotamos, 
drumul încă in con
strucție pătrunde prin
tre stincile masivului 
Khelmos spre inima 
Peloponezului. Păduri 
întinse de pini și chi
paroși alcătuiesc in jur 
un peisaj generos. Pe 
măsură ce culmile lan
țului muntos se apro
pie, locul pinilor il iau 
brazii, iar valea anti
cei Boura, cu sate 
mici, cuibărite in adin- 
cimi, devine din ce in 
ce mai sălbatică. Dru
mul coboală apoi pe 
nesimțite in platoul 
Kalavrytei, tara lui 
Dionysos, acoperită de 
mantia multicoloră a 
livezilor. De la rețeaua 
de pîriiașe, cu apa de 
cleștar, despre ale că
rei efecte tămăduitoa
re vorbește anticul 
Pausanias, isi trage o- 
rasul numele : kales 
vrytes — „izvoarele 
bune".

Există in viața mul
tor popoare asemenea 
nume care au o pu
ternică rezonantă in 
conștiința națională. 
Kalavryta, acest oră
șel plăcut, cu străzi în
guste, cu case de pia
tră înconjurate de 
briul policrom al gră
dinilor, are locul său 
bine(stabilit .in istoria 
■^o^emăn^ tării. Pe 
colind care domină ie
șirea din oraș, sub 
platanii seculari din 
curtea mănăstirii Aghia 
Lavra, au ținut prime
le lor întruniri secrete 
inspiratorii și organi

zatorii războiului pen
tru independentă. Aici 
a fost înăltat. la 25 
martie 1821, pentru 
prima' dată, steagul 
revoluției de eliberare 
de sub dominația străi
nă, care a fost desfă
șurat apoi in piața 
publică din Patras, 
pentru ca sutele de 
mii de patrioti inflă-

ÎNSEMNĂRI 

DE CĂLĂTORIE 

cărați să se adune sub 
faldurile sale in marea 
încleștare pentru ne
atârnare ce avea să 
urmeze.

„Muzeul revoluției", 
ridicat pe colină, păs
trează și astăzi cu pio
șenie mărturiile ace
lor momente memora
bile. Nu departe de 
muzeu, pe „colina sa
crificiului", un alt mo
nument impunător, în
conjurat de silue
tele chiparoșilor, drep
te și mîndre ca și 
kalavrytanii, amin
tește de zilele negre 
ale ocupației germane 
din timpul celui de-al 
doilea război mondial. 
In acele zile, pădurile 
'Kalgvnțgi se,J/wțS- 
foțrțiașeră în,,, adăpos
turi ale detașamente
lor de partizani. Cu 
sîngele lor, locuitorii 
acestei regiuni au 
scris, în anii teribili ai 
războiului, noi pagini 
de glorie și sacrificii.

in numele telurilor li
bertății si demnității 
naționale. Rezistența 
era atit de indirjită 
incit armatele fasciste 
au hotărît represalii 
sălbatice. La 13 de
cembrie 1943 ele au a- 
dunat mai toată popu
lația masculină intre 
14 și 70 de ani din Ka
lavryta, in total 700 de 
oameni nevinovați, pe 
care i-au dus pe „co
lina sacrificiului", un
de i-au masacrat. Ora
șul întreg a fost apoi 
distrus de furia cotro
pitorilor.

Astăzi urmele bar
bariei războiului au 
fost șterse. După eli
berare, Kalavryta a 
fost reconstruită din 
temelii, mai frumoa
să și mai luminoasă 
decit înainte. In a- 
ceste zile, cind se îm
plinesc 154 de ani de 
la redobindirea ne
atârnării. locuitorii o" 
rașului, alături de lo
cuitorii întregii țări, 
cinstesc, în condițiile 
noi ale restabilirii de
mocrației, memoria 
înaintașilor care s-au 
jertfit in momentele 
de restriște. Iar solem
nitatea ceremoniilor 
comemorative este în
tovărășită de hotărirea 
de a acționa cu vigoa
re pentru ca flacăra 
idealurilor de liberta
te și democrație, ce își 
au izvoarele pe aceste 
meleaguri, să strălu
cească tot mai viu.

Ion BADEA
Atena

cAMBODGiA Operațiuni ofensive ale forțelor patriotice
PNOM PENH 24 (Agerpres). — 

Luni seara, la Pnom Penh a devenit 
cunoscut că liniile defensive lonno- 
liste din zona Tuol Leap (10 km de 
aeroportul Pochentong) au fost stră
punse de forțele khmere de elibera
re, care au progresat cu încă doi ki
lometri în direcția orașului Pnom 
Penh și au luat cu asalt două po
ziții fortificate. Citind surse apro
piate administrației de la Pnom 
Penh, agenția France Presse rela

tează că generalul Changtarangsei a 
fost imediat retras de la comanda 
trupelor lonnoliste care luptă în sec
torul respectiv.

Din cauza greutăților în aprovizio
narea capitalei cambodgiene, luni a 
fost restabilit așa-numitul „pod ae
rian" care nu a putut funcționa timp 
de două zile. La nord de Pnom 
Penh, pe linia defensivă situată la 
10 kilometri de oraș, statul major 
lonnolist a anunțat că situația devi
ne „foarte critică".

DE LACORESPONDENȚIINOȘTRI

PARIS. „Operațiunea Adevăr"
dezvăluie sursele profiturilor exorbitante 

ale marilor companii petroliere

Fîntînile de la mar
gine de drum. unde 
odinioară caii se o- 
preau să-și potolească 
setea, s-au transformat 
în secolul noștru în 
pompe de benzină, la 
care „se adapă" caii 
putere ai automobilu
lui. Stații cu zeci de 
pompe, cu magazine, 
cu cafenele și restau
rante. anunțindu-și 
prezența prin firme 
imense : „Shell",
„Esso", „Total" etc., 
se înșiruie de-a lun
gul autostrăzilor. Fie
care mare firmă își 
are steagul său. la fel 
ca un stat. Nici nu e 
de mirare, pentru că 
ele realizează cifre de 
afaceri care depășesc 
produsul național brut 
al unor țări. în 1974, 
numai beneficiile rea
lizate de „Shell" au 
reprezentat 1 780 mi
lioane de dolari. Pen
tru același an, „Com
panie! Franțaise des 
Petroles" a anunțat 
un beneficiu de 1,6 
miliarde. de franci, a- 
dică un spor de 45 la 
sută față de anul pre
cedent.

Cum se pot explica 
aceste fabuloase be
neficii. in creștere 
substanțială de la un 
an la altul, mai ales 
după ce în toamna 
anului 1973 țările ex
portatoare au sporit, 
așa cum se știe. în 
mod considerabil pre
țul petrolului brut î

. Raportul unei co
misii de anchetă a 
Adunării Naționale 
Franceze a dezvăluit 
misterul în cursul 
verii trecute. S-a aflat 
astfel că marile com
panii petroliere nu 
plătesc practic nici un 
fel de impozit, că în 
stabilirea prețurilor, 
companiile se înțeleg 
între ele, acționind pe 
piață după bunul lor 
plac, că scumpirea pe
trolului brut nu le-a 
afectat practic întru 
nimic cîștigurile. ci a 
fost „transferată" in
tegral asupra consu
matorilor. Apar astfel 
în lumină cauzele 
scumpirii într-un ritm 
fără precedent a car
buranților. Un litru de 
benzină super costă azi 
în Franța 1,83 franci, 
sumă din care — arată 
„L’Humanită" — ță
rile producătoare pri
mesc doar 40,25 cen
time. Iată contextul 
în care P.C. Francez a 
lansat „Operațiunea 
Adevăr", amplă ac
țiune de explicare și 
denunțare a acestor 
practici frauduloase. 
Astfel, săptămina tre
cută au avut loc în 
întreaga târg peste 
20 000 de întilniri in
tre militanți ai parti
dului și muncitori, 
funcționari, agricul
tori, gospodine. în dis
cuții și dezbateri pu
blice,au fost denunța
te procedeele ilicite. ț ■

folosite de marile 
companii : măsluirea 
conturilor, disimularea 
profiturilor, împărți
rea piețelor, măsluirea 
prețurilor.

în cursul acestui 
amplu dialog, peste 
700 000 de persoane au 
semnat o petiție in 
care se propune gu
vernului scăderea pre
țului motorinei de up 
casnic și agricol cu 
30 la sută, reducerea 
prețului benzinei, un 
impozit excepțional de 
15 la sută asupra ci
frei de afaceri a filia
lelor franceze ale 
companiilor petroliere 
străine. Măsurile pro
puse de P.C.F. sint 
menite să reducă su
mele din ce în ce mai 
mari pe care marea 
masă a populației le 
cheltuiește pentru a- 
chiziționarea de car
buranți. De altfel, 
revista „L’Humanitâ 
Dimanche" anunța în 
ultimul său număr 
că această vastă 
campanie va fi con
tinuată, înscriindu-se 
printre numeroasele 
acțiuni întreprinse de 
P.C.F. împotriva in
flației si politicii ma
cilor trusturi monopo
liste, care în condițiile 
actualei crize econo
mice își sporesc pro
fiturile pe seama oa
menilor muncii.

Paul
DIACONESCU

DE PRETUTINDENI

TOKIO

Electronica și industria viitorului
Modernizarea accele

rată a structurilor in
dustriale și a procese
lor de fabricație în cele 
mai diverse sectoare 
productive a stimulat 
progresul remarcabil 
înregistrat, în ultimii 
ani, în Japonia de una 
din ramurile de vîrf 
ale industriei moderne 
— electronica. Marea 
varietate și calitatea 
bine cunoscută a a- 
paratelor și instala
țiilor electronice ni
pone — de la echi
pamente pentru co
municații, computere, 
instrumente de mă
surat de înaltă precizie 
și pînă la televizoare, 
aparate de radiorecep- 
ție, magnetofoane — 
au plasat Japonia pe 
primele locuri ale ie
rarhiei mondiale în a- 
cest domeniu. Printre 
realizările remarcabile 
ale electronicii nipone 
este de-ajuns să men
ționăm microscopul e- 
lectronic racordat la o 
instalație TV., care dă 
posibilitatea ca subiec
tul studiat să fie pro
iectat pe un ecran sau 
înregistrat pe bandă 
videomagnetică, cu po
sibilitatea retransmite
rii la distanță ori de 
cite ori este nevoie,

...Am avut prilejul să 
vizităm fabrica pentru 
echipamente de teleco
municații din orașul 
Yokohama, a firmei

„Nippon Electric Com
pany" („N.E.C."). spe
cializată în produse e- 
lectronice. înființată în 
1899, ca o modestă fa
brică de telefoane și 
echipament anex, 
„N.E.C." a devenit u- 
nul dintre „giganții" 
electronicii și teleco
municațiilor japoneze, 
numărîndu-se, în ace
lași timp, printre cele 
mai .importante com
panii din lume în a- 
ceșt domeniu. Cele 22 
fabrici și uzine ale 
„N.E.C." produc dife
rite tipuri de telefoa
ne, tablouri de coman
dă, releuri, instalații 
de emisie și aparate 
de radio și televiziune, 
echipamente de tele
comunicații prin sate
lit, echipamente de te
lecomunicații cu ajuto
rul laserului, apara
tură electronică pen
tru prelucrarea de 
date, instalații radar 
pentru navigație, echi
pament electronic me
dical etc., etc.

în ianuarie 1972, 
„Nippon Electric Com
pany" a lansat un pro
gram denumit „Ope
rațiunea Calitate", me
nit să ducă la o nouă 
perfecționare a echi
pamentelor. La sediul 
din Tokio al firmei 
„N.E.C." se afla o „ca
meră de . decizie-mo- 
del" : aceasta este de

fapt o sală de consi
liu, dispunînd de un 
sistem computerizat, 
constituit din instalații 
audio, video și de pro
iectare, capabil să 
pună în fața membri
lor consiliului de con
ducere toate datele 
necesare pentru adop
tarea unor decizii op
time.

în prezent conduce
rea fabricii studiază 
un șir de măsuri pen
tru restructurarea și 
adaptarea proceselor 
tehnologice la cerin
țele unui consum re
dus de energie și re
surse, concomitent cu 
progresul tehnologiei, 
astfel ca electronica să 
prefigureze, în și mai 
mare măsură, indus
tria viitorului.

în timpul vizitei, 
reprezentanți ai con
ducerii firmei s-au re
ferit la rezultatele 
contactelor de pînă 
acum între „N.E.C." 
și întreprinderile ro
mânești de specialita
te, evidențiind largile 
posibilități existente 
în acest domeniu, în
deosebi în ce privește 
telecomunicațiile, și 
subliniind dorința de 
a dezvolta cooperarea 
reciproc avantajoasă 
cu România.

Paul DIACONU

• CINE A DESCOPE
RIT PULSARII ? Justețea 
atribuirii1 Premiului Nobel pen
tru fizică pe 1974 savantului 
Anthony Hewish, de la Univer
sitatea Cambridge, pentru des
coperirea pulsarilor (radiosurse 
galactice), este contestată de 
astronomul britanic Fred Hoyle, 
care afirmă că meritul descope
ririi revine unei asistente a a- 
cestuia, Jocelyn S. Beli, ca ur
mare a unor cercetări efec
tuate în 1967. Cind descope
rirea a fost confirmată, condu
cătorii ierarhici ai d-nei Jocelyn 
Bell au ținut-o secretă timp 
de șase luni. Iar atunci cind 
rezultatele au fost publicate în 
revista „Nature", semnătura 
d-nei Beli „înota" printre alte 
șapte. Declarația — după cum 
apreciază agenția France Presse 
— a deschis o vie dispută pri
vind modalitățile de acordare a 
acestei prestigioase distincții.

• RĂSPUNDEREA NE
GUSTORILOR DE ARTĂ! 
Cu cele 232 muzee naționale și 
peste 300 muzee locale, la care 
se adaugă nu mai puțin de 
72 000 de biserici — fiecare in 
felul său, de asemenea, un mu
zeu — Italia ocupă, fără îndo
ială, locul întîi în lume pe acest 
plan. Tot Italia este însă și 
deținătoarea tristului record al 
furturilor de obiecte de artăâ ! 
ca urmare, între altele, a insufi-\j 
cienței mijloacelor de protecție 
destinate acestor muzee (numai I 
6 din ele dispun de sisteme a- 
decvate de alarmă). De la termi
narea războiului și pînă în pre
zent au fost sustrase din Italia 
circa 44 000 obiecte de artă, 
unele dintre ele de o valoare 
inestimabilă. în ult’mul timp, 
curba s-a accelerat continuu :
5 843 furturi în 1972, 8 520 în 
1973, 10 952 în 1974 ! Numai în- 
țr-o singură săptămînă de la 
începutul acestei luni s-au în
registrat 180 de furturi ; în pro
vincia Toscana, în aceeași peri
oadă, a fost furat din biserici 
cîte un obiect de artă la fiecare
6 ore. Autoritățile italiene con- j 
sideră că de această epidemie 
de furturi sînt vinovate moral 1 
marile firme de specialitate, , 
care au transformat obiectele ! 
de artă într-o simplă marfă, a- j 
chiziționîndu-le în scopuri de 
înavuțire, oricît de suspecte ar | 
fi sursele de proveniență. Au
toritățile italiene preconizează I 
totodată modernizarea și extin
derea sistemelor, de protecție.

• O PARTE DIN TE
ZAURUL LUI TUTAN
KHAMON LA LICITAȚIE. 
La Londra s-a anunțat că o 
parte din tezaurul fabulos des
coperit în mormîntul faraonului 
egiptean Tutankhamon va fi 
vîndută la o licitație, în cursul 
lunii viitoare. între altele,, ur
mează șă fie scoase la licitație 
O statiietă de circa 25 cm înăl
țime, diferife vase" ornate cu pă
sări mitologice și mici bucăți din 
decorațiunile cape împodobeau 
mormîntul faraonului. Toate a- 
ceste obiecte au făcut parte din 
colecția lui Howard Carter, ar
heologul britanic care a deschis 
mormîntul faraonului în 1922. 
La moartea sa, Howard Carter 
a oferit unele obiecte profesoa
rei Kathleen Johnson, în pre
zent pensionară, care trăiește 
în satul Torrington, din sud- 
vestul Angliei. Posesoarea pre
țioaselor obiecte a anunțat 
că licitația va avea loc la 
școala din Torrington și că 
va dona o parte din banii obți
nuți acestei instituții de invă- 
țămînt, iar restul îi va folosi 
pentru finanțarea unor studii 
pe tema protejării mediului 
ambiant. După cum se știe, ma
joritatea obiectelor descoperite 
în mormîntul lui Tutankhamon 
se află în posesia autorităților 
egiptene.

• O REMARCABILĂ 
PERFORMANTĂ ARTIS
TICĂ — astfel apreciază cro-,J 
nicarii de specialitate perfor- 
manța tinerei actrițe franceze 
Isabelle Adjani care, la vîrsfa 
de 19 ani, joacă, fără a recurge 
la grima.j. rolul unei femei de 42 
de ani într-un film consacrat 
vieții uneia din fiicele lui Vic
tor Hugo. Evidențiind talentul 
actriței, care, încă cu doi ani in 
urmă, fără a fi urmat cursurile 
vreunei școli de artă dramatică, 
a fost primită la vestita „Co
medie franțaise" și care, de ase
menea, s-a făcut remarcată în 
seriale TV, presa internațională 
o consideră un talent „feno
menal", o demnă urmașă a ves
titei Sarah Bernhardt.

• APARAT CARE ÎN
LOCUIEȘTE ORGANE 
VITALE Un aParat construit 
de oamenii de știință de la U- 
niversițatea din Halle (R.D.G.) 
poate prelua concomitent sau 
separat funcțiile vitale ale plă- 
mînilor, rinichilor și ficatului. 
El se compune dintr-un plămîn 
artificial, un recipient în care 
se află ficatul unui animal și 
dintr-un rinichi artificial. Pri
mele încercări clinice au dat re
zultate satisfăcătoare.

• „YAKUZA" “ este un 
gen de filme deosebit de gustate 
de publicul japonez. Acțiunea 
acestor filme se petrece în zilele 
noastre, în rîridurile lumii car
tierelor mizere, inclusiv lumea 
interlopă, însă modalitățile de 
expresie sînt cele din filmele 
clasice c.u samurai. Spre de
osebire de producțiile simi
lare occidentale, unde ade
sea fărădelegile rămîn ne
pedepsite, iar violența este 
glorificată de dragul violenței, 
,.yakuza" are un caracter pro
fund moralizator, propunîndu-și 
să demonstreze că actele anti
sociale, goana după înavuțire pe 
calea crimei sînt sortite eșecu
lui inevitabil. De aci și succe
sul deosebit de public, în timp 
ce filme cu gangsteri „Made in 
Hollywood" au o audiență" foar
te restrinsă.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Plata Sclntell Tel 17 60 10. ti 60 20 Abonamentele ua tao la otlctlle poștale șl dtfurorlt din întreprinderi șt Instituții 
Calea Gclvltel or. 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul i Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH

Din ștrâmătate, abonamentele «o tao prin „ROMPRESFILATEL.1A’ București — 
«0 3M

4


