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® Se seamănă floarea- 
soarelui. Atenție la 
calitatea semințelor și 
a lucrărilor

• O acțiune lăudabilă 
care îndeamnă la per
severență în județul 
Dîmbovița

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
ya face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 

în Brazilia
Președintele Republicii Socia

liste România, Nicolae Ceaușescu, 
va efectua, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială

de prietenie în Brazilia, la invita
ția președintelui Republicii Fede
rative a Braziliei, Ernesto Geisel, 
în perioada 4—7 iunie 1975.
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IN PREAJMA ANIVERSĂRII UNOR MARI MOMENTE ALE TRECUTULUI DE LUPTĂ

AL NAȚIUNII NOASTRE, ALE ISTORIEI LUMII CONTEMPORANERomânii în anul eroic 1877
de 
de

O fericită coincidentă istorică 
Situează in aceeași zi — 9 Mai 
— aniversarea a 93 de ani 
la cucerirea independentei 
stat a României și a 30 de ani
de la victoria asupra fascismu
lui. Aceste mari aniversări con
stituie un minunat prilej da 
cinstire a vechilor tradiții ale lup
tei purtate de poporul român pen
tru apărarea pămintului strămoșesc 
și a ființei neamului, pentru nea- 
tirnarea patriei și afirmarea suve
rană a statului român în viata in
ternațională.

In evocarea acestor momente is
torice sînt de o deosebită impor
tantă principială și actualitate in
dicațiile cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la a- 
dunarea consacrată aniversării A- 
cademiei ..Stefan Gheorghiu". Po
trivit orientării constante și con
secvente a partidului nostru, se
cretarul general al P.C.R. a subli
niat din nou necesitatea imperioa
să a abordării proceselor istorice 
în spiritul rigurozității științifice, al 
respectului faptelor și realităților, 
de pe pozițiile ferme ale materia
lismului dialectic și istoric, în mod 
obiectiv și fără nici un fel de în
frumusețări sau adaptări eonjunctu- 
rale. Aceasta este o cerință majoră 
pentru toti istoricii și cercetătorii 
din acest domeniu, premisă esen
țială și general valabilă de care 
depinde ca istoria să-și merite de
numirea de știință și să-și îndepli
nească cu adevărat menirea socială.

în acest spirit de respect al ade
vărului istoric, se poate aprecia că 
năzuința fierbinte de a fi liber 
fi stăpîn în propria țfiră. de a-și 
putea hotărî singur și nestingherit 
șoarta, credința în dreptatea aces
tei cauze au daț poporului român 
tăria de a re ' 'a tuturor cotropi
torilor, de r irnici — indiferent 
dei'sactifii.A... „ecesare — încercă
rile marilor imperii vecine do a li
chida existența ca stat a țărilor 
române. în pofida vitregiei condi
țiilor istorice în care s-au dezvol
tat ca popor mic. al cărui teritoriu 
național fusese dezmembrat in mai 
multe formațiuni statale, românii 
nu au cedat nici in fața invaziilor,

nici în fața încercărilor de dezna
ționalizare. Idealul independenței 
naționale a înflăcărat pe revoluțio
narii pașoptiști, ferm convinși — 
cum scria Bălcescu — că „liberta
tea din lăuntru... este peste putin
ță a dobindi fără libertatea din 
afară, libertatea de sub domnirea 
străină", astfel incit revoluția „pen
tru unitatea națională" trebuie in-

pice ridicării pe o treaptă superi
oară a luptei de eliberare națio
nală.

Acestor premise interne li s-au 
adăugat condițiile internaționale 
favorabile. După cum se știe, im
periul otoman cunoștea un accen
tuat proces de dezagregare, feno
menele de criză manifestîndu-se cu 
deosebită acuitate in Balcani, ca

In întreaga analiză a dezvoltării istorice 
a popoarelor trebuie să pornim neabătut de la 
principiile fundamentale ale concepției mate
rialismului dialectic și istoric, de la Programul 
partidului nostru, care subliniază cu putere 
rolul hotărîtor ai maselor populare în făurirea 
istoriei, în dezvoltarea ascendentă a societății 
omenești.

NICOLAE CEAUȘESCU
Din cuvîntarea la adunarea consacrată 

aniversării Academiei „Ștefan Gheorghiu’'

soțită de revoluția „pentru inde
pendență".

Materializarea acestei năzuințe 
seculare a poporului român a de
venit cu putință în noile condiții 
istorice din a doua jpmătațe a se
colului, al XIX-lea, cin.d dezvolta
rea, forțelor de producție-,și extin
derea relațiilor noi, capitaliste, 
impuneau ca o necesitate obiectivă 
și cerință stringentă a progresului 
economic, politic, social, înlătura
rea suzeranității turcești, dobîndi- 
rea independenței. Realizarea U- 
nirii din 1859 a sporit considerabil 
forța poporului, creînd cadrul pro-

tuia un ajutor în lupta lor de eli
berare națională.

în acest context istoric, guvernul 
român, convins că independența de 
stat putea fi dobîndită numai pe 
calea armelor, s-a orientat spre a- 
lianța cu Rusia îhcheind. la 4 a- 
prilie 1877, convenția pe baza că
reia guvernul rus obținea dreptul 
de trecere a armatelor sale spre 
Balcani, obligîndu-se „a respecta 
drepturile politice ale statului ro
mân, astfel cum rezultă din legile 
interioare si tratatele existente, pre
cum si a menține si apăra integri
tatea actuală a României". Mobili
zată încă de la începutul lui 
aprilie 1877, tînăra armată na
țională a României, aliată a Ru
siei, ardea de dorința de lup
tă pentru independență ; cu cre
dința în această cauză, într-o pu
ternică însuflețire, au trecut Du
nărea primele trupe române la în
ceputul războiului, alături de ar
mata rusă.; cu credința în aceas
tă cauză s-au avîntat apoi în luptă 
și celelalte divizii ale armatei ro
mâne, răspunzînd imediat și hotă- 
rît la apelul adresat domnitorului 
Carol al României de marele duce 
Nicolae : „Turcii, adunînd cele mai 
mari mase de trupe la Plevna, ne 
zdrobesc. Rog să faci fuziune, de- 
monstrațlune si, dacă se poate, să 
treci Dunărea cu armata, după cum 
dorești", adică sub comandament 
românesc. .

H bătăliile aprige de la Grivita, 
Plevna, Smîrdan, Rahova și Vidin, 
luptînd alături de armata rusă și 
de voluntarii bulgari, trupele ro
mâne s-au dovedit, prin minunate 
fapte de vitejie, demne de tradi
țiile glorioase ale înaintașilor, ale 
ostașilor lui Mircea, Ștefan și Mi
hai Viteazul, de la Rovine, Vaslui 
și Călugăreni. Adevărul rămîtje a-, . 
devăr — el nu poate fi nicicon- j ..

istorie- - 
sau trece sub tăcere jertfele de 
sînge ale armatei ; române — 
aproape 10 000 de morți și răniți — 
legendarul eroism despre care stau 
mărturie cimitirele de pe pămîntul

urmare a creșterii impetuoase a 
mișcării de eliberare a popoarelor, 
în aceste împrejurări, imperiul ța
rist, dornic să tranșeze în favoarea 
sa vechea rivalitate de interese cu 
imperiul otoman și vizînd controlul 
asupra., Dardanelelor, urmărea sărjși;'.'^ 
extindă dominația asupra .Peninsu- . testat și nici ignorat. Nimeni nu’va 
lei Balcanice prin eliminarea ce- putea șterge vreodată din 
lei otomane : ca atare, acțiunea im
periului țarist — deși acesta, prin 
natura sa politică. îndreptățea a- 
precierea lui Lenin de „închisoare 
a popoarelor" — venea în mod o- 
biectiv în sprijinul popoarelor din 
această parte a Europei și consti- (Continuare în pag. a Ii-a)

MARI CONSTRUCȚII HIDROENERGETICE PE RÎURILE ȚĂRII

CONSTELAȚIA OLTULUI"
® 29 de hidrocentrale cu o putere instalată 

de 1 200 MW ® Anual se vor produce trei 
miliarde kWh ® Vor fi irigate 820 000 hectare

21 octombrie 1970. Se 
declanșează bătălia pen- 

. tru amenajarea hidro
energetică a Oltului. E- 
rau primele cupe de ex
cavator „mușcate" din lo
cul unde se ’construia ba
rajul centralei hidro
electrice 
Centrala 
din cele 
trale ce 
stelația" 
tului — 
mină. Se apropie de mo
mentul punerii în func
țiune și racordării la sis
temul energetic national 
și hidrocentrala Govora.

Tot în sectorul mijlo
ciu al Oltului se află in 
fază înaintată de con
strucție și montaj cen
tralele Dăiești și Rîureni. 
Ele vor intra în funcțiu
ne anul viitor. Au fost 
începute lucrările și la 
hidrocentralele Băbeni, 
Străjești, Arcești și Slati
na. în ultima parte a a- 
cestui an se vor deschide 
alte trei șantiere hidro
energetice — la Icnești, 
Zăvideni și Drăgășani. 
Toate aceste 11 hidrocen
trale vor constitui 
ba" de pe sectorul 
lociu al Oltului, 
cum ne-a informat ■’ ing. 
Constantin Mengher, șe
ful șantierului Olt — Rm. 
Viicea, in toamna acestui 
an vor începe 
de construcție ale 
două hidrocentrale : 
nu și Călimănești, 
sectorul Olt-defileu.

Prefigurăm cu sprijinul 
specialiștilor de la Insti
tutul de studii și proiec
tări hidroenergetice în
fățișarea Oltului de mîi- 
ne. De-a lungul celor 699 
de kilometri, pe care-i 
străbate Oltul, de sub 
coastele repezi ale Făgă
rașului pină la Dunăre, 
va fi segmentat prin 29 
de baraje. în lacurile de 
acumulare din spatele lor 
se vor înmagazina peste

cubi 
in- 
hi- 

circa

ÎN ZIARULDE AZI

centralei
Rimnicu-Vîlcea. 

i de aici — prima 
! 29 de hidrocen- 

formează „con- 
energetică a Ol- 
produce azi lu-

„sal-
mi.j- 

După

lucrările 
altor 
Tur- 

din

500 milioane metri 
de apă, iar puterea 
stalată a centralelor 
droelectrice va fi de 
1 200 MW. Cele peste 60
de hidroagregate vor pul
sa in sistemul energetic 
național aproape 3 mili
arde kWh — ceea ce re
prezintă aproape un sfert 
din potențialul energetic 
al rîurilor interioare ale 
României. în pofida unor 
condiții naturale dintre 
cele mai diferite — re
marca ing. Eugen Cucu- 
lescu, șeful proiectului 
amenajării complexe a 
riului Olt — precum și a 
problemelor variate lega
te de sistematizarea lo
cală. s-a reușit încadra
rea construcțiilor 
getice 
numai 
pale.

Dar 
numai 
Iul tehnic irigabil al ba
zinului Olt, împreună cu 
cei al riului Vedea, de 
care este legat din punct 
de vedere al gospodă
ririi apelor. însumează 
820 000 ha. Pe sectorul 
inferior al Oltului se vor 
folosi turbine sistem bulb 
reversibile — o premieră 
a construcției de 
din țara noastră.

Se preconizează 
lacurile create de 
da de hidrocentrale să 
se obțină aproximativ 
7 300 tone de pește pe an. 
în același timp, amena
jarea hidrotehnică a Ol
tului va asigura o mai 
bună alimentare cu apă 
potabilă și industrială in 
zonă. Lacurile de acumu
lare și canalele cascadei 
de hidrocentrale vor pu
tea fi utilizate — pe mă
sura amenajării ecluzelor 
începînd cu cele de la 
Slatina în aval — pentru 
navigația comercială și 
de agrement.

ener-
de pe acest rîu în 
trei tipuri princi-

Oltul nu înseamnă 
energie. Potenția-

mașini

ca în
casca-

Ion IAZA.R
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de mașini grele din București sînt legate multe din succesele industriei românești. In 
imagine: un aspect din hala turbinelor Foto : S. Cristian

Consacram 
succesele noastre 
sărbătorii muncii

De numele întreprinderii

au Îndeplinit cincinalul
14 UNITĂȚI ECONOMICE DIN JUDEȚUL PRAHOVA

La 2.4 miliarde lei este evaluată producția suplimentară realizată de 
unitățile economice ale județului Prahova peste prevederile inițiale ale 
cincinalului. Cele 14 unități economice ale județului, care se află la această 
dată cu sarcinile cincinalului integral îndeplinite, vor obține pină la finele 
anului în curs o producție suplimentară in valoare de circa 1 miliard lei.

NO! ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚUL SIBIU
Din județul Sibiu ne sînt comunicate noi succese ale întreprinderilor de 

aici : cincinalul a fost îndeplinit de sase unități economice republicane. Po
trivit datelor furnizate de Direcția județeană de statistică, aceste unități vor 
realiza pină Ia finele anului o producție suplimentară de peste 2,6 miliarde lei.

Succese ale siderurgiștilor reșițeni
REȘIȚA (Corespon

dentul „S.cînteii",. Ni- 
cplae■ —'Co

lectivul Combinatului 
siderurgic din Reșița 
— unitate care a lan
sat chemarea la între
cere către siderurgiștii 
din întreaga țară — 
a realizat de la începu
tul anului. peste 
prevederile planului.

10 454 tone oțel, mai 
bine de 6 000 tone de 
fontă, peste 13 000 to
ne laminate, 10 000 
tone de minereu aglo
merat pentru furnale 
și mai bine de 30 000 
tone de zgură granu
lată. Remarcabil este 
faptul că luna martie 
constituie pentru ma
rele combinat reșițean

o lună de producție 
record. Oțelarii și-au 
îndeplinit integrai an
gajamentul luat in în
trecerea socialistă pe 
anul 1975, -iar furna- 
liștii și laminatorii au 
obținut, suplimentar, 
în numai 3 luni? can
titatea de metal pre
văzută în angajament 
pentru 6 luni.

Cargoul ,sPlopeni“ 
în probe de marș
B R A I L A (Corespondentul 

„Scînteii", Mircea Bunea). — în 
atmosfera de puternică efnulație 
ce caracterizează aceste zile pre
mergătoare sărbătorii muncii de 
la 1 Mai. muncitorii, Inginerii și 
tehnicienii de la Șantierul naval 
din Brăila obțin rezultate tot 
mai însemnate. La 28 martie, 
aici s-a înregistrat un nou și 
remarcabil succes : cargoul „Plo- 
peni" — a 5-a navă din/ seria 
celor 10 de 4 500 tdw — s-a 
desprins de cheiul brăilean. p!e- 
cînd în probe de nigrș pe Marea, 
Neagră. . . ..

țitr.tl.
în plus —

70 milioane kWh 
energie electrică

Pelsa] nou în vechea cetate a Sucevei

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎN ÎNDEPLINIREA SARCINILOR 

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

Imrecerea între consiliile populare județene 
- stimulent al fczwtti economice 

si editare a nitmw taalitătiior tării
La întrebările „Scînteii" răspunde azi tovarășul Miu DOBRESCU, 

prlm-secretar al Comitetului |udețean Suceava al P.C.R., 
președinte al comitetului executiv al consiliului popular județean

— Angajîndu-se să ridice În
treaga activitate de producție, 
edilitară si gospodărească la un 
nivel corespunzător exigen
telor Congresului al XI-lea al 
partidului. Consiliul popular al 
județului Suceava a adresat, cu 
citeva zile înainte de încheierea 
anului 1974, consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București chemarea la întrecere 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor anului 1975. Vă rugăm 
să apreciați cum a demarat ac
tivitatea în județul care a lansat 
chemarea ; ce măsuri mai im
portante au fost întreprinse 
pentru a se asigura încă de la 
început, și apoi lună de lună, 
îndeplinirea și depășirea obiec
tivelor propuse ?

— Asemenea întregului popor, su
cevenii au pășit in noul an de acti
vitate cu hotărîrea fermă de a-și 
spori eforturile creatoare pentru tra
ducerea in fapt a mobilizatoarelor 
prevederi izvorîte din documentele 
Congresului al XI-lea al partidului. 
Oamenii muncii de pe meleagurile

Țării de Sus muncesc cu gindul de 
a finaliza cu succes angajamentul de 
onoare pe care noi toți l-am luat in 
fața conducerii superioare de partid 
și de stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de a îndeplini sarcinile 
actualului cincinal în patru ani și ju
mătate.

în acest context se înscrie și che
marea la întrecere socialistă, adresată 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București — o competi
ție, ca să spun așa, care a luat un 
start bun în toate domeniile de ac
tivitate. Dovada o avem acum, după 
mai bine de două luni și jumătate, 
cind industria locală raportează o tje- 
pășire a planului cu 20 milioane lei ; 
constructorii suceveni și colectivele 
de muncă din sectorul prestărilor de 
servicii înregistrează, de asemenea, 
depășiri, iar agricultura a livrat la 
fondul statului mai mult cu aproape 
800 tone carne fată de aceeași peri
oadă a anului trecut. Desigur, comi
tetul iudetean de partid. consiliul 
popular județean au luat din vreme 
măsuri menite să asigure ritmuri 
sporite, de la o perioadă la alta, In 
toate domeniile aflate în întrecere.

Avem planuri de acțiune clare, cu 
obiective și termene precise, de na
tură să stimuleze perfecționarea acti
vității în industrie, în agricultură, 
precum și în celelalte domenii ale 
activității sociale, iar pentru fiecare 
obiectiv din cele prevăzute în che
mare au fost stabilite măsuri tehni- 
co-organizatorice cu termene și res
ponsabilități precise.

— Suceava și-a asumat — în 
diferite domenii — o serie de 
angajamente, al căror termen de 
îndeplinire nu a fost fixat pen-, 
tru sfirșitul anului, ci mult mai 
devreme. Care este stadiul de 
realizare a acestor obiective ?

— O parte din angajamente ur
mează să fie îndeplinite, intr-adevăr, 
în prima jumătate a anului, ele fă- 
cînd parte din complexul obiective
lor vizînd telul amintit la început — 
îndeplinirea cincinalului pînă la 30 
iunie. Altele, nu mai puțin impor
tante, sînt eșalonate pe întreaga pe
rioadă a anului calendaristic. In in
dustria locală, de pildă, pînă acum 
au și fost omologate, și ■ oferite co
merțului pentru desfacere, un număr 
de 20 produse noi din cele 50 pre
văzute pentru întregul an. între ele. 
mult cerute sînt o seamă de piese și 
accesorii pentru autoturismul Dacia 

1 300, unele ansamble pentru mașinile ' 
agricole, diverse tipuri de mobilier,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Colectivele celor două pu
ternice centrale electrice din 
Oltenia — hidrocentrala de la 
Porțile de Fier și termocentra
la de la Ișalnița — au ridicat la 
70 milioane . kWh cantitatea de 
energie electrică realizată de la 
Începutul anului și pină acum 
peste prevederile de plan. 
Energeticienii de la Porțile de 
Fier au reușit să realizeze a- 
proape jumătate din angaja
mentul ce și l-au asumat în în
trecerea socialistă pe acest an.

Slatina: în producție 

al doilea laminor 
de folii din aluminiu
Cel de-al doilea laminor de 

folii din cadrul întreprinderii de 
prelucrare a aluminiului din 
Slatina a fost pus vineri in 
funcțiune. El va realiza folii din 
aluminiu cu grosimi cuprinse în
tre 5 și 200 microni, utilizate în 
diferite sectoare ale industriei 
electrotehnice, electronice și 
pentru confecționarea ambalaje
lor necesare produselor alimen
tare. Odată cu atingerea para
metrilor proiectați, noul agregat 
va putea să realizeze anual 6 500 
tone folii, sporind de peste trei 
ori actuala producție a unității 
Industriale amintite.

(Agerpres)

Sporește fondul locativ 
al orașelor«

Zi de zi, tot mai mulți oameni 
ai muncii din diverse localități 
ale țării se mută în locuințe 
confortabile, au la dispoziție noi 
obiective edilitare.

La Arad, de exemplu, 100 de 
familii s-au mutat recent în 
locuințe noi, iar alte 100 de 
apartamente vor fi date peste 
citeva zile în folosință. Lo
cuințe confortabile vor avea 
la dispoziție, peste puțin timp, 
alte citeva mii de familii de oa
meni ai muncii din cel mai ti- 
năr bazin minier din nordul 
Moldovei — Nogoiul românesc, 
din Broșteni, Fălticeni, Curtea 
de Argeș, Petrila. Tineri con
structori de utilaj petrolier din 
Tirgoviște locuiesc de puțină 
vreme intr-un modern cămin, 
care dispune de 350 de locuri. 
De asemenea construcții vor 
beneficia și muncitorii nefami- 
liști din Moreni, Pucioasa, 
Găești, Broșteni și alte localități 
în plină dezvoltare industrială.

(Agerpres)
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ATENȚIE LA CALITATEA SEMINȚELOR Șl A LUCRĂRILOR
FAPTUL;
divers;
Lebedele 
de la Cîrja

Un fenomen 
această iarnă 
preajma satului Cirja. comuna 
Murgeni, județul Vaslui. Trei 
familii de lebede albe au refu
zat, pur și simplu, să plece astă 
toamnă, iernind în vegetația 
bălții de aici. Ca să nu se simtă 
singure, li s-a alăturat și o fa
milie de berze. Dar nici lebe
dele, nici berzele n-au fost lă
sate la voia intimplării. Luate 
în „custodie" de copiii din sat. 
aceștia le-au aprovizionat toa
tă iarna cu hrană si le-au fă
cut și culcușuri călduroase. De 
cind s-a desprimăvărat, lebe
dele și berzele au început pre
gătirile pentru cuibărit, ciști- 
gind un serios „avans" fată de 
suratele lor, care trebuie să se 
întoarcă, și care, probabil, se 
află acum pe drum spre aceste 
meleaguri unde iși vor petrece 
sezonul estival.

De la 
smîntînă...

In ziua de 22 martie, la masa 
de prinz a elevilor de la Grupul 
țcolar profesional tehnic al în
treprinderii „1 Mai" din Plo
iești s-a servit, felul intii. brln- 
ză cu smintină. Seara, peste 50 
de elevi au acuzat tulburări di
gestive. Internați de urgentă, 
s-au luat toate măsurile medi
cale pentru a se prelntimpina 
complicațiile, astfel că bolnavii 
s-au întors după două zile la 
cursuri. Din ce cauză s-au îm
bolnăvit ? Ne-a. răspuns centrul 
sanitar antiepidemic: din cau
za smîntînii. Ea a fost cumpăra
tă de . la magazinul „Gostat" nr. 
1 din Ploiețti. Pe lingă sminti
nă proaspătă, in ziua respectivă 
gestionarul Glieorghe Dogaru 
vinduse ți nițte „rămășițe" vechi 
de mai bine de 10 zile. Si 
mai 
este 
care 
dăți 
care 
mic 
garu să se apuce de altă 
serie.

s-a 
constatat că lot „veche" 

ți meteahna gestionarului, 
a mai vindut și in alte 
produse alterate, drept 

centrul sanitar antiepide- 
a cerut, ca gestionarul Do- 

me-
i >*

Păcălealăo

de hotelul 
din 
de 
Ei 

anul, 
nu

Cei care răspund 
de categoria I „Minerva" 
centrul Craiovei nu se tin 
păcăleli doar de-, 1 aprilie, 
iși păcălesc cllhhtli' tot 
cu... acte în'Tegtilă.'Unul 
scapă, pină- nu primește un for- 
mular-tip. în care' se află scris 
negru pe alb un meniu foarte 
variat și tentant pentru micul 
dejun. Pe formularul-tip scrie, 
tot negru pe alb : „Comandați 
de seara micul dejun și preci
zați ora la care doriți să-l ser
viți, apoi suspendați (sic I) nota 
pe exteriorul 
inițiativă este 
veche este și 
că foarte rar 
va să ridice 
drept care clienții așteaptă 
pomană. Unul din el, mai hitru, 
P. Tudor din București, a luat 
un asemenea formular-tip și l-a 
„suspendat" la recepția hotelu
lui, scriind și el tot negru pe 
alb : „Tot ce scrie aici e prea 
civilizat, ca să poată fi adevă
rat". Te pomenești că tocmai 
acum, de 1 aprilie. „Minerva" 
nu-și va mai păcăli clienții. Ar 
fi o idee.

ușii". Lăudabila 
veche. Dar tot 
păcăleala, pentru 
catadicsește cine- 
vreun formular, 

de

Cu și fără 
buletin

în multe unitătî agricole n început semănatul florli-soa- 
relui, una din cele mai valoroase plante tehnice. După cum 
se știe, in ultimii ani au fost obținute succese însemnate în ce 
priyește crearea de noi soiuri și hibrizi de floarea-soarelui. s-a îmbu
nătățit procesul de producere a semințelor. Cu toate acestea, recolta 
medie la hectar nu a crescuț corespunzător. Aceasta se datorește, in 
principal, nerespectării tehnologiei acestei culturi. Pentru a se obține 
recolte mari la hectar, semănatul și lucrările de întreținere trebuie 
executate cu cea mai mare răspundere.

Cuvîntul specialiștilor
L-am solicitat pe tovarășul dr. do

cent Alex. Viorel Vrinceanu, șef de 
secție la I.C.C.P.T. Fundulea—Ilfov, 
să facă unele precizări în legătură 
cu normele tehnice care trebuie res
pectate la semănat. Ca și în anul 
precedent, primăvara aceasta ridică 
din nou problema alegerii cu grijă 
a timpului optim de însămințare a 
florii-soarelui. Experiența anului 
1974 a arătat că semănatul prea de 
timpuriu, în a doua jumătate a lu
nii martie, a dus la obținerea unor 
culturi rare, în unele cazuri fiind 
necesare reinsămințări. Răsărirea 
plantelor de floarea-soarelui este 
condiționată, în primul rind, de tem
peratură și, în al doilea rind. de u- 
miditatea solului. Pe terenurile cu 
umiditate suficientă la adincimea de 
însămințare (6—7 cm) — situație 
existentă in majoritatea zonelor cul
tivatoare de floarea-soarelui 
mănatul trebuie să se facă 
cînd temperatura la această 
me ajunge la 8 grade, iar 
vremii lasă să se întrevadă 
rea. in continuare, a solului, 
tie specială trebuie acordată 
rii densității optime a 
35 900 plante în sudul tării si în Do- 
brogea si 40 000 în vestul tării și in 
Moldova. în condiții de irigare, den
sitatea nlanteloY se va menține intre 
limitele normale (45 000—50 000 plante 
la hectar). Pentru a se obține Pro
ducții mari, densitatea optimă trebuie 
însoțită neapărat și, de repartizarea 
uniformă a snatiului de nutriție intre 
plante pe rind.

— se- 
atunci 

adînci- 
mersul 

încălzi- 
O aten- 
realiză- 

plantelor :

Cîîeva constatări
în unele județe a și început se

mănatul florii-soarelui. De aseme
nea, așa cum se apreciază la direc
țiile agricole, în unitățile agricole

s-a pregătit corespunzător terenul, 
astfel incit, respectîndu-se viteza de 
lucru prevăzută, semănatul se poate 
încheia în cîteva zile. Se ridică o 
altă problemă : asigurarea semințelor 
și in mod deosebit calitatea acestora. 
Și iată de ce.

Pe data de 21 martie, județul Ti
miș figura în evidențele Ministerului 
Agriculturii că ar avea în baze, pe 
lingă alte semințe, și cantități în
semnate de floarea-soarelui. După 
cum ne-a informat ing. Ioan Gheor
ghiu. directorul Direcției agricole 
Timiș, 51 tone semințe de floarea- 
soarelui, sosite de la centrul Feteștl- 
Ialomita, nu pot fi însă distribuite 
unităților agricole deoarece nu co
respund normelor de calitate. De ce 
sînt puse Ia dispoziția unităților a- 
gricole semințe necorespunzătoare ? 
Corespondentul nostru pentru jude
țul Ialomița, Lucian Ciubotaru, a 
cercetat situația la fata locului. In 
1973. stația de uscat și calibrat po
rumb de la Fetești a preluat de la 
I.A.S. Făcăeni floarea-soarelui pentru 
sămîntă din soiul VNIIMK. înmulți
rea a Ii-a. conform derogării nr. 2963 
din 23 noiembrie 1973, dată de Minis
terul Agriculturii pentru 550 tone. Să- 
mința n-a fost folosită în 1974. așa 
cum se stabilise, pentru că unitățile 
agricole din județ aveau la dispozi
ție alta mai bună. Deși în urma unei 
analize făcute în ianuarie 1975 să
mîntă a fost respinsă cu „buletin ne
gru". fără nici o aprobare sau verifi
care. la 20 februarie șeful stației de 
la Fetești, Radu Victor, a exoediat-o 
la Timișoara, recurgind de fapt la 
un fals, modificind ne buletin indi
cii de calitate (germinație, umiditate, 
greutate fizică, masă Ia 
boabe).

Iată ce ne relatează și 
dentul nostru din județul Olt, Emi- 
lian Rouă. Dacă pregătirea terenu
lui pentru însămintarea florii-soare- 
lui, ca și celelalte lucrări au fost fă-

cute de bună calitate, în multe locuri 
sămința n-a corespuns cerințelor. 
După ce au ridicat sămința de floa
rea-soarelui de la Centrul de produ
cere și valorificare Caracal, care — 
conform buletinului de analiză — a 
atestat calitatea acesteia, unitățile 
Vilcele, Studina. Dobrun, Seaca etc. 
au luat noi probe pentru analiză. 
S-a constatat, astfel că. sămința cu 
„buletin roșu" merita, de fapt, „bu
letin negru". La lotul 1 600, de exem
plu, față de o germinație de 93 
la sută, cit era înscris in buletin, 
a rezultat o putere de incoltire cu
prinsă intre 85 și 80 la sută. Această 
sămîntă, din soiul „Romsun 52", a 
fost produsă în 1973 de I.A.S. Bi- 
haria, județul Bihor. Din 28 680 kg 
sămîntă de floarea-soarelui. sosită de 
la Oradea, 15 000 kg nu corespund 
din punct de vedere calitativ.

1000 de
corespon-

Răspunsul Centralei 
de valorificare a cerealelor

După cum am fost informați de 
tov. Vasile Becuș, directorul între
prinderii de semințe din cadrul Cen
tralei de valorificare a cerealelor, 
problemele legate de aproviziona
rea unităților agricole cu sămîntă de 
floarea-soarelui au fost rezolvate. 
Au fost înlocuite toate cantitățile 
care nu au corespuns din punct de 
vedere calitativ. Cit privește cazul 
de la Fetești, s-âu luat măsuri or
ganizatorice și urmează să fie luate 
și cele de ordin financiar.

★
La teleconferința care â avut loc 

vineri seara la Ministerul Agricultu
rii s-a subliniat să se treacă cu toate 
forțele Ia insămințarea florii-soare
lui. pentru ca această lucrare să se 
încheie pină la sfîrșitul săptăminii 
viitoare. Deosebit de 
este să se asigure o 
glare a mașinilor pentru 
da cantitatea optimă de sămință la 
hectar și a se obține densitatea pre
văzută. Semănatul acestei culturi 
trebuie să se execute, pretutindeni. în 
limitele timpului optim și la un ni
vel calitativ ridicat — condiție im
portantă pentru obținerea de recolte 
sporite.

important 
bună re- 

a se putea

I. HERȚEG

C.A.P. Remetea Mare, județul Timiș. 
Se seamânâ ultimele suprafețe cu 

culturi din epoca I
Foto : N. Buică

VALORIFICAREA DEȘEURILOR INDUSTRIALE
O acțiune lăudabilă

Scris cu litere mari, ca să se vadă, 
un panou aflat la intrarea principală 
a întreprinderii textile „Bucegi" din 
Pucioasa se adresează tuturor lucră
torilor : „Tovarăși, reducînd eu nu
mai 0,5 la sută procentul de deșeuri, 
economisim anual 60 tone 
echivalent cu 900 000 lei !‘‘

— Ce înseamnă pentru 
din Pucioasa diminuarea și 
carea deșeurilor ?

—• în limbaj economic și 
resc — precizează tovarășa Stela 
Zamfir, secretarul comitetului de 
partid — aceasta presupune valori
ficarea „lucrului mărunt" : un metru 
de fir, un gram de bumbac, smulse 
normelor de consum, procentului ad
mis de deșeuri.

La șcara economiei județului Dîm
bovița, preocuparea pentru „lucru 
mărunt" a îmbrăcat, pe baza hotărî- 
rii conferinței județene de partid 
din toamna anului trecut, forma 
unor ample acțiuni care urmăresc, 
odată cu reducerea consumurilor 
normate de materii prime și mate
riale, de combustibil și energie elec
trică, strîngerea și introducerea in 
circuitul productiv a tuturor deșeu-

bumbac»

textiliștii 
valorifi-

gospodă-

care îndeamnă la perseverență și mai mulf spirit gospodăresc
rilor industriale. Sînt acțiuni care 
se circumscriu în eforturile pentru 
a traduce in viață sarcinile Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în ședința sa din 6 februarie 

sint menite să antreneze 
de oameni ai muncii, in

a. c. ; ele 
colectivele

bară. țevi, profile, fîșii din tablă, 
rămase de la operațiile de debitare 
mecanică și autogenă, de materiale 
din turnătorii.

Cu grijă de buni gospodari, siste
matic, comitetul de partid și comi
tetul oamenilor muncii, evalulnd la

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
■ ;; î? ■ JJ țrî?- ■ ''—   .....................................

comuniștii, într-o activi- 
pentru economisirea

frunte cu 
tate de masă 
resurselor materiale, pentru valorifi
carea deșeurilor de orice fel.

Este de relevat că, la întreprinde
rea de utilaj petrolier din Tirgoviște, 
un amplu program întocmit urmă
rește, pe de o parte, micșorarea pro
centului de rebuturi, iar, pe de altă 
parte, valorificarea deșeurilor rezul
tate din procesul tehnologic pentru 
realizarea unor repere și produse. în 
această unitate, deșeurile au o va
loare deosebită, fiind vorba-, de șpan 
din diferite calități de oțeluri, din 
bronz, alamă, cupru ; de capete de

t
întrbaga lor valoare aceste resurse 
materiale, care înseamnă un cișt.ig 
de circa 20 milioane lei anual, au a- 
doptat măsuri adecvate de valorifi
care a fiecărei categorii de deșeuri, 
în întreprindere, totul iși găsește 
întrebuințare. Lucrători special pre
gătiți, dar nu numai ei, colectează 
șoanul, îl brichetează și il introduc 
in procesul de elaborare a Oțelului 

oanti tă tifabricat in unitate. în
mici sau mari — fie că este 
■vorba de metal, lemn sau alt mate
rial, deșeurile sint folosite, alături 
de alte materii prime, la confecțio
narea unor piese și repere mărunte.

La automacaraua de 5 tone, bună
oară, 17 repere se fabrică în prezent 
din deșeurile rezultate de la pro
ducția de racorduri speciale, iar alte 
10 — din cele de la tijele de noroi.

O altă unitate economică dîmbovi- 
țeană, Fabrica mixtă „Valea lalomi- 
tei". și-a profilat o parte din sec
țiile sale pe prelucrarea deșeurilor, 
încă din 1972 a colectat de la între
prinderile de transport din județ și 
din țară 190 00Q anvelope f uzate și, 
tot de atunci, prin prelucrare le 
transformă in produse de.jua casnic. 
Din fâbrioarea si vînzarea acestora'- 
unitatea a încasat 2 525 000 lei.

Apreciind cum se cuvine străda
niile colectivelor din aceste între
prinderi dîmbovițene, atitudinea lor 
responsabilă față de valorificarea 
deșeurilor, nu se poate trece "cu ve
derea peste anumite situații anacro
nice din alte unități din județ.

în unele întreprinderi 
rarea și 
un caracter cu totul 
Bunăoară. Întreprinderile 
lux" și de frigidere 
cantități vagonabile 
sticlă, alamă, cuve

Întîlnire cu folclorul 
popoarelor Iugoslaviei

Turneul renumitului 
ansamblu folcloric 
„Kosta Obrașevici" 
din Belgrad, efectuat 
în cadrul schimbului 
reciproc inițiat anul 
trecut cu ansamblul 
folcloric „Perlnița" al 
Casei de cultură a sec
torului 2 din Bucu
rești s-a bucurat de 
un interes deosebit. 
Ansamblul iugoslav a 
susținut în țara noastră 
un frumos și variat 
program de cintece ți 
dansuri populare, 
plaudat călduros de 
publicul românesc.

Alcătuit din tineri și 
talentați interpret!, de 
cele mai diverse pro
fesii. ansamblul „Kos- 
ta Obrașevici" și-a ciș- 
tigat prin măiestria sa 
interpretativă și prin 
bogatul său reperto
riu un binemeritat re
nume. atit in țară cit 
și peste hotare, cu pri
lejul turneelor sau 
festivalurilor interna
ționale de folclor din 
Suedia. Bulgaria. Aus-

a-

tria, Italia, Israel. An
glia, Franța, Tunisia, 

. R.F. Germania. Româ
nia șl altele. Bogăția 
coloristlcă șt ornamen
tală a costumelor, fru
musețea și autenticita
tea clntecelor și dan
surilor populare dove
desc deosebitul simț 
artistic al interprețl- 
lor.

Programul prezentat 
în cadrul acestui tur
neu ilustrează preo
cuparea talentaților 
maeștri coregrafi ai 
ansamblului (Drago- 
slav G'agevici și R. 
Ciolici) de â aduce in 
fața publicului de azi, 
prin intermediul sce
nei. vechi cfntece și 
dansuri populare de o 
remarcabilă valoare 
artistică, precum și' 
instrumente populare 
specifice diverselor 
zone folclorice. Reper
toriul ansamblului cu
prinde cintece și dan
suri populare repre
zentative pentru a- 
proăpe toate zonele

folclorice din Herțego- 
. vina, Serbia. Croația, 
Bosnia. Macedonia, 
Vojvodina, Koșovo, de 
pe coasta dalmată și 
din alte regiuni. Ală
turi de ritmatele suite 
de dansuri populare, 
au fost . urmărite cu 
viu interes dansul hai
ducesc din Bosnia, al . 
crescătorilor de cai din 
Vojvodina, cel al .pan
glicilor din Macedo
nia șau cel al cioba
nilor.

Virtuoși mesageri ai 
unei creații populare 
valoroase, 
ansamblului 
„Kosta Obrașevici' 
demonstrat o remarca
bilă tehnică interpre
tativă. Arta ansam
blului „Kosta Obrașe
vici" constituie un 
exemplu de păstrare 
și valorificare a moș
tenirii culturale 
țara prietenă și 
cină.

interprețli 
fol-loric 

i“ au

din 
ve-

Mcolae NISTOR

ANUL EROIC 1877
(Urmare din pag. 0

al

șsmente ale poporului în susține
rea cauzei sacre a eliberării. înfi
ințate in preajma războiului, cercu
rile socialiste l-au sprijinit cu en
tuziasm ca un război drept, elibe- 

.rator, unii dintre membrii acestora 
aflindu-se printre primii voluntari 
plecați pe front. Cauza sacră a in
dependenței a găsit un sprijin ne
precupețit în rindurile intelectuali
tății care, in spiritul tradițiilor 
cărturarilor patriot! de a fi mereu 
„suflet din sufletul neamului", a 
sprijinit realizarea mărețului ideal 
național prin opere pătrunse de 
vibrant patriotism, înscrise pentru 
totdeauna in patrimoniul culturii 
naționale, ca un exemplu mereu 
viu al creației puse in slujba pd- 
porului.

Aspirațiile de libertate, unitate 
și independență ale întregului po
por român și-au găsit expresie 
concludentă în puternicul ecou pe 
care războiul de neatirnare l-a 
avut pe ambele versante ale Car- 
paților. înrolarea ca voluntari in 
război a multor români din Tran
silvania, Banat, Bucovina, acțiuni
le ample de colectare a ofrandelor 
pentru nevoile frontului desfășu
rate pe întregul teritoriu național 
s-au înscris în istorie ca o emoțio
nantă pagină de unitate și solidari
tate în lupta împotriva dominației 
străine, pentțu constituirea unui 
stat național român unitar și in
dependent.

Moment crucial fn istoria poporu
lui român, cucerire idcpendențci 
in 1877 a avut pro. impj’cații 
—---.— ——;„-I cjAx-a țărir,/
dind un puternic frapez j progresu
lui economic și socasiz în perioada 
următoare, in condițiile în care 
politica antipopulară și antinațio
nală a celor mai reacționare cercuri 
ale claselor guvernante a dus la 
înfeudarea tot mai accentuată a tă
rii față de puterile imperialiste, 
proces ce avea să culmineze, in 
cele din urmă, cu aservirea com
pletă și cotropirea României de că
tre Germania nazistă — clasa mun
citoare. cea mai înaintată forță a 
societății, partidul ei revoluționar 
și-au asumat misiunea nobilă de a 
prelua și duce la izbindă steagul 
apărării independenței și suverani
tății naționale. Asemenea unui fir 
roșu străbat întreaga istorie a 
partidului devotamentul și spiritul 
de sacrificiu in slujba intereselor 
fundamentale ale poporului, a li
bertății și independenței naționale. 
A revenit Partidului Comunist Ro
mân meritul istoric de a fi inițiat, 
organizat și condus eroica insurec
ție din august 1944, iar apoi mobi
lizarea tuturor forțelor ponorului 
In marea luptă pentru înfringerea 
fascismului.

Au răsărit, astfel zorile unei noi 
epoci în istoria patriei cînd, prin 
cucerirea întregii puteri politice și 
economice de către clasa munci
toare și aliații ci, prin edificarea 
societății socialiste, avea să fie do- 
bîndită adevărata și deplina inde
pendență și suveranitate a țării. 
Gîndurile noastre pline de recu
noștință se îndreaptă spre acei care 
prin singele vărsat în războiul de 
independență . din 1877—1878, ca și 
pe frontul antifascist, au pus te
melii trainice marilor cuceriri re
voluționare de astăzi. Cel mai înalt 
omagiu pe Care il putem aduce 
jertfei Înaintașilor constă in mun
ca harnică, plină de elan și dăruire 
pentru- înflorirea patriei, pentru în
făptuirea hotărârilor istorice ale 
Congresului al Xl-lea, pentru tri
umful socialismului și comunismu
lui pe pămintul României.

Bulgariei prietene și monumente
le ridicate pe locurile marii încleș
tări. ca și numeroasele declarații 
făcute de personalități politice și 
militare. La Grivița „romanii s-au 
distins în mod deosebit", scria 
ziarul englez „The Daily Chroni
cle", din 15 septembrie 1877, iar 
peste două zile menționa, din nou, 
Că „tinerele trupe române luptă 
admirabil". Referlndu-se la aceeași 
bătălie, ziarul rus „Journal de St. 
Petersbourg" scria, la 5 septembrie, 
că „tinerii soldați români se luptă 
foarte bine", iar corespondenții de 
front ai ziarului francez „Memorial 
diplomatique" reliefau că „in nu
meroase lupte care au inundat cu 
singe vecinătățile Pievnei, românii 
s-au condus cu un eroism căruia 
Europa întreagă ii aduce omagiu". 
Marchizul francez de Wardes, 
martor ocular al luptelor de la 
Grivita, scria că dorobanții „au dat 
dovadă de un curaj și o vitejie de 
nebănuit", iar „curcanii, formați 
aproape in mod exclusiv din țărani, 
s-au remarcat în focul armelor ca 
romani cu singele lor dac, al căror 
costum îl poartă și azi".

Izvorul eroismului de masă
tinerei armate naționale române 
l-a constituit dragostea fierbinte 
de țară a poporului, conștiința ca
racterului drept al războiului. 
Jertfele de singe ale poporului ro
mân pe cimpurile de luptă ale răz
boiului din 1877—1878 au reprezen
tat factorul ,<}ețprminant in doțin- 
direa neatârnării. Proclamâre.a in- ~. ,
dependenței de stat a României de 5®u?ra *nl''c8'i 
către Adunarea Deputaților' - de '■
la tribuna căreia M. Kogălniceanu 
declară solemn : „Sintem indepen
denți, sin tem națiune de sine stă
tătoare... Voim să fim independenți 
pentru că voim să trăim viața 
noastră proprie, pentru că nu voim 
să mai pătimim pentru greșelile 
altora" — a constituit un act de ra
tificare a voinței naționale 
stării de fapt.

Libertatea și neatîrnarea 
au fost făurite de poporul 
ilustrînd cu strălucire rolul 
creator conștient al propriilor sale 
destine, capacitatea de a determina 
cursul istoriei. Asemenea Unirii, 
nici independența de stat nu a fost 
un dar extern, un act de generozi
tate sau un rezultat al negocierilor 
purtate de cancelariile diplomatice, 
ci rodul propriei lupte a poporului.

Independența de stat a fost ope
ra istorică a poporului român nu 
numai prin faptul că a fost cuce
rită cu grele sacrificii de fiii săi 
pe cîmpul de luptă, dar și prin â- 
ceea că toate clasele și categoriile 
sociale — practic întreaga națiune 
„unită în ginduri și simțiri" — au 
acționat cu clan și dăruire pentru 
împlinirea marelui ideal național, 
participind prin diverse mijloace 
la lupta de eliberare.

Forța socială hotărîtoare în lup
ta pentru cucerirea independenței 
au constituit-o masele populare de 
la orașe și sate, animate de înflă
cărat patriotism și Încredințate că, 
odată cu scuturarea jugului străin, 
iși vor putea făuri o viață mai bu
nă, un viitor de progres și civili
zație. Ca in toate momentele de 
răscruce din milenara existență a 
poporului român, țărănimea a pur
tat pe umerii ei principalele po
veri ale războiului in care a dat 
cele mai grele jertfe, din rindurile 
ei alcătuindu-se grosul armatei. 
Meșteșugarii, muncitorimea — a- 
flată la începutul afirmării sale în 
viața social-politică a țării — au 
constituit cele mai combative deta-

și arecupe- 
folosirea deșeurilor au 

sporadic. 
„Rom- 

în stoc 
deșeuri : 

____  _____ .. _ __ material 
plastic, dulapuri și uși din metal, re
zultate de la producția de becuri și 
frigidere. La Combinatul de lianți și 
azbociment din Fieni, din procesul 
de producție a plăcilor și tuburilor 
din azbociment rămin anumite can
tități de deșeuri din azbest, care nu 
sint valorificate. Din producția unor 
întreprinderi de mobilă din indu
stria locală și cooperația meșteșugă
rească. ca de altfel si de la ferăstra- 
iele și gaterele de debitat, rezultă 
Însemnate cantități de deșeuri lem
noase sau de rumeguș. Prin folosi
rea unor tehnologii cunoscute, în a- 
glomerare cu lianți indigeni, aceste 
deșeuri pot fi transformate în plăci 
fibrolemnoase termoizolante sau in 
alte numeroase materiale pentru 
ambalaie. Dar, pină în prezent, nu 
s-au întreprins măsuri concrete de fo
losire a deșeurilor lemnoase, a rume
gușului și, in consecință, se ard.

Așadar, în județul Dîmbovița exis
tă importante resurse materiale sub 
formă de deșeuri de orice fel. La 
nivelul multor unit.ăti. al comitetului 
județean de nartid. s-au elaborat — 
pentru valorificarea acestora — pro
grame concrete. înfăptuirea sarcinilor 
propuse reclamă insă neintîrziaf o 
nuternică acțiune de masă, cu parti
ciparea tuturor colectivelor din între
prinderi și instituții.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scinteii"

au 
de 
din

patriei 
român, 
său de

eu ? — 
de mi-

un lu- 
buleti- 

să

un supermagazin. o unitate alimen
tară cu autoservire și un restau
rant la Oituz, un bazar comercial 
Ia Bacău șl altele.

ÎN FOTOGRAFIE : magazinul cu 
articole metalo-chimice din cadrul 
complexului comercial Dărmănești 
al cooperației de consum.

noi în satele băcăuane

■ ■■

lui Gheorghe Ion din comuna Ber-

atî-

i ve- 
abia al 17-lea ! Dar il am din nou 

și

Cred că 
căciulă, ar fi o rugăminte fru-

:Cti-
re-

...Judecătoria sectorului 6. Proces de 
divorț.

— Tovarășe președinte, nu ne împăcăm.

să devină aprigi adversari ai.

Abia venit la Vinful de Jos 
Alba, un cetățean a și început 
să dea sfoară in tară că face în
scrieri pentru înființarea unei 
cooperative de construcții de 
locuințe ți dulgherie.

— Mă pot înscrie si 
l-a întrebat un lucrător 
litie.

— De ce nu ? Facem 
cru legal. De-aia ți fin
nul de identitate in mină, 
vadă lumea cine sint.

I-a văzut ți milițianul bule
tinul, pe care scria Lucică Po- 
covnicu. Dar nu era Lucică. ci 
un anume Cornelia Mihai, toc
mai din Rm. Sărat, urmărit pen
tru ispășirea unei condamnări. 
E și motivul pentru care se le
gitima cu un buletin furat. 
Acum toată lumea din Vinful de 
Jos discută pu atit de „coopera
tiva" fantomă, cit de cei care 
erau „gata-gata" să-i dea cre
zare escrocului. Noroc că a fost 
dibuit repede, că altfel s-ar fi 
ales și președinte.

Magazine
în ultimul timp, în satele jude

țului Bacău cooperația de consum 
a construit numeroase magazine 
noi, iar altele au fost modernizate. 
Numai in anul 1974, au fo«t date 
în folosință peste 70 de unități co
merciale și de alimentație publică, 
în multe magazine din satele băcă
uane se practică forme moderne de 
comerț : autoservire, expunerea 
deschisă, alegerea libără a mărfu
rilor.

Acțiunea de dezvoltare și moder
nizare a rețelei comerciale a coo
perației de consum din județul Ba
cău va continua intr-un riim și 
mai- alert in cursul acestui an. Pină 
acum, au fost date in folosință un 
nou magazin la Sascut, cu raioane 
de țesături, tricotaje, confecții și 
încălțămintei precum și cu secții 
de prestări servicii. Au fost moder
nizate magazinul 
fetul din comuna 
cum și librăriile și 
desfacerea cărții 
Săndtileni, Măgirești, 
lău. Strungari și Balcani, 
rind. cooperația de consum băcă
uană a dat în folosință un nou ma
gazin sătesc și un bufet la Climcști,

univerSal și bu- 
Fîntinele, pre- 
raioanele pentru 

în localitățile 
Bereștl-Taz- 

De cu-

is 1 m

O®
’ . .. .1 :  A

chibiții
plătesc

— Două cărți...
— Mie. una.
— Servit.
— Un pol...
— Pas.
Partidă de cărți. Joc de no

roc. Parteneri : Ioan Moldovan, 
Ioan Precup și Gheorghe Arde
lean. Toți trei din orașul Pinco- 
ta. județul Arad. Loc de desfă
șurare : trenul personal 3 122 
de pe ruta Pîncota-Arad. Tot 
în timpul mersului, cei trei au 
fost amendați de miliție cu cite 
1 000 de lei. $i cum rar vezi a- 
șemenea jocuri fără chibiți, cel 
care i-a asistat pe cei trei. Si- 
mion Hada, n-a vrut să se legi
timeze. Drept care a fost și el 
amendat cu 30,0 de lei. De unde 
se vede că șl „chibiții" plătesc.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„ScinteiF

Au fost odată 
doi vecini...

A intrat în cabinetul magistratului să se 
intereseze dacă dosarul a plecat in recurs.

— Care din ele 1
— Păi, ultimul. Stați puțin că vă spun, 

precis și numărul.
Apoi, tacticos, și-a deschis caietul și a 

Început să urmărească o coloană de cifre. 
La început n-am priceput rostul respec‘:- 
vului caiet, dar lucrurile s-au lămurit 
pede.

— Al citelea proces este acesta, al 25-lea,
sau ?... .

— A, nu, am aici notat precis. Ia să 
dem... „1 77 — I D— L -1- 7 
la mină și-1 dau iar in judecată. Am 
martori !

Așa am aflat povestea care ar putea 
cepe <

__ ____ F______ ____ _ .. în
cepe cu „au fost odată doi vecini pe strada 
Sirenelor"... De fapt și' acum sint vecini, 
dar numai ca niște vecini nu se au. De la 
ce s-au Iuțit acum Un an ? Nici ei nu-și 
mai aduc aminte. Dar a fost de ajuns ca 
unul să se adreseze justiției, pentru ca 
amindoi ..
timpului si liniștii magistratilor si vecini
lor puși martori.' De 17 ori și-a chemat 
E.S. vecLnul in judecată și tot cam de atî-

tea ori s-a tntimplat și faptul invers ! Fie
care cu ambiția lui și cu dreptul de a se 
adresa instanței cu plingeri. Numai că 
acest procedeu cam aduce a abuz de drept. 
Poate că rindurile de față vor fi de natură 
să-i determine la comportări civilizate. 
Ne-am bucura să putem încheia povestea 
celor doi vecini așa cum se încheie orice 
poveste : „...și au trăit in pace și Înțele
gere pină la adinei bătrinețe".

Dai un ban și
v A • f v V» nramn iara el

— Măi băieți, v-a bătut norocul de cum 
mi-ațl călcat in bătătură. Vreți buletine de 
București ? Simplu ca bună ziua. Uite, mii- 
ne să-mi aduceți fotografiile, certificatele 
de naștere, adeverințe...

— Credeți că se poate?!
— Doar nu sinteți copii, ce, eu vă spun

povești ? Cunosc un om mare care poate 
orice. Da, trebuie rugat frumos. 
3 000 de ........
moașă...

Și cei trei_ electricieni care veniseră în 
bătătura ' ' /
ceni. județul Ilfov, cu intenția să-i facă o 
instalație electrică, n-au mai stat pe gin-

duri. Chiar a doua zi acesta s-a dus la 
„omul mare", prietenul său. Voicu Barbu, 
din București, și... au tras un chef de po
mină la restaurantul „Perla" (pretind că 
n-ar fi plătit mai mult de 1 300 lei !). Bine
înțeles, pe banii celor trei naivi care au 
așteptat mult și bine „serviciile" plătite 
anticipat. Cind s-au dumirit, in sfirșit, cu 
cine au de-a face (n.n. — ambii aveau an
tecedente penale pentru fapte similare), 
era cam tîrzior. Acum cei doi prieteni sint 
arestați și au fost aduși în fața instanței 
pentru trafic de influență. Foștii lor „cli- 
enți" au compărut ca martori. Le-am as
cultat mărturiile încheiate invariabil cu 
întrebarea :

— Și banii noștri ?
Răspunsul judecătorilor a fost la fel de 

invariabil : n-or să-i mai vadă niciodată. 
Pentru că. în astfel de situații — cind se 
ocolește legea — sumele respective se con
fiscă. Aviz și altor amatori !

Nu mai e posibil, declară ritos reclamantul.
— Cum așa ? întreabă magistratul. Cit 

ați stat împreună ?
— O lună. *
— Șl după o lună, gata?! Ați ajuns în 

impas ? Pentru ce ?
— Pentru... Așa că . nu mă las eu tras 

pe sfoară. Că din toată afacerea asta...
— Afacere ?!
— Afacere, că altceva n-a fost. Dar pen

tru ei, nu pentru mine. Că mie, din 30 000 
de lei ciți au Ieșit la nuntă nu mi-au dat 
decit șapte mii. Așa că nu mă las !

...O dragoste lungă de-o lună se află 
impas. Iar in numele ei se tac socoteli, 
rostesc cifre... Ca și cum ar avea preț, 
și cum ar putea-o răscumpăra ceva.

in 
se 
ca

na martie n-am mai sustras nimic pentru 
motivul că n-am mai avut nevoie".

(Din declarația inculpatului în do
sarul penal nr. 952/1975. Judecătoria 
sectorului 6).

„Susțin că această sentință este nelegală 
ți netemeinică in sensul că nu există 
o legătură intre prezenta mea in acea 
meră ți faptul că victima s-a aruncat 
fereastră ți s-a accidentat...".

nici 
ca
pe

in-(Dirt „motivele" de recurs ale 
culpatulul Bătrinu Florian, condam
nat la 5 ani inchisoare pentru tenta
tivă de viol. Dosarul nr. 200/1975 al 
Tribunalului municipiului București. 
Recursul a fost respins).

Dragoste lunga 
de-o luna

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că in perioada respectivă am 
sustras diferite produse de artizanat ii alte 
materiale de la locul de muncă, dar mă 
consider nevinovat intrucît Incepînd cu lu-

„Nu neg că am fost surprins In curte 
umblind la fereastra reclamantului dar 
cred că prezenta mea acolo nu se baza pe 
intenta de furt, după cum si dinilor le-am 
dat pline ca să măilince, nu ca să nu mă 
latre...".

(Din declarația inculpatului Con
stantin Butuc, din Zorleni, județul 
Vaslui).

Eml! MARINACHE 
Dinu POPESCU
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Samara Congresului al X-lea al II.T.C. Plecarea tovarășului Todo Kurtovici Cronica zilei
Si a CoMtâ a X-a a LAICI

Simbătă, 29 martie, s-au desfășurat 
icrările Plenarei comune a Comite- 
ilui Central al Uniunii Tineretului 
□munist și a Consiliului Uniunii 
sociațiilor Studenților Comuniști 
n România, care a hotărît convo- 
îrea, în luna noiembrie 1975, a Con- 
.'esulul al X-lea al Uniunii Tinere- 
îlui Comunist și a Conferinței a 
-a a Uniunii Asociațiilor Studenți- 
*r Comuniști din România și a sta- 
ilit ordinea de zi și normele de 
enrezentare pentru congres si con- 
irință.
în încheierea lucrărilor plenarei a 

lat cuvîntul tovarășul Cornel Bur
că, membru al Comitetului Politic 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R. 
Participanțil

telegramă 
ieaușescu în 
Ițele : Toți

la plenară au 
tovarășului 

care se spune, 
tinerii patriei

adresat 
Nicolae 
printre 
— ro- 

lâni, maghiari, germani, sirbi și de 
"e naționalități — pe deplin incre- 

">ri în politica internă si externă 
•* artidului și statului nostru, uniți 
itr-o singură voință, tși exprimă 

i*”rirea de a se situa în primele 
■duri ale muncii creatoare a po

litii nostru consacrată îndeplini- 
xemplare și depășirii planului 

.1, realizării cincinalului înainte 
rmen. Trăind și muncind in.spi-

ritul prevederilor Codului principii
lor muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, tinerii 
muncitori, țărani, elevi, studenți, in
telectuali și militari se angajează să 
acționeze, cu perseverentă și fermi
tate revoluționară, pentru a răspunde 
cu dăruire, prin întreaga lor activi
tate, chemării adresate de către 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceau$escu, de la înalta tri
bună a celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, îndeplinind, la cel mai 
înalt nivel, sarcinile ca le revin în 
vasta operă de făurire a prezentului 
socialist și a viitorului comunist al 
patriei noastre.

Exprimind. încă o dată, sentimen
tele noastre de adîncă dragoste și 
stimă față de partid, față de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
CeauȘescu, cel mai iubit fiu al po
porului, pildă de muncă și viață co
munistă, de acțiune clocotitoare pusă 
în slujba marilor idealuri ale na
țiunii noastre socialiste, militant in
ternationalist consecvent, reînnoim 
angajamentul nostru solemn de a 
face totul pentru caUza partidului, 
pentru binele patriei șl poporului, 
pentru triumful socialismului și co
munismului na nămintul României.

Sîmbătă a părăsit Capitala tova
rășul Todo Kurtovici, membru ' al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
secretar în Comitetul Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., care, la in
vitația C.C. al P.C.R.. a făcut .o Vizită 
de prietenie in țara noastră.

La plecare, oaspetele iugoslav a 
fost salutat de tovarășii Cornel Bur-

tică, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretat al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Turcuș și Constantin Po- 
tîngă, adjunct) de șef .de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți Petar Dodik, am
basadorul R.S.F.
resti. si membri

Iugoslavia la Bucu- 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Vizita ministrului relațiilor externe
Sîmbătă. ministrul relațiilor externe 

Si cultelor al Republicii Costa Rica. 
Gonzalo J. Facio. care face o vizită 
oficială în tara rioastră. a plecat in
tr-o călătorie ne Valea Prahovei. în 
drum spre Brașov, oaspetele si per-

tl însoțesc au vizitatsoanele care
Combinatul petrochimic Brazi si Cas
telul Peleș.

în aceeași zi. ministrul costarican 
a avut o întrevedere cu primarul 
Brașovului. Gheorghe Dumitrache.

- -- ■ ■ . . .. -... ■ - * ... ... ............

Sîmbătă dimineața a plecat la Co
lombo (Sri Lanka) delegația Grupu
lui român al Uniunii Interparlamen
tare. condusă de tovarășul Corneliu 
Mănescu. președintele Comisiei pen
tru politică externă si cooperare e- 
conomică internațională a Marii ,A- 
dunări Naționale, președintele Grupu
lui român ai Uniunii Interparlamen
tare. care va participa la lucrările 
sesiunii de primăvară a Uniunii In
terparlamentare.

Din delegație fac parte deputății 
loan Ceterchi. președintele Consiliu
lui legislativ. Mihail Hașeganu. vi
cepreședinte al Băncii române de co
merț exterior, sl Decebal Urdea. di
rector In Ministerul Finanțelor.

(Agerpres)

De la 1 aprilie, în vigoare 
noile orare TAROM

Noi șantiere
7DEA (Corespondentul „Sc-în- 
Jumitru Gâță). Organizației ju- 
e Bihor a Uniunii Tineretului 
nist 1 s-a decernat pentru a 
ară consecutiv drapelul și Di

na de onoare a C.C. al U.T.C.
■u ocuparea primului loc pe țară 
itrecerea patriotică și In activi- 
i de producție desfășurată sub 
anta chemare : „Tineretul — fac- 
activ în îndeplinirea cincinalului 
nte de termen". Stimulați de suc-

cesuî dobîndit, tinerii din ludețuî 
Bihor și-au stabilit noi obiective în 
întrecere. Recent. în zona de vest a 
municipiului Oradea s-a deschis 
șantierul „9 Martie", unde a Început 
construirea unui mare complex spor
tiv. La Beiuș. Săeueni. Aleșd. Do- 
bresti și în alte locuri s-au deschis 
șantiere ale tineretului pentru lu
crări de îmbunătățiri funciare. Zil
nic. sut.e de brigadieri lucrează pe 
aceste șantiere.

Urmare din pag. I)
aele produse din sticlă etc. Bine se 
•ezință lucrurile și în sectorul con- 
rucții-montaj, sector care și-a pro- 

-us să realizeze pină la 30 mai pre
vederile inițiale ale planului cincinal. 
Eforturile depuse de colectivul de 
nuncă de la întreprinderea județea- 
iă de profil s-au materializat pină 
icum în îndeplinirea a peste 93 la 
tută din planul cincinal — bază pe 
țâre, pină la finele anului, se va rea- 
iza o producție suplimentară de 160 
milioane lei.

în domeniul agriculturii, ne-am 
mgajat, după cum se precizează in 
chemarea noastră, ca pînâ la 31 mar
tie sa executăm lucrări pentru elimi
narea excesului de umiditate.' Pe o

ticeni (care posedă acum șl colecția 
artistului poporului loan IrimeScU, 
și o Secție de arheologie, și un spa
țiu expozițional). redeschiderea mu
zeului „Arta lemnului" din Cimpu- 
lung Moldovenesc^ debuturile pe 
scena Teatrului de păpuși „Tara le
gendelor" și a Teatrului municipal 
de amatori „Matei Millo" — sînt ci- 
teva momente de vîff al vieții spi
rituale sucevene. Un important cîș- 
tig, pe linia permanenței în cultura 
de masă — expresie elocventă a re- 
vitalizării mișcării artistice de ama
tori în condițiile efervescenței deo
sebite ce a caracterizat întreaga pe
rioadă premergătoare alegerilor de la 
9 martie — îl constituie Festivalul 
cultural-artistic „Plaiuri sucevene", 
ediția a Vil-a. în acest an. cei peste

suprafață de 5 393 ha. Ca uf Atare a 4 000 de artiști amatori (membri4 al
'■iefalcădii sarcinilor jâec*"'u 'fiee^rfe . fpripațiildr de-.teatru, a) brigăzilor

ooperațiva* agricolu și forrriație 'de artistice de'ăgîțați'e și'ai 'cblecHveîor
snunca, iar aici pentru fiecare coo- de montaje literar-muzicale) âu pre-
Derator în parte — lucrările de com
batere a excesului de umiditate au 
demarat bine. încă din primele zile 
de anului. Numărul unităților agri

cole cooperatiste care;au realizat sau 
depășit prevederile la acest capitol 
a ajuns lă peste 40, iar alte zeci de 
cooperative, datorită ritmului din ul
tima perioadă, se apropie de înde
plinirea sarcinii planificate. Deci, cu 
aproape o. decadă înainte de scaden
ță, fuseseră efectuate lucrări de com
batere a excesului de umiditate pe o 
suprafață de aproape 5 000 ha. exis- 
tînd condiții de îndeplinire integrală 
a sarcinii asumate.

Cum este și firesc, au fost luate 
măsuri pentru dezvoltarea rețelei co
merciale, ținindu-se seama de cerin
țele mereu crescînde ale populației, 
în acest domeniu, avem în vedere, 
înainte de toate, măi buna folosire a 
spațiilor destinate comerțului și ex
tinderea formelor moderne de acti
vitate : în sectorul alimentar — prin 
sistemul de autoservire : în alimen- 
nția publică — printr-un grad supe-

- de servire și printr-o mal bună 
partimentare a unităților : în 
irul nealimentar — prin speciall- 
i unor magazine. în privința rea- 
i angajamentului de a îndeplini 
laiul la prestări servicii pină la 
iunie, unitățile din subordinea 
iliului popular județean, cu deo- 
e cele aparținînd întreprinderii 

;'>ene de gospodărie comunală și 
avă, mai au de realizat — față 
■revederile cincinalului — activl- 
în valoare de aproape 70 miîi- 

i-.lei, ceea ce înseamnă că în ju-
il zilei de 1 Mai vor atinge cota 
pală.
Ar mai fi, de asemenea, de men- 

Jicnat că au fost întreprinse acțiuni 
concrete pentru câ. încenînd cu acest 
an, unitățile școlare de la sate să fie 
sprijinite prin direcția ăgricolă — 
în așa fel ca fiecare să beneficieze 
de o suprafață de teren de 3—4 ha, 
unde. în baza unui plan financiar și 
de producție propriu, să-și desfășoa
re activitatea strîns legată de ne
voile agriculturii, de necesitatea creș
terii viitoarelor cadre agricole.

în sfîrșit, aș dori să amintesc cî- 
teva din înfăptuirile înregistrate pe 
planul vieții spirituale a județului. 
Inaugurarea Galeriei de artă din Su
ceava (unde vor expune cele . mal 
prestigioase peneluri ale tării), dez
voltarea Complexului muzeistic Făl-

zentat aproape 500 spectacol^, mult 
apreciate de publicul spectator.

— Ce metode folosește consi
liul popular județean pentru a 
stimula întrecerea ?

fost— Obiectivele chemării au __
amplu dezbătute în comisiile perma
nente ale consiliilor populare muni
cipal, orășenești și comunale, prilej 
cu care s-au luat * angajamente pro
prii sporite, *Prin comitetele de cetă
țeni, aceste angajamente au ajuns 
pină la fiecare cetățean, organizîn- 
du-se tn perioada ce a urmat ample 
acțiuni de muncă patriotică. Membrii 
comitetelor Executive care lucrează 
în unitățile economice de subordona
re locală urmăresc, cu prilejul ana
lizelor operative ale activității, sta
diul îndeplinirii sarcinilor stabilite, 
aceeași practică fiind statornicită și 
în cadrul aparatului propriu a! con
siliilor populare. în sprijinul cunoaș
terii de către fiecare sucevean a obi
ectivelor întrecerii, a fost editat a- 
fișitl „Suceava cheamă la întrecere 
județele tării", iar ziarul județean 
„Zori noi" publică în fiecare număr 
materiale consacrate celor mai va
loroase initiative si înfăptuiri. Orga
nizarea controlului pe domenii de 
activitate și intervențiile prompte — 
oriunde și oricind se constată anu
mite neajunsuri — constituie. în ace
lași timp, o altă modalitate de men
ținere a tonusului Întrecerii.

— Cum sprijină organizația 
partid din sectoarele aflate 
întrecere buna, desfășurare a 
cesteia ?

de 
in 
a-

— Aportul comuniștilor, al organi
zațiilor de partid este de primă im
portanță. în industria locală, bună
oară, de unde a plecat chemarea la 
întrecere către unitățile similare din 
țară, organizațiile de partid anali
zează periodic mersul activității de 
producție, orientează Întreaga muncă 
organizatorică și politico-educativă in. 
rinditrile oamenilor muncii spre în
făptuirea și depășirea angajamente
lor din chemare. învățămlntul de 
partid, dezbaterile, ciclurile de ex
puneri, inclusiv activitatea agitato
rilor. munca de la om Ia om sînt 
.subordonate acestui scop major. La 
fel procedează și organizațiile de 
partid din construcții si proiectări.

ministrul afacerilor externe, tova
rășul George Macovescu.LUNA CULTURII 

BUZOIENE
în cadrul manifestărilor prilejuita 

de „Luna culturii buzoiene". la 
toate căminele culturale, casele de 
cultură și cluburile din județul 
Buzău au avut loc expuneri pe 
tema : „Creșterea rolului Partidului 
Comunist Român in conducerea în
tregii noastre națiuni pe calea edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, si a comunismului in 
România".

Simbătă după-amiază. în cadrul 
acestor manifestări, peste 500 de oa
meni ai muncii din municipiu] 
Buzău au audiat expunerea : 
.Personalitatea tovarășului Nicolae 
leausescu ca mesager al politicii 
e oace si prietenie a României so- 
ialiste".’ expunere prezentată de

„CINSTIM FRUNTAȘII"
Numeroși oameni ai1 muncii din 

municipiul 
un reușit 
„Arta" din 
fruntașilor 
Iul. care a 
cere în revistă a brigăzilor artistice 
de agitație din Întreprinderile și in
stituțiile municipiului, a suscitat un 
Viu interes prin reușitele si pildui
toarele aspecte de munca aduse pe 
scenă. în contrast cu satira ascuțită 
la adresa1 unor concepții si menta
lități Învechite. în mod asemănător 
au Petrecut o seară dedicată lor 
constructorii de pe Șantierul noii

Deva au participat la 
spectacol dat in sala 

localitate în cinstea 
în producție. Spectaco- 
tnsemnat de fapt o tre-

0© I©
Casa de Economii și Consern- 

națiuni face cunoscut că luni 
31 martie a.o. orele 1'6,30, in 
sala Clubului finante-bănci din 
București, str. Doamnei nr. 2, 
vor avea loc tragerile la sorți 
ale obligațiunilor C.E.C. pentru 
luna martie a.c., la care se vor 
acorda 5 917 cîștiguri (cuprinse 
între 50 000 șl 800 do lei). în va
loare totală de 5 790 000 de lei : 
libretelor de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri pentru trimestrul

C. E. C
1/1975, la care se vor acorda 8 924 
Cîștiguri în obiecte in valoare to
tală de 8 561 500 de lei : libre
telor de economii cu cîștiguri 
pentru trim. 1/1975, la care se 
vor acorda la fiecare 1 000 de 
librete cite 15 cîștiguri în bani 
Intre 250 la sută și 25 la sută 
calculate față de soldul mediu 
trimestrial al libretelor ieșite 
cîștigătoare. Cei interesați sînt 
invitați să participe la aceste 
trageri la sorți.

CONCURSUL
Timpul probabil pentru zilele de 31 

martie, 1 și 2 aprilie. In țară : Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. Se vor 
semnala ploi locale aproape tn 
regiunile țârii. Vintul va 
Ou unele intensificări, 
minime vor fi cuprinse 
10 grade, iar maximele 
grade, locâl mai ridicate.
Cerul va fi variabil, mal mult noros. 
Ploaie de scurtă durată. Vint potrivit, 
cu unele intensificări. Temperatura 
Ușor variabilă.

toate 
sufla potrivit, 
Temperaturile 
între zero și 

Intre 10 si 16 
In București .*

din eomerțul de stat Și din celelalte 
sectoare angajate în Întrecere. Evi
dent insă că în această privință 
există suficient loc pentru mai bine. 
Ne gindim, de pildă — și această 
problemă se află în atenția comite
tului județean de partid — că poate 
fi mult îmbunătățită agitația vizuală 
în toate secțiile și sectoarele de pro
ducție. Este necesar, totodată, să 
sprijinim mai mult însăși activita
tea organizațiilor de partid respec
tive pentru concentrarea eforturilor 
lor in direcția realizării unor obiec
tive prioritare, cum 
rirea și punerea tn 
noi surse de materii 
sirea de material, 
energie electrică.
spirit cu adevărat gospodăresc la fie- 

' care loc &e* 'producție ș.a.m.dri* *• ’■*-'■•*

ar fi : descope- 
valoare a unor 
prime, economi- 

combustibil și 
instaurarea unui

p. .> .pi-.uiî (Sapwis oh ■
7^. "Ce initiative poate adSuttnf 

de pe acum, Suceava la fondul' 
de experiență organizatorică al 
întrecerii între consiliile popu
lare județene t

— N-aș 
pe acum, 
dobindite 
Totuși, se 
tiva „Tribuna bunului gospodar* 
cate constă în organizarea periodică 
a unor schimburi de experiență in

• localitățile fruntașe, invitați fiind să 
participe și reprezentanții celorlalte 
localități. Iar fruntași avem destui 
și in acest domeniu. Pentru rezulta
tele obținute anul trecut in între
cerea patriotică de înfrumusețare și 
bună gospodărire (la categoriile res
pective). orașul Fălticeni a ocupat 
locul I. Solea locul III. iar munici
piul Suceâva s-a situat pe locul 
IV ; totodată, pentru prima oară, 
organizației județene de partid i-a 
fost conferit „Ordinul Muncii" clasa 
a IlI-a Ca urmare a realizărilor in 
domeniul agriculturii ; să amintim, 
de asemenea, „Diploma de onoare" 
atribuită consiliului popular jude
țean pentru ocuparea locului IV. în 
cadrul „Tribunei bunului gospodar" 
vom generaliza cele mai eficiente 
forme și mijloace de antrenare a 
oamenilor muncii la activitatea pen
tru înfrumusețarea și buna gospo
dărire a localităților, pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor econo
mice.

O altă inițiativă — menită să 
pună in valoare în și mai bune con
diții potențialul de frumuseți de pe 
aceste legendare meleaguri, inesti
mabilele monumente istorice și de 
artă ale județului — este întrecerea 
pentru „Cea mai bine gospodărită 
localitate de pe arterele turistice".

Oamenii muncii suceveni, noi toți 
sîntem pe deplin conștienți că. lan- 
sind chemarea către celelalte consi
lii populare, ne-am obligat ca — pe 
fondul general al întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea sarcinilor actua
lului cincinal în patru ani și jumă
tate — prin competență, hărnicie și 
conștiinciozitate, să realizăm exem
plar și să depășim fiecare obiectiv 
pe oar'e ni l-am propus. De aceea nu 
precupețim nici un efort.

zice că am putea, Încă de 
să adăugăm experienței 
anterior noutăți absolute, 
poate vorbi despre iniția-

Interviu consemnat de
Gheorghe PA.RASCAN
corespondentul „Scînteii"

Fabrici de ciment și var Chișcâdaga, 
in cadrul căreia a evoluat în pre
mieră brigada artistică de agitație 
a șantierului; (S. Ionescu).

50 DE SPECTACOLE
Cu manifestările cultural-artistice 

ce au avut loc la căminele culturale 
din comunele Bălesti si Suraia. edi
ția a II-a a trecerii în revistă a 
formațiilor artistice din județul 
Vrancea se .apropie de cel de-al 
50-lea spectacol. Manifestarea, care 
se desfășoară concomitent cu fes
tivalul teatrului sătesc, se înscrie 
ne linia preocupărilor de perma
nentizare a mișcării cultural-artls- 
tice. de atragere a unui număr spo
rit de oameni la asemenea activi
tăți. Totodată, se urmărește și di
versificarea genurilor de manifes
tări, precum și punerea în valoare 
a bogatei creații folclorice din Vran
cea. Formațiile remarcate se vor în- 
tîlni în cadrul unui spectacol ce se 
va organiza la Focșani. (Dan Dră- 
gulescu).

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
' Secretar general al Partidului Comunist Român, 

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

cialiste România, ne face plăcere sâ vă felicităm și să vă urăm cele mal 
mari succese în îndeplinirea funcției dumneavoastră și în sarcinile com
plexe de care răspundeți. Reînnoim urările noastre pentru fericirea 
dumneavoastră personală, pentru fericirea și progresul poporului frate 
din România și pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre po
poarele, partidele și guvernele noastre.

OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Comandant-șef FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba 

și prim-ministru

Prefuirea muncii

„Victoria asupra fascismului 
și contribuția României la 
dobîndirea ei, la instaurarea 
păcii în lumea contemporană" 
Cum pot fi procurate bule
tinele de participare la con
cursul organizat de Comite
tul National pentru Apărarea 

Păcii
Concursul „Fondul Păcii", or

ganizat de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, cu tema 
„Victoria asupra fascismului și 
contribuția României la dobin- 
direa ei. Ia instaurarea păcii in 
lumea contemporană", concurs 
dotăt cu numeroase si impor
tante premii, se bucură de Par
ticiparea unui public larg, re- 
prezentînd toate categoriile de 
cetățeni, tineri si virstnici. ai pa
triei noastre. Pe adresa C.N.A.P, 
sosesc zilnic sute de plicuri con- 
tinind buletine de concurs com
pletate. precum si o vastă co
respondentă, mărturie a viului 
interes stirnit de întrebările te
maticii. Marea majoritate a sem
natarilor elogiază 
instructiv, educativ si 
al concursului. Tema răspunde 
dorinței pârtieipanților de a-și 
aduce contribuția la apropiata 

o us sărbătorire de către poporul 
ai nostru si întreaga omenire a im
it plinirii a trei decenii de la vic

toria istorică asupra fascismului.
Reamintim că data de închi

dere a concursului este 31 mai 
1975 si că numai pină la această 
dată buletinele de concurs com
pletate pot fi expediate prin 
postă pe adresa C.N.A.P. sau 
predate personal la sediul său 
din București, str. Stefan Gheor
ghiu nr. 14. sector 1.

Buletine de concurs mai pot 
fi procurate la sediile comitete-" 
lor județene, municipale si oră
șenești de luptă pentru bace, 
precum și prin corftitetele sin
dicale. comitetele U.T.C.. școlile 
de toate gradele, unitățile coope
rației meșteșugărești din în
treaga tară, așezăminte de cul
tură si artă de la orașe si sate.

Orarele curselor interne și externe 
ale TAROM vor fi schimbate la data 
de 1 aprilie, în corelație cu cerin
țele de sezon. în ceea ce privesc 
cursele Interne, vor fi satisfăcute so
licitările sporite de transport, folo- 
sindu-se pe majoritatea relațiilor a- 
vioane AN-24, cu o capacitate de 50 
locuri. Spre litoral vor fi puse la 
dispoziția călătorilor, în sezonul es
tival (intre 16 iunie și 15 septembrie), 
cite 8 curse zilnic, două dintre ele 
cu plecare directă de pe aeroportul 
internațional Otopeni, pentru corela
rea cu programul curselor externe.

Spre Arad, Cluj-Napoca. Timișoara 
și Oradea sînt prevăzute cite 3 curse 
zilnice. Se va redeschide aeroportul 
Satu-Mare. unde s-a construit o pistă 
betonată.

Pentru actualul sezon au fost pre
văzute legături aeriene directe între 
Capitală si orașele Suceava si Bacău..

Pentru cursele externe este demn 
de menționat. că vor exista două 
curse săntămînal care vor lega lito
ralul românesc de Cehoslovacia.

Au fost reprogramate
ÎUng -------- ------------
New York cu plecarea marți și în
toarcerea miercuri si București-Ate- 
na-Karaci-Pekin servită de avioa
ne Boeing 707 si IL-62. plecarea vi
neri si întoarcerea duminică.

Noile orare cuprind perioada 1 a- 
prilie — 31 octombrie a.c.

cursele de
curier București-Amsterdam-

caracterul 
patriotic

Capacitățile 
și spațiile de producție, 

mai bine folosite
în sectorul 5 al Capitalei s-a 

încheiat o amplă campanie de 
identificare a Unor noi rezerve 
interne de sporire a producției, 
în urma analizelor efectuate în 
întreprinderile sectorului, s-a 
ajuns la concluzia că este posi
bilă reducerea cu 30 la sută a 
spațiilor neutilizate in scopuri 
productive, eliberîndu-se în a- 
cest fel mii de metri pătrati su
prafață industrială. Pentru fo
losirea intensivă a capacităților 
de producție s-au luat măsuri 
ce vizează eliminarea „locurilor 
înguste" la unele fluxuri teh
nologice. îmbunătățirea activi
tății de recepție șl control, de 
depozitare și folosire rațională 
a materiilor prime și rnateria- 
lelor, de accelerare a vitezei de 
prelucrare și de scurtare a ci
clurilor de fabricație, măsuri 
care se vor concretiza tn atin
gerea, in cursul acestui an. a 
unui indice de utilizare a capa
cităților de producție de 97.2 la 
sută.

„FILE DE ISTORIE"
La Bistrița a ieșit de sub tipar, 

Intr-un masiv 
gini, „File de 
re editată de 
rie — Bistrița. ___ __ _ ___
ductiv este semnat de tovarășul A- 
dalbert Crișan, prim-secretar al 
Comitetului județean Bistrlța-Nă- 
săud al P.C.R. Sumarul cuprinde 
numeroase studii și comunicări de 
istorie, arheologie, sociologie, et
nografie. numismatică, istoria arte
lor, folclor, contribuții la punerea 
în lumină a unor importante mo
mente din trecutul si prezentul 
Transilvaniei nordice. Articolele 
sint ilustrate cu numoarese desene 
și fotografii înfățișind obiecte de 
cultură materială și documente i- 
nedite descoperite în ultimii ani. 
(Ion Anghel).

tom de 
istorie", 

Muzeul i 
Cuvîntul

472 pa- 
lucra- 

de isto- 
intro-

FESTIVAL DE JAZ
Sibiul este în aceste zile gazda 
.’._ț a 3 a ediții a festivaluluicelei de-a 5-a l

de jaz, la care iau _parte formații 
din București. Iași, Brașov, Timi-

Festivitatea înmînării Steagului roșu și a Diplomei de onoare 
de unitate fruntașa pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1974 

întreprinderii de transporturi auto Cluj
CLUJ-NAPOCA (Corespondentul 

„Scînteii", Alexandru Mureșan). — 
Simbătă, la Casa universitarilor din 
Clui-Napoca a avut loc adunarea 
festivă prilejuită de înminarea Stea
gului roșu și a Diplomei de onoare 
de unitate fruntașă pe țară in între
cerea socialistă pe anul 1974 între
prinderii de transporturi auto Cluj 
decorată recent cu „Ordinul Muncii" 
clasa I.

în cuvîntul său. ipg. Vasile Trifu, 
președintele comitetului oamenilor 
muncii, a arătat, printre altele, că 
succesele colectivului se înscriu în e- 
fortul general a’ oamenilor muncii 
din întreaga tară pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen. în 
1974, planul la principalii indicatori a 
fost depășit astfel : cu 1.5 milioane 
tone transportate, cu 3.2 milioane 
tone-kilometri și cu 144 milioane că- 
lători-kilometri. Coeficientul prevă
zut de utilizare a parcului auto a 
fost realizat in proporție de 103.2 la 
sută. în cadrul inițiativei ..La fie
care 100 litri benzină 
litru economisit" s-â 
conomie de peste 4 600 
tibil conventional.

înaltele distincții au 
de către tovarășa Elena Peter. . _ 
cepreședintă a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor. To-

consumată. I 
obținut o e- 
tone combus-

fost Inmînate 
vl-

varășii Aurel Negucioiu, secretar al 
Comitetului județean Cluj al P.C.R., 
Cornel Burada. adjunct al ministru
lui transporturilor si telecomunicații
lor. Victor Mateevici. director gene
ral al Centralei transporturilor auto, 
si alti vorbitori au felicitat colecti
vul întreprinderii de transporturi 
auto Clui pentru rezultatele obținute, 
u.rindu-i succese si mai mari în vii
tor.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participant!! la adunarea festi
vă au adresat C.C. al P.C.R.. tova
rășului Nicolae Ceaușescu o tele
gramă în care se spune, printre al
tele : „Dînd expresie sentimentelor 
tuturor angaiatilor întreprinderii de 
transporturi auto Cluj, ne reafirmăm 
Si pe această cale atașamentul de
plin fată de politica internă si ex
ternă a partidului, fată de condu
cerea sa în frunte cu dumneavoastră, 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și vă asigurăm că vom 
consacra si de aci înainte întreaga 
noastră energie si putere de muncă 
pentru îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, pentru înfăptuirea e- 
xemulară a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României spre 
comunism".
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SCRIMA

Petru Kuki, dm nou campion mondial la tineret
MEXICO 29 
de-a 27-a 

mondiale de 
a început la

(Ager- 
ediție a

scrimă 
Ciudad

CIUDAD DE 
preș). — Cea 
Campionatelor 
pentru tineret 
de Mexico cu victoria reprezentantu
lui României, Petru Kuki, care a cu
cerit medalia de aur și 
in proba de floretă.

Scrimerul român, în 
ani, reeditează astfel 
de anul trecut cind a 
vingător la Istanbul, fiind pină acum 
singurul floretist care a cîștigat de 
două ori-consecutiv titlul de campion 
al lumii la competiția de tineret.

HANDBAL
.................... ,

r

titlul suprem

vîrstă de. 20 
performanța 
terminat în-

în concursul de la 
xico, Petru Kuki a 
vins această dificilă 
gind cele 18 asalturi 
turneul final, disputat în compania 
unor scrimeri de recunoscută valoa
re. Petru Kuki a avut o evoluție ex
celentă, dînd dovadă de o bună pre
gătire tehnică, de mult calm in mo
mentele decisive și de o rară dîrze- 
nie. El a realizat cinci victorii, cîști- 
gînd și asaltul cu celălalt pretendent 
la titlu, vest-germânul Mathias 
Behr, clasat pe locul al doilea anul 
trecut la Istanbul.

Ciudad de Me- 
terminat neîn- 
întrecere, cîști- 
susținute 1 în

În „Cupa țărilor latine" — joc excepțional 
al românilor

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 
„Cupa țărilor latine" la handbal (ti-., 
neret) a continuat la Buenos Aires, 
programind primul meci al turneu
lui final, in care selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 14—5 (7—1) 
formația Italiei. Românii au cîștigat 
destul de ușor, realizind o primă re
priză excepțională ca prestație teh-

nică și angajare fizică — transmite 
corespondentul agenției France Pres- 
se prezent la această întîlnire. Prin
cipalul realizator al echipei române 
a fost Cezar Drăgăniță (6 goluri). 
S-au mai remarcat Alexandru Fol- 
ker (4). Ion Andrei (3). Sorin Bai- 
can și portarul Mihai Redl (fiul fos
tului internațional).

BASCHET Dinamo
Ceă de-a XXVl-a ediție a campio

natului masculin de baschet s-a în
cheiat cu victoria echipei Dinamo 
București, care ciștigă astfel pentru 
a 13-a oară titlul național. Păcat că 
organizatorii n-au programat acest 
ultim meci derbi Dinamo — Steaua 
la Palatul sporturilor și culturii, acolo 
unde echipele și amatorii de baschet 
ar fi găsit cadrul cel mai potrivit 
pentru un spectacol sportiv cum a 
fost întrecerea de ieri dintre cele

Concursuri organizate 
de Clubul sportiv școlar 

București
Astăzi, de la oră 9 dimineața. în 

sala Tineretului se va desfășura 
„Cupa școlarului", la gimnastică 
sportivă pentru categoriile de clasi
ficare III și IV Organizatorul, Clu
bul sportiv școlar București, a invi
tat tineri concurenți de la alte uni
tăți bucureștene, printre acestea a- 
flindu-se Cutezătorii. Dinamo, Steaua, 
Liceul nr. 35, Energia și Viitorul.

De asemenea, în organizarea Clu
bului sportiv școlar va continua as
tăzi, la sala „23 August", concursul 
de atletism pentru juniorii din cate
goriile I, II și III. întrecerile vor în
cepe Ia ora 9.

șoara. Cluj, Roman șl Sibiu. Pe 
lingă cele 3 gale de jaz, festivalul 
din acest an cuprinde dezbateri și 
sesiuni de comunicări la care iau 
parte personalități • de seamă ale 
vieții noastre muzicale si maeștri 
al genului, o gală de filme. în ziua 
deschiderii festivalului, la casa de 
cultură a sindicatelor a avut loc 
vernisajul unei expoziții de foto
grafii — „Jaz-reportaj ’75“ — sem
nate de fotoreporterul sibian Fred 
Nuss. (Nicolae Brujan).

EXPOZIȚIE DE CARTE 
RARĂ

La biblioteca județeană din Pi
tești a fost organizată o interesantă 
expoziție de carte rară cuprinzînd 
tipărituri românești și străine din 
secolul al XVII-lea. Vizitatorii iau 
cunoștință, printre altele, de cărți 
românești cu autografe aparținind 
unor personalități ale culturii ro
mânești, ediții bibliofile și tipări
turi argeșene valoroase (Gheorghe 
Cirstea).

la al 13-lea titlu
două fruntașe ale clasamentului. în 
pofida emoției, care a generat 
și multe greșeli în jocul ambelor 
formații, meciul a fost plin de dina
mism, pasionant pentru spectatorii 
prezenți în sala Floreasca, din cauza 
scorului mereu foarte strîns. Pină la 
urmă, a cîștigat Dinamo cu 79—73 
(40—39), însă laude pentru jocul 
agreabil și pentru spectacol merită, 
deopotrivă, amîndouă echipele.

Judo: întrecerile pentru 
titlurile republicane

Simbătă, în sala sporturilor de la 
Floreasca au început întrecerile celei 
de-a șaptea ediții a campionatelor 
naționale de judo. în primă zi au fost 
cunoscuti campionii Ia trei categorii : 
Toma Mihalache (Iași) — mijlocie ; 
C. Sîrbu (Brașov) — semigrea si îa- 
cob Codrea (București) — grea. As
tăzi vor fi cunoscuti campionii la 
ușoară, semimijlocie si ..open".

tV

DUMINICA, 30 MARTIE 1975

PROGRAMUL I

Cravatele roșii.
Film serial pentru copil : 
Daktari.
Viața satului.
Bucuriile muzicii.
De strajă patriei.
Album duminical.
Baschet masculin : Steaua — 
Dinamo.
Drumuri în istorie.
Cel mai bun... continuă.
Film serial : ..Norii negri". 
Desenul animat vă oferă... 
Reporter *75.
1001 de seri : Aventurile lui 
Joe. -
Telejurnal
Film artistic : „Valea prafu
lui de pușcă". Premieră TV. 
Ritm și grație in compania 
unor virtuozi ai baletului.

21.45 „Cîntă-mi să uit dragostea**
— cîntece de voie bună și ro
manțe.

22,10 Telejurnal.
22,20 Duminica sportivă.

PROGRAMUL n

10,00
11,15
12,30
13,00
15.00

19,30
20,00
21,25

10,00—11,15 Matineu simfonic.
20,00 Tezaur, de elntec românesc.
20,30 Telerama
21,00 Bijuterii muzicale.

Echipa națională a plecat 
la Fraga

Ieri după-amiază a plecat Ia Pra- 
ga echipa națională a României care 
în ziua de luni, 31 martie, se va în
trece în capitala Cehoslovaciei cu 
selecționata primă a tării gazdă. Lo
tul român e format din următorii 
jucători : Răducanu, Iorgulescu — 
Cheran, Sătmărcanu II, G. Sandu, 
Mateescu, Sameș, Anghelini — Du
mitru, Dinu, Bălăci, Boloni — Nun- 
weiller, Georgescu, Luccscu, Kun și 
Crișan. Prin selecționarea în ultimul 
moment a jucătorului Nunweiler pa
re foarte probabil.. ca qtacul repre
zentativei noastre ' Să fie' .corhpus din 
Nunweiler,' Geoțgescu./'șl^Luijescu.
Formațiile reprezentativelor 
de tineret pentru meciurile 

internaționale de astăzi
După cum s-a mai anunțat, astăzi 

de la orele 9,30, în program cuplat 
pe stadionul Dinamo, vor avea loc 
meciurile amicale dintre selecționa
tele de tineret („sub 23 ani" și „sub 

■ 21 ani") aie României și Cehoslova
ciei.

Formația „sub 23 ani" va fi urmă
toarea : Jivan — Liviu Mihai, Do- 
brâu, Smarandache, Grigore — Du- 
mitriu IV, Mulțescu, Rădulescu — 
Anghel, Dumitrache, Zamfir. Prin 
regulamentul U.E.F.A. este permisă 
folosirea a doi jucători care au de
pășit virsta de 23 de ani. Prezența 
lui Dumitrache în formație se expli
că prin necesitatea de a-1 readuce 
in formă pentru o eventuală chema
re la lotul prim. Prin selecționarea 
jucătorului Crișan în lotul A. s-a re
curs la titularizarea lui Anghel pe 
aripa dreaptă.

Formația „sub 21 ani" : Moraru — 
Zamfir II. Grigoraș, Florin Marin, 
Negrilă — Rîșniță, Burcca, Keiser — 
Aelenei, Radu II, Manea.*

TBILISI 29 (Agerpres). — Sîmbătă 
la Gori. în meci retur contînd pentru 
preliminariile turneului de fotbal 
U.E.F.A. s-au întîlnit echipele de ju
niori ale U.R.S.S. si României. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 0—0 (în prima partidă dispu
tată la Pitești scorul fusese egal 
1—1). Conform regulamentului, echi
pa U.R.S.S. s-a calificat pentru tur
neul final, deoarece a înscris in de
plasare.

Atletism : Record mondial 
la săritura cu prăjina

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Gainesville (Florida), 
atletul american Dave Roberts a 
stabilit un . nou record mondial în 
proba de săritură cu prăjina cu per
formanța de 5,65 m. Vechiul record 
$ra de 5,63 m 5‘ aparținea, din anul 
1972, compatriotului său Bob Seagren,

21,30 A învăța să înveți.
22,05 Vedete ale muzicii ușoare.

LUNI, 31 MARTIE 1975

PROGRAMUL I

16,00
16.05
17,55
19,50
20,00
20,30

20,45
21,25
21,40
22,10

17,00
17,05
17.15
17.40
18,45
19,35
19.50

20,00
20.30
21,00
21,25
21.30

Telex.
Emisiune in limba maghiară. 
Fotbal : Cehoslovacia—Româ
nia.
1001 de seri : Aventurile lui 
Joe.
Telejurnal.
,. Geneza", Filmul a obținut 
premiul I la prima ediție a 
festivalului international 
„Curcubeul1*, .Moscova — 23— 
28 martie 1975. Interpretează 
naistul Gheorgbe Zamfir. Pre
mieră pe țară.
Roman-foileton „Jane Eyre". 
„Lumini pe Dunăre**. Muzică 
ușoată.
Revista titerar-artlstlcă TV. 
24 de ore.
PROGRAMUL II

Telex
Album coral.
Contemporanele noastre.
Selectiuni din opereta
Lugojana" de Filaret Barbu. 

„Aventuri în 
— episodul III.

..Ana
Film serial :
Marele Nord" _____ ....
Bucureștiul azi.
1001 de seri : Aventurile Iul 
Joe.
Telejurnal.
Universitatea TV.
Concert de seară.
Telex.
Drumuri pe cinci continente.
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La Tokio a apărut a patra ediție a volumului
ORIENTUL APROPIAT

II «

® Declarațiile primului ministru al Egiptului ® întrevedere 
Yasser Arafat — McGovern • Intîlniri prilejuite de aniver
sarea a cinci ani de la retragerea trupelor străine din Libia

declară Norodom Sianuk

si cooperare imeraaM II

TOKIO 29 — Corespondentul Agerpres transmite : Cu ocazia apro
piatei vizite pe care președintele Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va întreprinde 
in Japonia, și venind in intimpinarea interesului deosebit al opiniei 
publice nipone fată de țara noastră, de prezenta ei activă pe arena 
internațională in slujba idealurilor de pace și înțelegere în lume, la 
Tokio a văzut lumina tiparului, la editura „Kobunsha", a patra ediție 
a volumului „ROMANIA. NICOLAE ..CEAUȘESCU. O POLITICA DE 
PACE ȘI COOPERARE INTERNAȚIONALA".

CAIRO 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al R.A. Egipt, Abdel Aziz 
Hegazi, a reafirmat că strategia e- 
gipteană în vederea realizării unei 
păci durabile în Orientul Apropiat 
este bazată pe retragerea totală a 
forțelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate și pe recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinean. într-o cuvîntare rostită 
la Alexandria, premierul egiptean a 
declarat că tara sa a susținut întot
deauna necesitatea prezentei pales- 
tinene la Conferința de la Geneva 
pentru pace în Orientul Apropiat. El 
a arătat că Egiptul a transmis me
saje copreședinților Conferinței de 
la Geneva, cerîndu-le să invite 
O.E.P. la lucrările conferinței.

tinei — a anunțat agenția palestinea- 
na W.A.F.A.

29 (Agerpres). — Prințul 
Sianuk, șeful statului cam- 
președintele Frontului Unit 
al Cambodgiei (F.U.N.C.),

Volumul 
chează o 
gere din 
articolele 
Nicolae 
mărturii 
unei politici care, pe 
plan intern, îsi pro- 

. pune să asigure dez
voltarea multilaterală 
a României, iar pe 
plan extern — să mili
teze pentru edificarea 
unei lumi mai bune și 
mai drepte, pentru 
realizarea unui climat 
de pace, destindere si 
colaborare nestinghe
rită între state inde
pendente și suverane, 
de afirmare a demni
tății tuturor națiuni
lor. de promovare a 
progresului. Noua edi
ție rezervă un loc im
portant Raportului pre
zentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
Congresul al XI-lea 
P.C.R.. eveniment 
însemnătate istorică 
viata poporului 
mân.

Textele selecționate 
in volum sînt preceda
te de o amplă prezen
tare biografică a pre
ședintelui 
viata si 
tovarășului 
Ceaușescu 
fătișațe în 
terdependentă cu cele 
mai însemnate mo
mente ale evoluției 
politice, economice și 
sociale a României, pe 
fundalul mutațiilor în
noitoare cunoscute de 
societatea românească 
în decursul celor trei 
decenii care au trecut 
de la eliberarea tării. 
Prezentarea relevă ac
tivitatea intensă, mul
tilaterală. plină de pa
siune. pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
o desfășoară în slujba 
progresului și prospe
rității tării noastre, 
pentru cauza generală 
a păcii și colaborării

înmănun- 
bogată cule- 
cuvîntările șl 

tovarășului 
Ceaușescu, 

grăitoare ale

personalitate de 
rang a vieții po- 
contemporane.

se

ca o 
prim 
litice _____

în introducere 
subliniază anortul ho- 
tărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea si înfăp
tuirea politicii interne 
și externe a statului 
nostru, la creșterea 
continuă a prestigiului 
României în lume.

Dînd expresie pre
țuirii înalte de care se 
bucură președintele 
României pretutindeni 
în lume, publicistul 
Goichi Kusano, tradu
cătorul textelor în 
limba japoneză, se a- 
dresează cititorilor, re- 
liefind personalitatea 
puternică a șefului 
statului român, ară- 
tînd că popularitatea 
și simpatia pe care și 
le-a cîștigat' tovarășul 
Nicolae 
constituie 
noaștere a 
sale excepționale, a 
înțelegerii și energiei 
creatoare pe care le 
dedică poporului său, 
ideilor nobile ale pro
gresului și păcii".

Volumul este tipărit 
în condiții grafice deo
sebite. bogat ilustrat 
cu fotografii înfătișînd 
aspecte din viata și 
activitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, 

1 secvențe memorabile 
ale prezentei sale în 
viata politică internă 
si internațională.

Cu ocazia apariției 
noii ediții a volumu
lui „România. Nicolae 
Ceaușescu. O politică 
de pace si cooperare 
internațională". pre
ședintele editurii „Ko- 
bunsha". Tsuneo Ike
da. ne-a declarat : 
„Așteptăm cu nerăb
dare apropiata vi
zită a președintelui 
Ceaușescu în Japonia. 
Știm că președintele 

_ _ -.x—_________ român și soția sa
internaționale, înaltul manifestă interes față 
prestigii! de care „se 
bucură președintele 
României, care a in
trat în conștiința lumii

la 
al 
de 
în 

ro-

Ceaușescu 
„o recu- 

meritelor

pe pre-
Ceaușescu 

a-i înfățișa 
pitorești ale

României, 
activitatea 

Nicolae 
fiind în- 
strînsă in-

dp tara noastră. Acum, 
în acest frumos ano
timp, cînd la noi cire
șii sînt în floare, îl

așteptăm 
ședințele 
pentru 
peisajele 
tării noastre, precum 
și realizările pe care 
le-am obtinut, obiecti
vele noastre industria
le, într-un cuvînt. Ja
ponia de astăzi. Cu a- 
ceste gînduri, vom fi 
foarte bucuroși să-1 
salutăm ,pe președin
tele român în Japonia, 
avînd convingerea că 
vizita domniei sale 
se va înscrie ca un 
moment istoric în e- 
voluția raporturilor 
dintre popoarele noas
tre.

Am vizitat România 
anul trecut — a spus 
Tsuneo Ikeda. în 
timpul vizitei am avut 
fericita ocazie de a-I 
întilni pe președintele 
Ceaușescu și am putut 
constata preocuparea 
sa permanentă pentru 
realizarea unei dezvol
tări remarcabile a e- 
conomiei 
precum 
fată 
realizările 
japoneze. Președintele 
Ceaușescu are convin
geri politice remar
cabile în domeniul po
liticii internaționale, 
depune eforturi im
presionante pentru pa
cea lumii și a devenit 
o mare personalitate 
în relațiile internațio
nale. Noi, japonezii, 
acordăm multă atenție 
inițiativelor sale poli
tice pe plan interna
țional. Dorim de aceea 
să acordăm cele mai 
înalte onoruri pre
ședintelui Ceaușescu".

Apariția noii ediții a 
volumului „România. 
Nicolae Ceaușescu. O 
politică de pace și 
cooperare internațio
nală", se înscrie ca o 
contribuție valoroasă 
la o cunoaștere mai 
profundă a României 
in- Japonia, la strin- 

' gerea legăturilor de 
prietenie și colaborare 
dintre cele două po
poare.

românești, 
și interesul 

de evoluția și 
industriei

ROMA

BEIRUT 29 (Agerpres). — Aflat în 
yizită la Beirut, senatorul democrat 
George McGovern, președintele sub
comisiei senatoriale pentru Asia 
și Orientul Apropiat, fost candidat 
la președinția S.U.A., a avut o în
trevedere cu Yasser Arafat, 
dintele Comitetului Executiv 
ganizației pentru Eliberarea

preșe- 
al Or-
Pales-

TRIPOLI 29 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a cincea aniversări a 
retragerii trupelor britanice din Li
bia. în perimetrul fostei baze brita
nice de la Tobruk, denumită astăzi 
„Gamal Abdel Nasser", a fost orga
nizat un miting, la care au luat par
te președintele libian Moamer El 
Geddafi și premierul Abdel Salam 
Jalloud, precum și președintele Si
riei, Hafez El Assad, și prim-vice- 
președintele sudanez Baghir Ahmed, 
oaspeți ai conducerii statului libian.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
președintele Assad, premierul Jal- 
loud și prim-vicepreședintele Baghir, 
care au declarat că lichidarea baze
lor militare străine a deschis Libiei 
posibilitatea consolidării propriei 
sale puteri, recîștigărli resurselor sale 
petrolifere și economice, în general, 
și a înaintării pe calea unității și re
voluției. Vorbitorii au subliniat ne
cesitatea unității popoarelor arabe în 
lupta lor pentru progres și indepen
dență.

PEKIN 
Norodom 
bodgian, 
Național 
a reafirmat într-o declarație hotărî- 
rea poporului cambodgian de a lupta 
împotriva trupelor lonnoliste pînă la 
victoria finală și eliberarea în între
gime a teritoriului național. F.U.N.C. 
și G.R.U.N.C., precum și forțele ar
mate populare de eliberare națională 
nu vor accepta niciodată să nego
cieze sau să încheie un compromis 
cu forțele imperialiste și clica regi-

mului de Ia Pnom Penh, se preci
zează în declarație.

★

CAMBODGIA 29 (Agerpres). — 
Forțele armate de eliberare au ocu
pat, sîmbătă, alte două poziții lon
noliste și desfășoară ofensiva 
pra capitalei 
aflîndu-se la 
Pnom Penh. 
a fost supus
atac eu rachete și mortiere.

asu- 
din direcția nord-vest, 
numai 9 kilometri de 

Aeroportul Pochentong 
din nou unui puternic

Opoziție in Congresul american față de sprijinirea
WASHINGTON 29 — Corespon

dentul nostru transmite : Avînd a- 
probarea tacită a majorității mem
brilor Camerei Reprezentanților șl 
Senatului, conducerea democrată a 
Congresului a hotărât să nu ia în 
dezbatere. înaintea vacantei de pri-

agențiile de presă
Președintele U.C.I., l03ip 

Broz Tito. l-a primit pe Enrico Ber- 
linguer, secretar general al P.C. Ita
lian. Au fost abordate aspecte actua
le ale situației internaționale. în spe
cial probleme privind continentul 
european, situația din Mediterana și 
din Orientul Apropiat.

Convorbirile intercomu- 
nitare din Cipru, 
.examinării problemelor 
vor fi reluate miercurea 
anunțat președintele Makarios. Con
vorbirile au fost întrerupte ca ur
mare a proclamării, la 13 februarie 
a.c.. a statului autonom federat al 
ciprioților turci în sectorul aflat sub 
controlul forțelor turcești din nordul 
insulei.

La uzinele „Renault" 
continuă conflictul de muncă declan
șat în urmă cu șapte săptămîni. Con
vorbirile purtate de reprezentanții 
sindicatelor de la întreprinderea din 
Le Mans și conducere nu s-au sol
dat cu nici un rezultat. Reprezentan
ții sindicali și-au exprimat hotărîrea 
de a continua greva.

Președintele Mexicului,
Luis Echeverria, a primit pe Cen 
Iun-Kuei, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, aflat într-o 
vizită oficială în această țară. A avut 
loc o convorbire privind dezvoltarea 
relațiilor de cooperare bilaterale.

consacrate
umanitare, 
viitoare, a

HELSINKI 29 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al' Partidului Co
munist Finlandez. Plenara , a exajmî-'. 
hat situația politică diii țdrX și ă&r" 

■ doptat o rezoluție conținînd propu
neri pentru îmbunătățirea stării eco
nomiei țării și a condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii.

transmit

La Moscova a avut loc prima 
ediție a Festivalului internatio
nal al filmului folcloric de tele
viziune — „Curcubeul". Juriul 
festivalului a vizionat producții 
din 17 țări. Premiul întâi a fost 
atribuit filmului românesc „Ge
neza", realizare a studioului de 
filme TV, in regia lui Carmen 
Dobrescu si interpretarea muzi
cală a lui Gheorghe Zamfir. Fil
mele prezentate în cadrul festi
valului vor figura $i in progra
mul televiziunii sovietice.

0 consfătuire intemațio- 
Bdlâ consacrat5 dezvoltării colabo
rării economiei iugoslave cu străi
nătatea în domeniile financiar, co
mercial, tehnic și al producției, a 
avut loc la Belgrad. Participanții — 
experți din peste 100 de întreprin
deri. bănci, instituții științifice și or
gane federale iugoslave, precum și 
firme din mai multe țări străine — 
au dezbătut posibilitățile de conlu
crare mai eficientă.

Numărul șomerilor în An
glia a ®îuns 'a 889 000> respectiv,: 
3.5 la sută din totalul populației 
apte de muncă, informează Minis
terul Forței de Muncă al Marii Bri
tanii.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
■ _______________________■ ' •...- . -   -   » • ,. ■ -,*■■■

Mezzogiorno reclamă prioritate 
în programele de dezvoltare

Orașul Napoli a găz
duit nu de 
de-a IlI-a 
națională a 
italiene, 
problemelor 
lor sudice — Mezzo
giorno. Continuare di
rectă a întîlnirilor or
ganizate la Palermo in
1971, la Cagliari în
1972, reuniunea de la 
Napoli a ilustrat hotă
rîrea forțelor demo
cratice din țară de a 
găsi căile care 6ă per
mită depășirea actua
lelor Stări negative de 
lucruri din Mezzo
giorno și să determine 
ridicarea regiunilor 
din sud la nivelul ce
lor din centrul și nor
dul țării.

Nu o dată în de
cursul ultimelor dece
nii s-a afirmat că ri
dicarea regiunilor din 
Mezzogiorno trebuie 
să devină o chestiune 
de prioritate 
rientările de 
că economică 
vel național.
ceasta a rămas si con
tinuă să rămînă încă 
un deziderat. Așa se 
face că în ultimele de
cenii și. în special, în 
ultimii ani, discrepan
tele dintre nord si sud 
în loc să se micșoreze 
s-au accentuat conti
nuu. Cercuri politice, 
presa de diferite ori
entări apreciază 
instituția 
„Casa pentru 
giorno" s-a

mult cea 
conferință 
regiunilor 

consacrată 
regiuni-

în o- 
politi- 

la ni- 
Dar a-

că
denumită 

Mezzo- 
orien-

QUITO
i

In comunicatul comun 
lraniano-irakian, publicat 1:1 
încheierea convorbirilor prilejuite de 
vizita primului ministru iranian la 
Bagdad, se arată că părțile și-au ex
primat satisfacția față de acțiunile în 
vederea aplicării acordului recent 
privind soluționarea problemelor în 
suspensie dintre cele două 
hotărîrea lor de a extinde 
rarea bilaterală.

țări și 
colabo-

comuni-Guvemul italian 3
cat reprezentantului său pe lîngă 
Piața comună să ceară convocarea, 
pentru 7 aprilie, la Bruxelles, a unei 
reuniuni extraordinare a miniștrilor 
agriculturii din țările membre ale 
C.E.E., pentru a examina refuzul 
Franței de a importa vinuri italiene.

măvară, cererea Casei Albe privind 
suplimentarea ajutorului militar a- 
cordat de S.U.A. regimurilor de la 
Saigon și Pnom Penh. Congresul a- 
preciază că, potrivit tuturor estimă
rilor Pentagonului, cu sau fără su
plimentarea ajutorului militar ame
rican prăbușirea regimului lui Lon 
Noi este iminentă". „Situația actuală 
arată că zilele administrației de la 
Pnom Penh sînt numărate" — decla
ra deputatul Solarz in Camera Re
prezentanților. La rindul său. sena
torul Forsythe, opunîndu-se cererii 
de suplimentare a ajutorului militar, 
a subliniat că a sosit timpul ca Sta
tele Unite să privească și spre greu
tățile lor proprii și, în loc să iro
sească miliarde de dolari pentru con
tinuarea unor războaie civile în alte 
țări, să aloce aceste fonduri pentru 
crearea de locuri de muncă în țară, 
unde numărul șomerilor a ajuns la 
7,5 milioane de persoane, și pentru 
ameliorarea situației celor lipsiți de 
mijloace de subzistentă.

Senatorul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Senat, s-a 
opus categoric oricăror cereri de a- 
jutor militar destinat celor două re
gimuri, declarînd că „a continua tri
miterea de arme și muniții acestora 
înseamnă a contribui în mod delibe
rat la perpetuarea ostilităților și văr-> 
sărilor de sînge". Senatorul James 
Abourez relevă , că „opinia publică 
americană nu mai acceptă de mult 
nici un fel de justificări pentru pre
lungirea amestecului S.U.A. în Viet
nam. A sosit tiriipul ca nici Congre
sul să nu mai accepte astfel de așa- 
zise justificări și cred că nu va mai 
accepta".

• SISTEM DE AVERTI
ZARE ASUPRA PERICO
LULUI VALURILOR MA
RINE. în Japonia a fost 
încheiată construcția unui sis
tem național de avertizare s. 
populației din localitățile de pe 
litoral asupra pericolului valu
rilor marine puternice, provo
cate de cutremurele de pămînt 
care își au epicentrul sub mări 
și oceane. Adeseori, valurile au 
atins o înălțime de peste 30 de 
metri și ș-au năpustit asupra 
uscatului cu o viteză^de 100—400 
km/oră, aducînd mari pagube 
populației. Experții niponi au 
pornit de la premisa că un sis
tem de avertizare a populației 
asupra pericolului unor aseme- . 
nea valuri ar putea salva viața 
multor locuitori din . așezării; 
situate pe țărmul mării. Nou' ” 
sistem acordă o important; 
deosebită stabilirii cu exacti 
tate a epicentrului fenomene 
lor telurice. El este format di: - 
patru . centre de măsurători, dis 
puse în cele patru puncte car 
dinale. Datele furnizate de apa
ratura instalată în aceste centrf 
sint prelucrate de un compute, 
care transcrie automat pe harl 
epicentrul cutremurului. Metec 
rologii au nevoie de 5—10 mini 
te pentru evaluarea datelor fui 
nizate de aparate și lansare ț 
semnalelor de avertizare.

• M

• RINUL SE SUFOCĂ 
Frumosul fluviu, odinioară sui 
să de inspirație pentru poe 
trăiește astăzi clipe de grea>sc 
triște. Poluarea se află în plina 
ofensivă printr-o coincident; 
nefericită ..e factori : pe de < 
parte, cantitatea sporită de re
ziduuri chimice (anual .«sînt de
versate în Rin substanțe polu
ante ce conțin nu' mai puțin de 
1 000 tone arseniu, 200 tone cad
miu, 1 500 tone plumb, 200 tone 
crom, 9 000 tone zinc, imense 
cantități de potasiu etc.) ; pe 
de altă parte, temperaturile ne
obișnuit de ridicate ale acestei 
ierni, care au favorizat înmul
țirea vertiginoasă a bacteriilor, 
tot în detrimentul cantității de 
oxigen disponibile pentru flora 
și fauna fluviului. Situația nu 
a fost niciodată pînă acum atît 
de critică. Salvarea Rinului, 
una din cele mai importante căi 
fluviale a continentului, presu
pune coordonarea acțiunilor ce
lor cinci țări limitrofe — R.F.G., 
Franța, Liechtenstein, Elveția și 
Olanda. Deocamdată însă, mi
niștrii pentru protecția mediului 
din țările respective au anunțat 
amînarea întîlnirii lor pentru la 
toamnă...

tat doar spre crea
rea a citorva coloși in
dustriali, asa-numite 
„catedrale în deșert", 
care au favorizat dez
voltarea unor zone în 
detrimentul altora. în 
aceste condiții. 3 mi
lioane si jumătate de 
locuitori din ,șud s-au 
văzut nevoiti să emi
greze în ultimii 20 de 
ani in nord sau in afa
ra tării. Pe parcursul 
ultimului deceniu, in 
sud s-au creat doar 
138 000 de noi locuri 
de muncă în ‘ in
dustrie, în timp ce 
în nord numărul a- 
cestora a atins 773 000. 
în aceeași perioadă, 
din totalul investițiilor 
industriale. 66 la sută 
au fost efectuate în 
regiunile din centru- 
nord și doar 34 la sută 
în Mezzogiorno. Veni
tul mediu pe cap de 
locuitor este în prezent 
dublu în regiunile din 
nord în comparație cu 
cele din sud.

La toate acestea se 
adaugă efectele actua
lei crize 
care în 
mult mai 
nord.

Paralel 
tarea 
le și 
diate 
tru
dului, în cadrul 
ferintei de la Napoli 
s-a manifestat preocu
parea pentru măsuri

fată de 
Astfel, 
Parti-

economice, 
se simt 
decît în

sud 
acut

cu prezen- 
aspectelor actua- 
a soluțiilor 
preconizate 
problemele

ime- 
pen- 

su- 
con-

de perspectivă, care să 
determine înfăptuirea 
unei cotituri radicale 
în politica 
Mezzogiorno. 
reprezentanții
dului Comunist Italian 
au propus ca obiecti
vele de dezvoltare și 
transformare socială 
în Mezzogiorno să fie 
stabilite de către 
parlament, urmărin- 
du-se cu perseveren
ță realizarea1 unor 
schimbări structurale 
în domeniul agricultu
rii. industriei, infra
structurii. în același 
spirit, reprezentanții 
partidului 
precum și 
numeroasă 
pronunțat 
unei politici noi de in
vestiții în Mezzogior
no', pentru creșterea 
rolului regiunilor în 
deciziile programatice 
care privesc zonele 
din sud.

Prin întreaga sa des
fășurare. conferința de 
la Napoli a de
monstrat nu numai 
că „regiunile sînt u- 
nite în vederea unei 
acțiuni programati
ce de reînnoire", pen
tru ridicarea econo
mică și socială a 
Mezzogiorno-ului, dar 
că alături de ele se 
află toate forțele 
largi, democratice din 
țară.

ai muncii, investiți
ile făcute după 1972 
jfu fost de peste cinci 
ori mai mari decât cele 
efectuate într-o peri
oadă anterioară de 
șapte ani (1965—1971). 
In ce privește petrolul, 
una din bogățiile de 
bază ale țării, guver
nul a acționat pentru 
întărirea controlului 
național : exploatarea 
și exportul hidrocar
burilor se face cu o 
crescindă participare 
a statului. în baza 
„Legii hidrocarburi
lor", a luat flintă în
treprinderea de stat 
pentru petrol „CEPE", 
de asemenea, o mare 
rafinărie de stat ur
mează să intre în func
țiune în 1976.

Politica de dezvol
tare economică a Ecua
dorului, a arătat pre-

ședințele Lara. se con
jugă cu o orientare in
ternațională bazată pe 
respectarea egalității 
juridice a statelor, im
perativul „tratamen
tului egal. în organis
mele internaționale, 
pentru țările aflate la 
începutul dezvoltării 
lor".

Pornind de la aceste 
principii, Ecuadorul 
își aduce contribuția la 
afirmarea unui nou tip 
cțe relații pe continent, 
militind consecvent 

revizuirea
militind 
pentru 
structurii Organizației 
Statelor Americane șl 
a unor norme institu
ționale anacronice ale 
acesteia. Ca expresie a 
unei politici de largă 
colaborare continen
tală. fără discriminări. 
Quito a găzduit confe-

rința ministerială a 
O.S.A., la care majori
tatea membrilor orga
nizației s-au pronun
țat pentru normaliza
rea relațiilor cu Cuba.

Prin liniile directoa
re ale politicii sale in
terne și externe, ex
presie a mutațiilor po
zitive din viata între
gului continent lati- 
no-american, Ecuado
rul își afirmă tot mal 
pregnant personalita
tea sa distinctă pe e- 
șichierul contempora
neității. ca tară care 
își aduce contribu
ția la eforturile ge
nerale Îndreptate spre 
progres și înțelege
re. la instituirea unei 
noi ordini economice 
și politice internațio
nale. j

Eugen POP

socialist, 
delegați din 
regiuni s-au 
în favoarea

BRUXELLES

Dificultăți in industria
de automobile din țările C.E.E

Radu BOGDAN

Preocupări pentru accelerarea
progresului economiei

Recent, la împlini
rea , a trei ani de 
la instalarea actua
lului guvern ecua- 
dorian, președintele 
țării, Guillermo Ro- 
driguez Lara, a rostit 
un amplu discurs, evi-

dențiind ritmurile înal
te înregistrate de E- 
cuador în dezvoltarea 
economică. Astfel, în 
ultimii trei ani, inves
tițiile în industrie au 
sporit cu 4,2 miliarde 
de sucre, ceea ce re-

volum de 
ori mai 
în perioa- 
preceden-

prezintă un 
peste două 
mare decît 
da trienală _____
tă. în întreprinderile 
industriale mici, unde 
lucrează un număr im
portant de oameni

în Piața comună, in
dustria automobilelor 
se află pe primul loc 
al sectoarelor afectate 
de grave 
Această 
susținută de date sta
tistice, aparține fo
rului central de la 
Bruxelles^ al Comu
nității Economice Eu
ropene (C.E.E.). Fe
nomenul este pus. de 
obicei, în legătură cu 
criza petrolului. Dar 
și alți factori au con
tribuit, cel puțin în a- 
ceeași măsură, la apa
riția și permanentiza
rea situației extrem de 
precare în planul pro
ducției și desfacerii 
automobilului : infla
ția, care bîntuia în ță
rile vest-europene cu 
mult timp înainte de 
scumpirea petrolului, 
costul tot mai ridicat 
al întreținerii unei 
mașini individuale etc.

Ca urmare, după ce, 
în cursul anilor ’60. a 
cunoscut o creștere de 
ordinul a opt la sută 
anual, desfacerea auto
mobilelor a înregistrat, 
în prima parte a anu
lui 1974, un recul de 
30 la sută față de pe
rioada corespunzătoa-

dificultăți, 
constatare.

re a anului precedent, 
în Germania federală 
scăderea vînzărilor in 
1974 se situează în ju
rul a 15 la sută, în 
Franța — 12 la sută, 
în Anglia — 12 la sută, 
în Belgia — 13,6 la 
sută, în Italia — 6 la 
sută. în presa occi
dentală au devenit tot 
mai frecvente ilustra
țiile redînd imaginea 
unor imense depozite 
în aer liber de mașini 
ce-și așteaptă de mul
tă vreme cumpărăto
rul. Saloanele automo
bilelor — recent a a- 
vut loc unul la Bru
xelles — par să devină, 
în bună măsură, sim
ple expoziții de cu
riozități. Pe cetățea
nul de rînd însă, 
cărui venit este 
milos măcinat de 
flație, noutățile 
tomobilistice, oricît de 
șocante ar fi, îl lasă 
indiferent.

Scăderea cererii a 
determinat restrînge- 
rea producției. Datele 
statistice arată că . în 
primele opt luni ale lui 
1974, raportat la ace
eași perioadă a anului 
precedent, diminuarea 
fabricației de automo-

al 
ne- 
in- 
au-

bile a fost în R.F.G. 
de 19,8 la sută, în Bel
gia — de 45,8 la sută, 
în Anglia — de 9,5 la 
sută, în Olanda — de 
29,6 la sută, în Franța 
— de 1,3 la sută. Sin
gură Italia — datorită 
faptului că, în 1973, 
producția de automo 
bile fusese considera
bil redusă, ca ur
mare a marilor miș
cări greviste ce a- 
vuseseră loc în această 
țară -— înregistrează 
un plus de 3,8 la sută 
în raport cu anul pre
cedent.

în cele nouă țări ale 
C.E.E. lucrează în sec
torul industriei auto
mobilelor peste un 
milion de persoane di
rect angajate. Refe- 
rindu-se la situa
ția creată, publica
ția „Industrie et So
ciety", care apare la 
Bruxelles, sub egida 
Comisiei Pieței comu
na. constata că „difi
cultățile apărute au 
consecințe considera
bile asupra ansamblu
lui situației sociale".

N. POPESCU- 
BOGDĂNEȘTI

De cîteva săptămîni, situația mi
litară și politică a Vietnamului de 
sud înregistrează modificări impor
tante. Ripostînd măsurilor de repre
siune și teroare ale administrației 
de la Șaigon, corupției regimului lui 
Thieu, marasmului economic, popu
lația din zone întinse, ajutată de for
țele armate de eliberare, desfășoară 
răscoale împotrivă asupritorilor. 
Miercuri, dictatorul de la Saigon a 
anunțat oficial pierderea a 11 pro
vincii, incluzînd întreaga zonă a Pla- 
tourilor înalte, cu o suprafață de zeci 
de mii de kilometri pătrați șl o 
populație de circa două milioane de 
locuitori. în retragerea lor precipi
tată, saigonezii au părăsit vaste can
tități de armament și muniții, a că
ror valoare este apreciată de „New 
York Times" la peste un miliard 
dolari.

La 26 martie, orașul Hue, al pa
trulea ca mărime în Vietnamul de 
sud, fostă capitală imperială, a tre
cut sub controlul forțelor patriotice. 
Eliberarea acestui oraș, ca și a 
unor importante zone strategice, ca 
Gia Lai, Pleiku, Kontum sau Quang 

■ Tri — notează ziarul francez „Libe
ration" — are nu numai o mare im
portanță practică, ci și o valoare' 
simbolică, ținîndu-se seama de în
verșunatele lupte desfășurate aici în 
ianuarie 1968, in timpul marii ofen
sive a forțelor revoluționare, cu pri
lejul Anului nou vietnamez (Tet).

Comentînd ultimele evoluții, ziarul 
„Le Monde" apreciază alungarea tru
pelor saigoneze din cvasitotalitatea 
zonei Platourilor înalte „drept un 
eveniment de majoră semnificație", 
între altele și datorită faptului că 
această zonă are o importanță-cheia 
în contrqjul asupra principalelor re
țele de comunicații din Vietnamul 
de sud.

împreună cu teritoriile aflate an
terior sub controlul forțelor patrio
tice, zonele eliberate formează un 
teritoriu omogen, înscriind un arc de 
cerc cu o lungime de 800 km. Agen
ția France Presse precizează că la 
acest ansamblu teritorial „se adaugă 
sute de alte zone, asemănătoare unor 
insule sau petelor de pe o piele da 
leopard — care tind și ele să se ex
tindă". Un fapt deosebit de semnifi
cativ în acest sens este relatat într-o 
telegramă transmisă ieri de agenția 
Eliberarea : „La 28 martie, peste 
două mii de soldați din armata sai- 
goneză dislocați la Hoa Cam, la sud 
de orașul Da Nang, s-au răsculat și 
au trecut în zona eliberată. Militarii 
au deschis focul asupra forțelor ad
ministrației Thieu, care au încercat 
să le bareze drumul".

Deosebit de impresionante sînt re
latările despre atmosfera care dom
nește în regiunile eliberate. După ani 
grei de suferință, populația scăpată 
de apăsătorul jug saigonez iși reia 
cu însuflețire ocupațiile pașnice, iar 
viața se așază în făgașurile ei fi-

rești. Iată o descriere a primelor 
zile după eliberare, în capitala dis
trictuală Ban-Me-Thuot și în zonele 
învecinate, difuzată de Radio-Elibe- 
rarea : „Profesorii și elevii ș£olilor 
secundare din ~ 
Nguyen Du, La 
ngală-; și tehnică 
o .sărbătoare.

, inundă străzile, 
care amintesc de perioada întunecată 
a asupririi...".

în retragerea lor haotică, trupele 
saigoneze forțează grupuri mari ale 
populației, în special femei, bătrîni, 
copii, să se evacueze, practicînd, de 
fapt, o deportare masivă. Sub ame
nințarea puștilor mitraliere și a gu- 

, rilor de foc ale tancurilor, locuitorii 
sînt siliți să se îndrepte spre lagăre 
de. concentrare, „satele strategice" 
de tristă faimă.

Deruta regimului Thieu se mani
festă nu numai pe cîmpurile de luptă, 
ci se răsfrînge și la Saigon. Inter
dicțiile de tot soiul, arestările, repre
siunile se extind de la o zi la alta 
— măsuri care nu fac decît să înte
țească flacăra mîniei populare, să 
intensifice hotărîrea forțelor patrio
tice de a pune capăt regimului co
rupt al lui Thieu. La Saigon, ca șl 
în restul perimetrului tot mai re- 
strîns în care se mai menține domi
nația acestui regim, populația cere 
cu tot mai multă hotărîre instaura
rea uneiznoi conduceri, care să țină 
sâama de interesele, aspirațiile și 
voința maselor celor mai largi din 
Vietnamul de sud, să respecte Acor
dul de la Paris, 
cercurile largi 
sud-vietnameze __  „
de ultimă oră — cu sprijin din afa
ră — de a se proceda la o salvare 
a actualului regim saigonez, printr-o 
simplă schimbare de persoane, în 
prezent vorbindu-se cu insistență de 
posibilitatea înlocuirii lui Thieu cu 
generalul Cao Ky, 
modifica cu nimic 
Ky fiind cunoscut 
mentele cele mai 
de-a lungul anilor 
sălbăticia actelor de represiune 
potriva populației și a forțelor 
triotice.

în declarații recente, forțele

Bode, Quang Trung, 
San, ai școlilor nbr- 
vin la cursuri ca Jis' 
Elevii ■ și- - populația 

suprimă însemnele

Pe de altă parte, 
ale opiniei publice 
resping încercările

soluție ce nu ar 
datele situației, 

ca unul din 
retrograde, 

s-a ilustrat

ele- 
care

pa-

în declarații recente, forțele pa
triotice, Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu, Frontul Național de Elibe
rare și-au reafirmat poziția bine cu
noscută de a negocia cu orice nouă 
administrație care va fi instalată la 
Saigon și se pronunță pentru resta
bilirea păcii în Vietnamul de sud — 
în spiritul prevederilor Acordului de 
la Paris — pentru împlinirea dreptu
lui la autodeterminare al populației 
sud-vietnameze, astfel ca locuitorii 
Vietnamului de sud să-și poată con
sacra toate eforturile lecuirii rănilor 
războiului, făuririi unei vieți libere 
și demne.

în făgașurile ei fi- P. STANCESCU

Reuniunea guvernului saudît
RIAD 29 (Agerpres). — Regele 

Khalid Ibn Abdul Aziz al Ar^biei 
Saudite a prezidat sîmbătă o reu
niune a guvernului, în cadrul că
reia a anunțat modificările. interve
nite în corpponența cabinetului față 
de configurația sa anterioară. Func
ția de prim-ministru a fost asumată 
de regele Khalid Ibn Abdul Aziz, 
prințul moștenitor Fahd Ibn Abdul 
Aziz fiind numit prim-viceprim-mi- 
nistru și ministru de interne. Porto
foliul afacerilor externe a fost atri
buit prințului Saud Al Feisal.

în baza unui decret regal, restul 
membrilor cabinetului sînt menți
nuți în funcțiile pe care le-au de
ținut.

pentru industria chimică
BERLIN 29 — Corespondentul A- 

gerpres transmite: La Leipzig a 
avpt loc a 46-a sesiune a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru indus
tria chimică. Au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană. Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Potrivit acordu
lui dintre guvernul iugoslav și 
C.A.E.R., la lucrările comisiei a 
luat parte și o delegație din Iugo
slavia.

Comisia a examinat și adoptat mă
suri privind adîncirea colaborării în 
domeniile industriei chimice. Indus
triei celulozei și hîrtiei.

aturu ,

fiindu-i fatal.

Toshiba din Ja

etc.

Savanți ameri-

de industria tex- 
din domeniul con- 
acest sistem, în a- 
mai sînt conectate 

Italia,

• EMISIUNEA 
TALĂ. Un locuitor din 
Lynn — localitate din 
estul Angliei

a-
• TITUS VORBEȘTE 

PATRU LIMBI. Zilele 
cestfca a intrat în funcțiune un 
nou s„.țem internațional de in
formații -pufnit TITUS (pre- 

• "scurtarea l'h" jțp’.oi „Textile 
Information Treatment Users’ 
Service" — serviciul de infor
mații din domeniul textilelor). 
„Inima" acestui sistem o consti
tuie un computer aflat în Insti
tutul textil al Franței, situat 
în apropiere de Paris. Compu
terul este conceput ca o „bancă" 
de date — în prezent el deține 
50 000 de informații clasificate 
— din domeniul diferitelor ra
muri legate 
filelor, ca și 
lecțiilor. La 
fața Franței
Belgia, Marea Britanie,
Spania, R.F. Germania, S.U.A., 

“Canada, țări din America Lati
nă. Computerul „vorbește" pa
tru limbi : franceza, engleza, 
germana și spaniola.

• GOETHE - OMUL 
DE ȘTIINȚĂ. In timpuI lu- 
crărilor de demolare a unt 
vechi farmacii din Weima 
s-au găsit ustensile de laboratc, 
care au aparținut marelui po- 
german Goethe. Este vorba < 
diverse sfere din cupru, vase 
chimicale, o instalație peni 
obținerea de hidrogen etc., ca 
confirmă interesul bine cuno . 
cut al poetului fată de științe - 
naturale. Ziarele din R.D.G. r 
levă că, încă în 1783, cînd 
afla la Kassel și apoi la W< 
mar, Goethe făcea experiei 
cu baloane umplute cu ga; 
ceea ce constituia o adevăra 
premieră științifică pe

FA-
King’s
nord- 

a găsit atît di 
hazlie o emisiune de televiziu
ne, îneît a ris 25 de minute în 
șir, după care a încetat din via
ță. Medicii au confirmat că vic
tima avea o afecțiune cardiacă, 
accesul de ris

• OȚEL SILENȚIOS 
întreprinderile 
ponia au pus la punct un aliaj 
feromagnetic, unic în genul său. 
care are calitatea de a absorb 
zgomotul. Este vorba de un aliaj 
fier-crom-aluminiu care, dato
rită cimpului magnetic pe care 
îl dezvoltă, amortizează vibra 
țiile de o sută de ori mai mult 
decît în cazul otelului inoxida 
bil obișnuit. Puțind fi prelucrai 
la temperaturi de pînă la 350 
grade, noul aliaj este ideal pen
tru construirea de material ru
lant, capete de pistoane, echi 
pament de birou, uși și jaluzele 
fonoabsorbante

• ROCI DE „V1RSTÂ 
RECORD".
câni au descoperit in regiune- 
Granite Falls (Minnesota), frag
mente de rocă cu o vîrstă re
cord de 3,8 miliarde de'ani. De
terminarea virstei s-a făcut cu 
ajutorul metodelor rubidiu- 
stronțiu și uraniu-plumb. D 
analiza acestor roci, exper 
speră să descifreze noi date iu 
portante despre istoria geo' 
că a Pămîntului.
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