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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a Congresul al XXV-lea al P.C.U.S.
Stimați tovarăși,

Delegația Partidului Comunist 
Român participă cu mare satisfac
ție la lucrările celui de-al 
XXV-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice — eve
niment de importanță istorică în 
viața societății sovietice. Avem 
deosebita plăcere ca. în numele Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, al comuniștilor ro
mâni, al tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România, 
să vă adresăm dumneavoastră, în
tregului partid, popoarelor marii 
țări sovietice un cordial mesaj de 
prietenie și solidaritate intemațio- 
nalistă, precum și cele mai calde 
urări de succes în desfășurarea lu
crărilor congresului. (Aplauze pu
ternice).

Am ascultat cu viu interes am
plul raport prezentat de tovarășul 
Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, care 
înfățișează tabloul remarcabilelor 
realizări obținute de popoarele U- 
niunii Sovietice, sub conducerea 
partidului comunist, în toate dome
niile de activitate, precum și vas
tul program de viitor menit să a- 
sigure progresul tot mai intens al 
societății sovietice. Ca prieteni sin
ceri ai primei Țări a Socialismului, 
ne bucurăm de uriașele succese pe 
care le obțineți în dezvoltarea eco
nomiei, în înflorirea științei și teh
nicii, în întreaga evoluție a-socie
tății— și vă urăm noi și tot mai 
mari victorii pe calea făuririi co
munismului, a bunăstării materia
le și spirituale a poporului. (A- 
plauze puternice). Marile reali
zări în dezvoltarea economico- 
socială a Uniunii Sovietice, politi
ca sa 'consecventă de pace și cola
borare internațională reprezintă o 
contribuție importantă la întărirea 
forțelor socialismului și progresului 
în lume, la cauza înțelegerii și prie
teniei între popoare.

Stimați tovarăși.
La rîndul său, poporul român 

dobîndește progrese tot mai mari 
în vasta operă de edificare a so
cialismului. Țara noastră a încheiat 
cu succes cincinalul 1971—1975, 
realizînd, în această perioadă, o 
creștere a producției industriale 
într-un ritm mediu anual de peste 
13 la sută și o sporire a producției 
agricole pe întreg cincinalul cu 
peste 25 la sută. Venitul național 
s-a mărit cu peste 70 la sută, asi- 
gurîndu-se creșterea veniturilor 
reale tctale ale populației cu 46 
la sută. Au cunoscut o puternică 
înflorire învățămîntul, știința și 
cultura, s-a îmbogățit întreaga 
viață spirituală a poporului. O a- 
tenție deosebită a fost acordată 
creșterii și perfecționării rolului 
partidului în conducerea societății, 
întăririi rolului statului în organi
zarea activității economico-socia- 
le, lărgirii democrației socialiste, 
creării cadrului organizatoric pen
tru participarea activă și efectivă 
a maselor populare la întreaga 
conducere a țării. Partidul și po
porul nostru au trecut acum la 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea, a Progra
mului Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl înaintare 
a țării spre comunism.

Politica marxist-leninistă a parti
dului nostru corespunde pe deplin 
Intereselor vitale ale celor ce mun
cesc din țara noastră, cauzei so
cialismului și păcii în lume.

La baza întregii noastre politici 
»tă convingerea că, în accelerarea 
operei de construcție socialistă, un 
rol important are întărirea colabo
rării economice și tehnico-științi- 
fice șl a solidarității țărilor socia
liste, întemeiate pe egalitate în 
drepturi și avantaj reciproc, pe 
principiile marxism-leninismului 
șl internaționalismului proletar. 
(Vil aplauze). De aceea, acționăm 
ferm pentru lărgirea relațiilor de 
cooperare și întrajutorare recipro
că cu toate statele socialiste. 
România participă activ la colabo
rarea C.A.E.R., la înfăptuirea 
„Programului complex" în scopul 
progresului economic și social al 
fiecărei țări membre.

îmi face o deosebită plăcere să 
menționez că între România și 
Uniunea Sovietică se desfășoară, 
în spiritul vechilor tradiții de prie
tenie și solidaritate dintre cele 
două partide și popoare, raporturi 
de colaborare tovărășească, de 
conlucrare și cooperare rodnică — 
pe tărîm economic, tehnico-știin- 
țlfic, cultural și în alte domenii —

ceea ce corespunde pe deplin in
tereselor ambelor țări, cauzei so
cialismului și păcii. (Aplauze pu
ternice).

Amplificăm colaborarea cu ță
rile în curs de dezvoltare și, tot
odată, lărgim schimburile econo
mice cu toate țările, fără deosebire 
de orînduire socială, inclusiv cu 
țările capitaliste dezvoltate, parti- 
cipînd activ la diviziunea interna
țională a muncii.

Stimați tovarăși,
Omenirea parcurge astăzi o e- 

pocă de profunde transformări 
revoluționare, sociale și naționa
le, în care au loc schimbări 
în raportul mondial de forțe in 
favoarea popoarelor ce se pro
nunță pentru dreptul la o viață 
liberă și independentă, pentru re
lații de egalitate deplină între na
țiuni. Un rol important în aceste 
schimbări îl au țările socialiste 
— și doresc să menționez contri
buția importantă a Uniunii So
vietice — realizările pe care ele 
le obțin în dezvoltarea economico- 
socială, în ridicarea nivelului de 
trai al maselor, politica lor ex
ternă de pace și colaborare. De 
asemenea, o înrîurire pozitivă e- 
xercită politica tinerelor state in
dependente,' lupta popoarelor 
care-și afirmă tot mai puternic 
voința de a-și hotărî singure des
tinele, fără nici un amestec din 
afară, mișcarea revoluționară a 
clasei muncitoare, acțiunile ce
lorlalte forțe democratice și pro
gresiste din întreaga lume. O ca
racteristică a epocii noastre o 
constituie noua fază a crizei ge
nerale a capitalismului, care cu
prinde toate sferele vieții econo- 
mico-sociale, ascuțirea tot mai 
accentuată a contradicțiilor în ca
drul lumii capitaliste.

Toate aceste schimbări au des
chis calea promovării unei politici 
noi pe arena mondială, a afirmării 
cursului spre destindere. Trebuie 
însă să fim conștienți că în lume 
mai există importante forțe reac
ționare care pot pune în pericol 
acest curs și pacea mondială. Iată 
de ce se impune intensificarea e- 
forturilor unite ale popoarelor 
pentru lichidarea vechii politici 
imperialiste de forță și dominație, 
pentru instaurarea unor rela
ții cu adevărat noi, de egalitate 
între națiuni, de respect al suve
ranității șl independenței naționa
le, de neamestec în treburile in
terne și avantaj reciproc, de re
nunțare la forță și la amenința
rea cu forța în viața interna
țională.

Pornind de la aceste realități, 
România a promovat și promovea
ză o politică externă activă, a- 
ducîndu-și contribuția concretă, 
împreună cu țările socialiste, cu 
celelalte popoare iubitoare de 
pace, cu forțele avansate ale lu
mii, la înfăptuirea aspirațiilor de 
securitate și progres ale omenirii, 

la soluționarea problemelor com
plexe ale epocii contemporane.

După încheierea cu succes a 
Conferinței general-europene — 
eveniment istoric în viața conti
nentului — România se pronunță 
în mod ferm pentru traducerea în 
viață a tuturor principiilor înscrise 
în documentele adoptate la Hel
sinki, care constituie un tot uni
tar. Punem un accent deosebit pe 
intensificarea colaborării econo
mice și trecerea la măsuri con
crete de dezangajare militară — 
condiții hotărîtoare pentru înfăp
tuirea dezideratelor de securitate 
și pace ale popoarelor europene. 
Conștienți de importanța creării 
de zone ale păcii pe continent, 
acționăm pentru dezvoltarea unor 
relații de bună vecinătate în 
Peninsula Balcanică, pentru trans
formarea acesteia într-o regiune 
a colaborării fructuoase, lipsită de 
arme atomice. Ne pronunțăm 
pentru soluționarea politică a con
flictului din Orientul Mijlociu, pen
tru instaurarea unei păci trainice 
și juste în această zonă, pentru re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, pentru rezolvarea 
problemei poporului palestinean in 
conformitate cu interesele sale le
gitime — inclusiv de a-și crea un 
stat național propriu — pentru asi
gurarea independenței și suvera
nității tuturor statelor din regiune.

Ținînd seama de faptul că — da
torită politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste — marea 
majoritate a omenirii trăiește în 
condiții de subdezvoltare sau se 
află în curs de dezvoltare, conside
răm că un imperativ de prim ordin 
al progresului și păcii mondiale este 
intensificarea eforturilor generale 
pentru lichidarea decalajelor din
tre state, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționa
le. Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru înfăptuirea dezarmării și, în 
primul rînd, a celei nucleare, pen
tru democratizarea relațiilor inter
naționale și participarea tuturor 
statelor, indiferent de mărimea lor, 
la soluționarea problemelor com
plexe ale contemporaneității, pen
tru îmbunătățirea activității și 
creșterea rolului O.N.U. în viața 
mondială.

în ce o privește, România este 
hotărîtă să-și aducă și în viitor 
contribuția sa la realizarea unei 
politici noi — bazată pe respectul 
dreptului fiecărui popor de a-și 
alege nestingherit calea dezvoltă
rii istorice — pentru crearea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră.

Stimați tovarăși,

Doresc să relev și de la această 
tribună relațiile tovărășești exis
tente între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și să exprim ho- 

tărîrea noastră de a milita și în 
viitor pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei, colaborării și solidari
tății partidelor noastre. (Aplauze 
puternice).

Partidul Comunist Român dez
voltă strînse legături de prietenie, 
colaborare și solidaritate cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești-; acționează pentru întărirea 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pentru 
făurirea unei unități noi, înteme
iate pe respectarea dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, de a contri
bui creator la dezvoltarea mar
xism-leninismului, la îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluției și con
strucției socialiste. Participăm ac
tiv la pregătirea conferinței parti
delor comuniste și muncitorești din 
Europa cu dorința de a contribui 
la desfășurarea unui rodnic și de
mocratic schimb de experiență și 
opinii între partide, la întărirea 
solidarității și colaborării lor.

Pornind de la necesitatea întă
ririi unității clasei muncitoare, a 
maselor largi ale celor ce muncesc, 
a forțelor noi, democratice ale epo
cii noastre, Partidul Comunist Ro
mân acționează, de asemenea, pen
tru dezvoltarea colaborării și soli
darității cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională, cu organiza
țiile progresiste, antiimperlaliste de 
pretutindeni, în lupta pentru pro
gres social și pace în lume. (A- 
plauze puternice).

Dragi tovarăși,

în încheiere, urăm Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, tu
turor popoarelor sovietice noi și 
mari realizări în înfăptuirea pro
gramului pe care-1 va adopta Con
gresul al XXV-lea și care va des
chide, fără îndoială, largi și însu- 
flețitoare perspective de viitor, va 
da un nou impuls înaintării vic
torioase a patriei dumneavoastră 
pe calea luminoasă a comunismu
lui, a bunăstării și fericirii, a in
tensificării luptei pentru colabo
rare între popoare, pentru pace 
pe planeta noastră. (Aplauze pu
ternice).

Trăiască prietenia și colaborarea, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre țările și popoare
le noastre 1 (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Să se întărească și să se dez
volte solidaritatea dintre țările so
cialiste, dintre partidele comu
niste și muncitorești, dintre forțe
le progresiste, antiimperialiste din 
întreaga lume ! (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

Trăiască pacea și colaborarea în
tre popoare ! (Cei prezenți în sală 
— întreaga asistență în picioare — 
aplaudă puternic, îndelung).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a revenit în Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, care participă în 
fruntea unei delegații a Partidului 
Comunist Român la lucrările celui 
de-al XXV-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
s-a înapoiat joi seara în Capitală.

Secretarul general al partidului a 
fost întimpinat, la aeroport, de to
varășa Elena Ceaușescu. de tovarășii 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Uie Verdeț, Ștefan Voi-

Rezultate bune in întrecere
Colectivele din numeroase unități industriale au înregistrat în 

perioada care a trecut din acest an rezultate importante în creș
terea producției și productivității muncii pe baza folosirii eficien
te a utilajelor și a timpului de lucru, în îmbunătățirea și diver
sificarea produselor, in economisirea de resurse materiale.

Producții sporite, pro
ductivitate superioară

în județul Mureș, întreprinderile 
industriale au pus la dispoziția eco
nomiei naționale, peste prevederi, 
22 milioane kWh energie electrică, 
100 mașini electromecanice de calcul, 
2 500 tone carbid, 1 400 mp plăci a- 
glomerate din lemn, însemnate can
tități de produse agroalimentare. De 
menționat că cea mai mare parte din 
produsele realizate sînt obținute pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Se materializează, astfel, unul din 
principalele angajamente ale oame
nilor muncii din acest județ, care 
prevede ca 83 la sută din sporul de 
producție pe care il vor realiza in 
acest an să se obțină prin creșterea 
productivității muncii.

Randament ridicat în 
utilizarea instalațiilor

Chimiștii de la întreprinderea 
„Azur" clin Timișoara au livrat in 
acest an, peste prevederile planului 
la zi. produse în valoare de circa 2,5 
milioane lei. întregul spor, materia
lizat în importante cantități de rășini 
sintetice, lacuri, vopsele etc., s-a ob
ținut prin folosirea cu randament 
mărit a instalațiilor. O altă între
prindere timișoreană — „Tehnome- 
tal“ — care, în acest an, va pune la 
dispoziția agriculturii un volum de 
utilaje cu 20 la sută mai mare decît 
anul trecut, a livrat numai pină 
acum în plus 10 mașini de mare ca
pacitate, care se vor folosi în proce
sul de condiționare a cerealelor. Tot
odată, aici a început execuția de se
rie a unor echipamente pentru com
binele de recoltat furaje.

O nouă instalație de 
fabricare a bitumului

Lg rafinăria nr. 3 de la Combina
tul petrochimic Pitești a fost inte
grată în circuitul productiv instala
ția de fabricare a bitumului, cu o ca
pacitate dp 200 000 tone pe an. Aces
ta este cel de-al patrulea obiectiv, 
după instalațiile de distilare atmos
ferică, de hidrofinare a benzinei șl 
de desulfurare a gazelor, care 
a fost pus în funcțiune pină acum 
în cadrul noii unități. în vederea va
lorificării superioare a hidrocarburi- , 
lor. se prevede ca pină la sfîrșitul a- 
nului în curs să se alinieze la star
tul producției și celelalte capacități 
ale rafinăriei. (Agerpres).

Cu cheltuieli de 
producție mai reduse

Petroliștii din schelele de foraj și 
extracție au obținut de la începutul 
anului succese atit în activitatea de 
producție, cit și pe linia extinderii u- 
nor metode moderne de exploatare a 
sondelor, menite să contribuie la 
sporirea randamentelor. Așa. spre 
exemplu. Trustul petrolului Tg. Jiu 
a realizat o producție suplimenta
ră in valoare de aproape 2 milioane 
lei. Totodată, prin diminuarea chel
tuielilor la mia de lei producție- 
marfă, colectivul de aici a obținut 
in perioada care a trecut din acest 
an un volum suplimentar de eco
nomii în valoare de peste 100 000 lei, 
precum și însemnate beneficii. Și in 
schelele prahovene, fiecare metru MUNCIIETICA

în fapte și opinii

Noțiunea de răspundere 
poate sugera, plastic, ima
ginea unei nave. Con
strucția unei nave ce ar 
urma să pornească în 
largul oceanelor și să 
înfrunte furtunile. So
cietatea noastră poate fi 
asemuită unei asemenea 
creații de maximă răs
pundere. Cum construim, 
deci, această navă ? Un 
singur termen definește 
toate cite s-ar cuprinde 
în răspuns : cu răspunde
re. Totală. Pentru că de 
Ia prima linie a desenu
lui după care începe con
strucția și pină la ulti
mul nit. totul, absolut to
tul este esențial.

Imaginea mi-a fost su
gerată chiar în lumea va
poarelor. pe Șantierul na
val din Galați, discutînd 
despre răspundere cu 
maistrul Gheorghe Iri- 
mescu, secretarul comite
tului de partid de la sec
ția 1 A.

— Sîntem, în șantier, 
două secții de construc
ție a navelor. 1 și 1 A. 
Funcționăm ca unități pa
ralele. avînd și teritoriul 
bine delimitat. Construim 
vapoare, uneori chiar a- 
celeași tipuri de vapoare. 
Totuși, cind s-a lansat in 
producție platforma de 
forai marin, lucrare' ex
trem de pretențioasă. 

tec, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ni
colae Giosan. Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Ursu, precum și de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești.

Au fost de față N. V. Maslenni
kov, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Moscova, pe aero

portul Vnukovo, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost condus de V. E. 
Dimșiț, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., F. I. Mo- 

săpat anul acesta a fost realizat cu 
un cost mediu mai mic față de ni
velul înregistrat în primele două 
luni ale anului trecut, obținindu-se pe 
această cale o economie echivalentă 
cu costul forajului unei sonde la 
3 000 metri adincime. (Agerpres).

20 milioane kWh 
energie peste plan

în primele două luni din acest an, 
Hidrocentrala de la Porțile de Fier 
a pulsat suplimentar în sistemul e- 
nergetic național 20 milioane kWh 
energie electrică. Hotărîți să înfăp
tuiască și să depășească toate anga
jamentele asumate în întrecerea so
cialistă din acest prim an al cinci
nalului, energeticienii marii unități 
și-au fixat ca obiectiv principal va
lorificarea integrală a potențialului 
energetic al Dunării, concomitent cu 
preocuparea pentru obținerea unor 
însemnate economii la consumul pro
priu. (Virgiliu Tătaru).

Resursele materiale - 
mai bine gospodărite

Reducerea cu numai 1 la sută a 
consumurilor de materii prime și 
materiale în industria județului Te
leorman echivalează, la nivelul aces
tui an, cu o economie de 39,5 milioa
ne lei. Pentru a valorifica aceste po
sibilități, în întreprinderile teleormă- 
nene. sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, se întreprind 
numeroase și diverse acțiuni. Astfel, 
la Combinatul de îngrășăminte chi
mice Tr. Măgurele. Schela de extrac

La întreprinderea „Unirea" din Cluj-Napoca, un nou lot de râzboaie de țesut 
este pregătit pentru livrare

conducerea șantierului a 
hotărit inițial să dea 
platforma în execuție ce
leilalte secții, secția unu. 
deși terenul pe care urma 
să se lucreze era al nos
tru. De ce ? Ni s-a ex
plicat că intrucit noi nu 
avem sudori atit de ca-

Cum am putea să-l con
trazicem pe maistrul prin
cipal Irimescu ? Fără în
doială. spiritul de răs
pundere în muncă antre
nează orgoliul constructiv, 
capacitatea noastră, tot 
ce-i mai buri în noi. Da,

Răspunderea
lificați și întrucît și ex
periența celorlalți e mai 
veche... Am discutat în 
colectiv și am hotărit : 
..Dacă-i pe terenul nos
tru. o facem noi !“. „N-o 
să puteți !“. „Trebuie să 
putem !“. „Aveți grijă că 
vă luați o mare răspun
dere !“. Asta era ! Am dat 
o adevărată bătălie ca să 
ne revină această mare 
răspundere. Mă întreb și 
acum de ce s-au „bătut" 
oamenii noștri pentru 
ea ?’ Puteam să ne ve
dem liniștiți de vapoare
le noastre. De aceea, mă 
gindesc eu, răspunderea, 
vedeți dumneavoastră, e 
o chestiune de onoare, 
de... ambiție.

răspunderea înseamnă și 
onoare.

Am aflat apoi că. mai 
departe, ca să facă față 

- tuturor exigentelor impuse 
de pretențioasa construcție 
a platformei, cei de la „1 
A“ și-au încordat toate 
puterile. Au fost momen
te cind unii oameni nu 
s-au putut desprinde de 
la locul lor de muncă 
douăzeci și patru de ore. 
Deci răspunderea în
seamnă și efort, muncă 
fără precupetire.

— Vă spun drept — is
torisește acum amuzat 
brigadierul Alecu Miron, 
un tînăr blond si liniștit 
— cînd maistrul m-a luat 
de mină și mi-a zis să-mi

cialin. șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., activiști ai C.C. al P.C.U.S.

Erau prezenți. de asemenea, mem
brii delegației Partidului Comunist 
Român la cel de-al XXV-lea Con
gres al P.C.U.S. : tovarășii Manea 
Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Suceava al P.C.R., și Gheorghe 
Badrus, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României In 
U.R.S.S.

ție Videle, întreprinderea de meca
nizare a agriculturii și industriei ali
mentare Roșiori. întreprinderea de 
panouri și tablouri electrice Alexan
dria și în alte unități au fost aplicate 
numeroase tehnologii moderne și i- 
novatii menite să contribuie la folo
sirea mai judicioasă a materiilor pri
me și materialelor. Totodată, in multe 
unități, unele materii prime au fost 
înlocuite cu altele mai ieftine, care 
nu diminuează cu nimic calitatea pro
duselor realizate. Se acționează con
tinuu șl perseverent pentru perfec
ționarea cunoștințelor profesionale 
ale muncitorilor și cadrelor de con
ducere, se extind schimburile de ex
periență și demonstrațiile practice, în 
cadrul cărora fruntașii demonstrea
ză practic cum pot fi reduse consu
murile specifice. (Agerpres).

La export - cantități 
mai mari de produse

Produsele întreprinderii de tricota
je „Someșul" din Cluj-Napoca se 
bucură de tot mai multă căutare la 
export. Circa jumătate din producția 
unității este livrată unor beneficiari 
din U.R.S.S., R.F.G., Anglia, Olanda 
ș.a. Nu întimplător, deci, pină în pre
zent, în acest an, au fost desfăcute 
peste hotare cu peste 20 la sută mal 
multe articole de tricotaje decît era 
prevăzut în plan.

în scopul amplificării activității da 
comerț exterior, întreprinderea iși di
versifică producția din fire speciale, 
își înnoiește și modernizează modul 
de prezentare a produselor. în ace
lași timp, colectivul întreprinderii se 
străduiește să satisfacă necesitățile 
cumpărătorilor din țară cu produse 
care pină acum se importau. Au fost 
amenajate, în acest sens, noi capaci
tăți de producție. Se fac. totodată, 
eforturi pentru utilizarea pe scară 
cît mai largă a coloranților indigeni 
în locul celor din import. (Al. Mu- 
reșan).

•trîng sculele și să merg 
cu el să lucrez la plat
formă. mi s-au înmuiat 
picioarele. Auzisem că a- 
colo. dacă nu faci treabă 
ca lumea, e jale. Răspun
dere mare 1 Acum, eu nu 
că n-aș fi știut meserie, 
dar nici n-aș fi zis că pot 
să stau alături de ăi bă- 
trini... Intii am vrut să 
refuz. Pe urmă mi-am zis 
că. la urma-urmei, tre
buie să reușesc. N-o să 
mă las, fie ce-o fi 1

Așadar. răspunderea 
mai înseamnă, totodată, 
îndrăznea'ă, dorință de 
autodepășire. Ca să faci 
acel lucru important, 
spre care te simți chemat, 
îți trebuie, da. curajul de 
a te desprinde din ruti
nă. de a renunța la pote
ca prea bătătorită. Răs
punderea te cheamă la 
acțiune hotărită. cuteză
toare. te împinge spre a- 
ti’ngerea culmilor „ador
mite" în tine.

Pentru atestarea sudo
rilor Care aveau să lu
creze la platformă s-a 
ținut, în șantier, un con
curs. Competiția profesio
nală a scos la iveală cîte- 
va realități surprinzătoare 
pentru unii.

— Chiar șl pentru noi 
— spune tovarășul Ana- 

,tolie Mehic, secretarul 
comitetului de partid al 
șantierului. De exemplu, 
nu ne-am fi așteptat, 
pentru nimic în lume, sa 
la acest concurs foarte 
pretențios să reușească... 
puștimea. Ei bine, ei au 
fost cei mai multi care 
au „trecut". Sudori tineri, 
cu categoriile de califica
re doi și trei... Și au „că-
(Continuare 
în pag. a III-a)
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Adunările efe partid în pregătirea

Congresului educației politice și al culturii
Antrenarea tuturor comuniștilor la 

cristalizarea măsurilor concrete pen
tru perfecționarea în continuare a 
activității ideologi, co-educative, a
propagandei de partid, abordarea 
obiectivelor de la fiecare loc de mun
că sub raportul sarcinilor specifice, al 
gîndirii și conștiinței se află în 
atenția comitetului nostru de partid. 
Urmărind desfășurarea Ia un nivel 
cît mai înalt a adunărilor de partid 
ce au Ioc în pregătirea Congresului 
educației politice și al culturii, evi
tarea oricăror tendințe de tratare 
formală a problemelor, comitetul de 
partid se străduiește să acorde 
un sprijin direct 
și concret adună- ~ 
rilor ; practic, 
cite un membru 
al comitetului are 
în răspundere |g|l
personală pregă- 
tirea și condu- 
cerea fiecărei a- anctai•s., fig in 
oră, membrii se- 1&S3 j
cretariatului se 
întîlnesc cu dele- ---------------------
gătii 
condus adunările 
dentă,

. pre felul 
lindu-se măsuri operative, 
să ducă Ia îmbunătățirea conținutu
lui și eficienței adunărilor din zilele 
următoare ; Ia sfîrșitul săptămînii, 
concluziile sint discutate și în pre
zența acelor membri ai comitetului 
care vor conduce adunările viitoare.

Cu aceste prilejuri a reieșit, de 
pildă, că, în unele organizații, adu
nările au fost mai slab pregătite. 
Este vorba de caracterul prea gene
ral al informărilor pregătite pentru 
adunări, despre enunțarea unor teze 
și princLpii abstracte privind etica, 
responsabilitatea, îndatoririle civice, 
fără referiri precise la problemele 
directe, concrete, nominale ale colec
tivului in cauză, cum s-a întîmplat 
în organizațiile de bază nr. 1 Conect, 
nr. 9 I.P.R.S.-Băneasa. Corectind a- 
ceste neajunsuri, prevenim 
repetarea lor.

în atenția noastră stă și 
tendinței acelor organizații 
— cum a fost cazul celor de 
tutui de cercetări electronice, nr. 1 de 
la fabrica do ulei „13 Decembrie"

nr. 3 de la fabrica de morărit și 
nifLcație „Dîmbovița" — care, 
lnțelegînd pe deplin spiritul 
cestor dezbateri, au vădit o 
titudine tolerantă, șovăind să 
poziție critică față de unii comuniști 
ale căror manifestări s-au dovedit a 
fi, în unele împrejurări, contrare mo
ralei socialiste — fie în ceea ce pri
vește atitudinea față de muncă, fie 
în ceea ce privește grija față de avu
tul obștesc, comportarea in familie și 
societate. Din păcate, unele din a- 
ceste fapte nu au fost supuse In adu
nări, așa cum ar fi fost de așteptat, 
unor critici aprofundate, spre a se

pa- 
ne- 
a- 
a- 
ia

tele de 
număr 
te apoi 
vațiilor 
tivelor organizații. Informările se do
vedesc cu atît mai eficiente cu cit 
supun atenției adunărilor și plenare
lor ou activul fapte, date și nume 
concrete, munca desfășurată pe plan 
ideologic și educativ pe baza progra
melor proprii de măsuri ale organi
zațiilor de partid — programe întoc
mite după Plenara din noiembrie 
1971. în urma adunărilor anuale de 
dări de seamă, a concluziilor desprin-

vedere ale unui cit mai mare 
de comuniști, imbunătăți- 

in urma discuțiilor și obser- 
din plenul birourilor respec-

latoare, de cinescoape, de la I.E.M.I. 
s-a luat poziție hotărîtă față de men
talitatea unor cadre tehnice care sub- 
apreciau posibilitățile de a se produ
ce in tară anumite materiale și piese 
ce erau aduse din import ; partici
panta la adunări au demonstrat prin 
fapte concrete că stă in puterea co
lectivelor. în capacitatea și inteli
gența tehnică a specialiștilor noștri 
să realizeze și ei, să asimileze în fa
bricație asemenea materiale și piese, 
la nivel calitativ similar, contribuind 
astfel la reducerea efortului valutar.

Un loc important in preocupările 
noastre îl ocupă și

care au
discută

cum
! din ziua prece- 
In amănunt des- 
au decurs, stabi- 

menite

totodată

evitarea 
de bază 
La Insti-

trage concluzii ătît pentru cei in cau
ză, cit și pentru întregul colectiv. Re
petăm de aceea, cu prilejul întîlniri- 
lor zilnice la care ne-am referit, al 
vizitelor frecvente în organizații, ce
rința ca toate adunările să stimuleze 
o participare activă la dezbateri, să 
încurajeze puternic spiritul militant, 
partinic, critica și autocritica.

Tocmai in acest scop și pentru ca 
adunările să-și atingă țelul educativ, 
în această perioadă toți comuniștii 
au fost mobilizați să revadă docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, capitolele din Pro
gramul adoptat de Congresul al 
XI-lea cu privire Ia activitatea ideo
logică și educația în spirit socialist a 
oamenilor muncii, Codul etic al par
tidului și, în lumina învățămintelor 
ce se desprind, să aprecieze activi
tatea organizațiilor de partid, să asi
gure dezbaterilor un caracter de ana
liză profundă, de combativitate par
tinică. Veghem, de asemenea, ca 
informările prezentate de birouri
le organizațiilor de bază să fie 
elaborate — sub Îndrumarea direc
tă a unor membri ai comitetului 
nostru de partid — de colective 
largi, spre a reflecta opiniile și punc-

se din adunările de semnare a „An
gajamentului solemn".

Putem evidenția, bunăoară, străda
nia birourilor organizațiilor de bază, 
a membrilor de partid, de a 
analiza comportarea, felul de a munci 
și a gindl al comuniștilor, al tuturor 
membrilor colectivelor prin prisma 
realizării sarcinilor de producție, a 
angajamentelor, văzînd in atitudinea 
față de muncă un criteriu esențial ce 
relevă gradul de conștiință al oame
nilor. capacitatea lor de dăruire. Din 
acest unghi de vedere, participants la 
adunările unor organizații de bază — 
de exemplu, organizațiile nr. 2 și 3 
de la întreprinderea ..Electronica", 
nr. 9 de la întreprinderea de ci
nescoape, nr. 2 de la Institutul de 
cercetări componente electronice — au 
insistat asupra necesității unor mă
suri pe plan politico-educativ pentru 
dezvoltarea atitudinii înaintate față 
de muncă, a răspunderii pentru gos
podărirea judicioasă a bunurilor 
materiale la toți membrii colective
lor. Fără a ne propune să facem un 
tur de orizont al ideilor desprinse 
din dezbateri, am menționa, totuși, in 
mod special, că in unele organizații 
de bază de la întreprinderile de calcu

întocmirea, în ca
drul adunărilor 
și plenarelor, a 
unor programe 
de lucru cuprin- 
zind măsuri con
crete, legate de 
specificul fiecă
rui colectiv, de 
părerile, criticile 
și propunerile e- 
nunțate — pla
nuri de măsuri 
care să sintetize
ze experiența va
loroasă, să preci

zeze clar neajunsurile ce se cer înlă
turate, principalele obiective de viitor. 
Concomitent cu transpunerea opera
tivă în viață a acestor planuri, 
menite să determine creșterea rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid, se urmărește și rezolvarea 
problemelor ridicate de participanții 
la adunări, pe bază de termene 
și responsabilități precise, atît la ni
velul comitetelor de partid, cit și al 
comitetului de sector.

Toate aceste dezbateri constituie 
pentru noi o uriașă experiență, care 
ne ajută nu numai să soluționăm 
unele probleme politico-organizato- 
rice de moment, ci și să gîndim în- 
tr-o perspectivă mai largă ce avem 
de făcut pentru intensificarea activi
tății ideologice și politico-educative, 
pentru ridicarea nivelului de con
știință al oamenilor muncii, pentru 
formarea lor în spiritul principiilor 
etice ale partidului nostru.

Cartierul „9 Mai" — cel mai tîndr ansamblu de locuințe din Tg. Jiu
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® în 1976 - 140 000 sortimente de articole 
textile și încălțăminte la dispoziția dv. ® în 
luna aprilie, Capitala va găzdui cea de-a 
doua ediție a Tîrgului de primăvară ® Ma
rile avantaje ale micului comerț stradal 
• Magazine „Romarta“ - în alte 16 orașe 

din țară
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Adriana MORARU 
prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 2 
din Capitală

ini orădene
sub cupole de sticlă

în zona de vest a Oradiei. In apro
pierea platformei industriale a ora
șului, se disting cupolele de sticlă ale 
întreprinderii de sere. în cele 74 
hectare de sere, mai bine de 800 de 
muncitori și specialiști se disting 
prin muncă stăruitoare și hărnicie 
pentru a obține producții sporite de 
legume.

— Cincinalul trecut l-am realizat 
în trei ani și trei luni — ne spu
ne Ing. Mihai Binșelean, directorul 
întreprinderii. în cei cinci ani s-a 
obținut o producție suplimentară de 
6 400 tone legume 
producția globa-

1-am depășit
22 milioane 
sarcinile

de seră ; planul la

lă 
cu 
lei, 
export — cu 6.6 
milioane lei 
Iută, 
suplimentare 
ridicat la 23 
lioane lei, 
cheltuielile 
1 000 lei produc- 
ție-marfă s-au redus de la 797 lei, 
cît a fost planificat, la 592 lei. Fer
mele conduse de ing. Emil Jurcâ și- 
ing. Carol Keresztes au realizat 100 
tone tomate in primul ciclu și 83 tone 
în ciclul doi.

Directorul tntreprinderii, cunoscînd 
factorii care au dus Ia aceste succe
se, ne vorbește in primul rind de oa
meni, de sudarea colectivului de 
muncitori. „Cu excepția perioadelor 
de recoltare — menționează dînsul — 
cînd lucrăm și cu sezonieri, cea mai 
mare parte din colectivul întreprin
derii o formează muncitorii perma
nent, ei lucrînd la aceleași locuri 
de muncă de la primul ciclu de 
producție. în acest fel am putut 
învăța oamenii să-și însușească teh
nologii moderne, să încercăm expe
riențe din care am adoptat pe cele 
cu rezultatele cele mai bune". Șefii 
de ferme ing. Stochina Popa și ing. 
Ladislau Papp, tehnicienii horticoli 
Gavril Bar și Filofteia Bolfan, legu
micultoarele Titina Pal. Paraschiva 
Varga, Ileana Derecski, Ileana Fe- 
kete, Berta Popa și alți specialiști 
și muncitori lucrează de La început 
la aceleași ferme. De 
abnegația oamenilor se 
nu numai menținerea

de
va- 

beneficiile 
s-au 
mi- 
iar 
la

Pe 74 de hectare, 
anual — mii de tone 

de legume

orădene în eșalonul fruntaș pe ra
mura legumiculturii tării, ci și amor
tizarea investiției de aproape jumă
tate de miliard lei în numai nouă 
ani. față de 17 ani cît era prevăzut 
in studiul tehnico-economic.

La stabilitatea oamenilor a contri
buit și grija pentru asigurarea unor 
condiții bune de muncă și viată. 
Un cămin pentru 140 de nefamiliști, 
două blocuri de 40 de apartamente, 
o grădiniță cu orar normal pentru 
340 de copii, o cantină, bufet de in
cintă — sînt elemente care atestă 
preocuparea pentru satisfacerea ne

voilor angajați- 
lor. A existat o 
preocupare con
stantă pentru ri
dicarea nivelului 
de pregătire pro
fesională a oa
menilor. Aproape 
jumătate din ei 
și-au dobîndit ca
lificarea în cadrul 
întreprinderii.

Activitatea întreprinderii se per
fecționează mereu. Dacă in primii 
ani .se produceau numai tomate, cas
traveți și ardei, încercările repetate 
făcute de specialiști au dus la adap
tarea Ia condițiile de seră a diferitelor 
altor legume. Din acest an. întreprin
derea de sere din Oradea livrează 
comerțului 18 sortimente, printre 
care salată, gulii, ciuperci, ardei iute 
și alte produse de largă căutare. în 
prima decadă din luna februarie a 
început livrarea legumelor din pri
mul ciclu de producție. Recolta este 
foarte frumoasă și se așteaptă rezul
tate superioare celor din anul 
trecut. Pînă la 25 februarie, din se
rele de la Oradea au fost expediate 
160 tone castraveți. 8 tone roșii. 57 
tone salată, 5 tone diferite verdețuri, 
în zilele următoare, lucrările de re
coltare vor fi intensificate și canti
tăți tot mai mari de legume vor fi 
trimise la piață. întregul colectiv al 
întreprinderii este hotărît să producă 
In acest an cantități tot mai mari de 
legume, sporindu-și astfel contribu
ția la buna aprovizionare a popu
lației.

în întrecerea socialistă ce se desfășoară în întreprinderile din ju
dețul Cluj, printre cei ale căror rezultate in muncă ii situează în 
frunte se află și foarte multe femei. Dintre numeroasele exemple, am 
ales doar citeva (de la stingă la dreapta) : ELENA ROTARU — rihtui- 
toare la „Clujeana" ; SUZANA GRINDEAN — glăzuratoare la „Elec- 
troceramica“-Turda ; MARIA LUCA — croitor de piele la „Clujeana" ; 
DANIELA COPOLOVICI — presatoare la ,.Electroceramica“-Turda ; 
ILEANA BOLDIZSAR — muncitoare la „Clujeana". Foto : S. Cristian

Masmi si
9

Prin modernizare și 
dezvoltare, fostele ate
liere I.R.U.M. din Va
tra Dome! au devenit 
in ultimii ani o mo
dernă întreprindere de 
construcții și reparații 
utilaje și piese de 
schimb. Ca urmare a 
dotării tehnice superi
oare. harnicul colectiv

e pentru
de aici și-a 
atenția cu 
spre asimi- 

Și
la producția 

ma-

de muncă 
îndreptat 
precădere 
larea în fabricație 
trecerea
de serie a unor 
șini și utilaje destina
te unităților din siste
mul economiei fores
tiere. Așa a ajuns uni

forestieri
tatea dorneană să 
intre in rîndul între
prinderilor construc
toare de mașini, acti
vitate care 
te tot mai 
derea în 
producției
a întreprinderii.
Parascan).

își sporeș- 
mult pon- 
ansamblul 
industriale

(Gh.

în pragul primăverii, am solicitat 
tovarășei Eleonora COJOCARU, 
adjunct al ministrului comerțului in
terior, citeva informații globale pri
vind cantitatea fondului de marfă 
contractat cu industria ușoară, nu
mărul sortimentelor și noutăților pe 
care cumpărătorii le pot găsi in ma
gazine acum și în viitorul apropiat.

— Fondul de mărfuri textile-încăl- 
țăminte planificat pentru anul 1976 
este cu aproape 11 la sută mai mare 
decît cel vîndut in anul 
Principalele creșteri sînt la 
textile, țesături • de lină și 
bac, încălțăminte din piele, 
încălțăminte din înlocuitori, 
și la articolele de galanterie-merce- 
rie-marochinărie. Sortimentele reali
zate pentru 1976 — circa 140 000 — 
sint de două ori mai numeroase decît 
cele ce au fost puse in vinzare în pri
mul an al cincinalului precedent.

în ce privește colecția de produse 
pentru sezonul de primăvară, avem 
multe noutăți — atît în domeniul 
îmbrăcămintei gata confecționate, cit 
și al țesăturilor pentru confecții. Pînă 
in prezent sînt gata peste 2 200 mo
dele noi. La tricotaje s-au realizat, de 
asemenea, peste 2 000 modele din ma
terii prime și combinații interesante, 
iar la Încălțăminte numărul lor se uviucuui -a
ridică ■lă"-^®f^t'.L'400;.''De fapt. o^h&j^Si-'icfc/.'sărcihâ-.’asfeirfMă'-pentru acest an 
parte din aceste mărfuri despre, «tare . , să . extindă rețeaua magazinelor tip 
vă vorbesc au- și apărut in magazine',... „Romarta." aproviziqnîndu-le cores? 
pentru că. incepînd încă din februa- .........
rie. unitățile comerciale au și trecut 
la înlocuirea bunurilor de consum 
specifice pentru iarnă.

— Fiind vorba de un mare volum 
de marfă, o întrebare pare cel puțin 
firească : ce măsuri au fost luate 
pentru ca desfacerea să se realizeze 
în condiții bune, iar publicul să cu
noască toate noutățile, să ajungă mal 
ușor la ele ?

— Pentru Îmbunătățirea aprovi
zionării populației se realizează nu
meroase acțiuni, atit pe linia produc
ției. în colaborare cu industria ușoară 
și cooperativele meșteșugărești, cît și 
pe linia desfacerii. De pildă, in cursul 
lunii aprilie se va desfășura la Bucu
rești a doua ediție a Tirgului de pri
măvară (pentru redistribuirea stocu
rilor de mărfuri textile-incăltăminte 
existente in comerț), cu participarea 
tuturor întreprinderilor 
De data aceasta, obiectul 
constituie mărfurile de 
vară și. tinînd seama de 
rezultatele bune înregistrate de pri
ma ediție, sperăm să obținem o și 
taai bună repartizare a mărfurilor pe 
teritoriu. Paralel cu desfășurarea

precedent, 
confecții 

de bum- 
tricotaje, 

precum

com erei ale. 
tirgulul 11 
primăvară- 
interesul și

pasiunea și 
leagă de fapt 
Întreprinderii

Dumitru GAȚĂ 
corespondentul „Scînteil'

sticlărieSortimente noi de 
la întreprinderea din Dorohoi

Introducerea In pro
ducția de serie a unor 
noi sortimente de cor
puri de iluminat și ar
ticole de menaj din 
sticlă, care să satis
facă cerințele tot mai 
mari ale beneficiarilor 
din țară și de peste 
hotare, constituie o 
preocupare constantă a 
colectivului de muncă 
de la întreprinderea 
de corpuri de iluminat 
din Dorohoi. Aceasta 
a contribuit, de altfel.

în ijiăsură simțitoare, 
la depășirea sarcinilor 
de plan la zi. la expe
dierea către benefi
ciarii externi a unor 
însemnate cantități de 
produse peste preve
derile din contracte. 
Cerința unei înnoiri 
continue a producției 
este însușită aici in 
mod concret de fiecare 
muncitor în parte, 
care realizează cu mul
tă îndemînare obiecte 
pe cît de utile, pe atit

de frumoase. Se re
marcă in acest sens 
colectivul de creație, 
condus de tînărul ar
hitect Dragos Rădules- 
cu. Faptul că orice 
produs nou este supus 
exigentelor unei co
misii interne de pre- 
omologare. înainte de 
a intra in producția de 
serie, reprezintă o ga
ranție pentru calitatea 
sticlăriei realizate la 
Întreprinderea doroho- 
iană. (E. Nazarie).

La stația de radio-amplificare a 
șantierului de pe platforma petro
chimică a Brazilor s-a difuzat un a- 
nunț : constructorii erau invitați — 
ca și în alte dăți — la o seară cul- 
tural-educativă organizată de clubul 
muncitoresc „23 August". în colonia 
șantierului ; se menționa că ing. Dan 
Dimitriev, de la comitetul sindica
tului T.C.I. Ploiești, va prezenta o 
suită de diapozitive realizate pe șan
tier la turnarea betoanelor și va co
menta calitatea 
zind 
întrebări 
tinuare, 
artistică 
tație va 
un program pe a- 
ceeași temă.

Seara, în sala 
coloniei construc
torilor, toate locu
rile erau ocupa-

- te : spectatori in- 
tirziați stăteau 
chiar și in picioa
re. Pe ecran au 
început să se pe
rinde fotografiile: 
scene de muncă. 
Unele înfățișau 
procedee bune, 
altele — practici 
țele unor neglijențe, ale unor con
cepții și tehnologii depășite la tur
narea betoanelor. Cînd s-a făcut lu
mină in sală, au urmat întrebări, 
discuții, schimburi de păreri...

în încheierea serii, pe scenă și-a 
făcut apariția brigada : 
rea Venera Pîrvu, 
Buciu, tehnicianul 
fost întîmpinați cu 
artiști amatori bine 
cului, iar cîntecele. cupletele, recită
rile lor aveau subiecte și ..eroi" chiar 
de pe șantier. La plecare, cineva 
din sală a întrebat cu voce tare :

— Cind mai veniți ?
— Cînd ? Peste o săptămină. Mai 

avem și alte șantiere 1 — i-a răspuns 
brigada, in afara textului.

Am relatat ceva mai pe larg a- 
ceastă seară 
muncitoresc al 
T.C.I. Ploiești 
firma — prin forța exemplului

totodată la 
; în con- 

brigada 
de agi- 
prezenta

lucrărilor, răspun-

FAPTUL
DIVERS
Lalele,
lalele

părerile unor sceptici sau ale unor e- 
tern preocupați de forme organiza
torice. Clubul „23 August" din Plo
iești — clubul celor 7 000 de con
structori prahoveni, cum i se mai 
spune — de mai bine de 5 ani nu 
a dus niciodată lipsă de public. Și 
aceasta nu pentru că este posesorul 
unor form'b de activitate deosebite, 
ci pentru că reușește prin conținu
tul programelor, prin calitatea 
să placă publicului.

— Am renunțat — ne explică

lor

di-

verse și mai interesante aspecte — 
Imagini și păreri ; materialul îl pre
lucrăm și-I prezentăm apoi cu un 
comentariu urmat de discuții. Merită 
să asistați la o asemenea dezbatere.

Dînd curs invitației Interlocutoru
lui, am asistat, pe șantierul Telea- 
jen. la un „proces al indisciplinei". 
Sala era plină pînă la refuz. S-au 
luat în dezbatere, pe scenă, cazuri 
concrete de absențe nemotivate, 
muncă de mîntuială etc. Inculpații

Prezent în viața șantierelor

tirgului se va organiza, la inițiativa 
Direcției generale comerciale a Capi
talei, vînzarea în incinta tîrgului a 
mărfurilor noi. De altfel, în toată tara 
se organizează în luna martie, cu pri
lejul decadei mărțișorului, a Zilei In
ternaționale a femeii și în general 
odată cu venirea primăverii, expo
ziții cu vinzare, prezentări de modele 
în unitățile comerciale mai mari.

De asemenea. în toate județele va 
fi mult extins comerțul stradal cu 
mărfuri de sezon. Vor fi astfel pre
zentate în fața magazinelor, pe prin
cipalele artere de circulație. în preaj
ma marilor întreprinderi și în gene
ral in toate locurile unde se reali
zează acțiuni culturale, sportive etc., 
produse solicitate de cumpărători în 
această perioadă. Prin lărgirea fron
tului de desfacere vom dinamiza vîn
zarea mărfurilor și. în același timp, 
vom reduce aglomerația in ma
gazine.

în același scop, se organizează de
plasări ale reprezentanților întreprin
derilor, cu colecții de modele. în lo
calitățile pe care le aprovizionează. 
Aceasta permite magazinelor să a- 
leagă direct, cu mostra în față, o 
gamă largă din produsele existente 
în depozite și solicitate de cetățeni.

r- După .cite știm, comerțul a avut

„...jrriarta"; aprdviziohîndu-le cores
punzător acestei firme. Ce s-a făcut 
în această privință ?

— în anul 1976, din indicația con
ducerii superioare de partid, se or
ganizează in mai bune condiții vîn
zarea mărfurilor de calitate supa- 
rioară, în sortiment deosebit, pro
duse în serie scurtă ; desfacerea 
se face prin magazinele tip „Romar- 
ta“, care au condiții de prezentare 
și servire mai bune. în etapa mar- 
tie-aprille asemenea magazine se vor 
deschide la Arad. Bacău. Baia Mare, 
Brăila, Brașov, Cluj-Napoca, Con
stanța, Craiova. Galați, Iași. Pitești, 
Ploiești, Suceava. Tirgoviște, Tg. 
Mureș și Timișoara. Se vor găsi în 
aceste magazine cămăși de calitate 
superioară din mătase naturală, bluze 
brodate, tricotaje din lină pură, blă
nuri, țesături de lină 100%, în con
texturi deosebite, articole de modă, 
cosmetice, porțelanuri și faianță, sti
clărie ornamentală, artizanat etc. 
Mărfuri fine, de calitate superioară 
se vor găsi însă și la marile magazi
ne. în special la „Central" și ansam
blul Obor din București, care vor fi 
date in folosință in acest an.

Convorbire consemnata de 
Gh. GRAURE

I

Nu este vorba de reactualiza
rea vechiului șlagăr, ci de o 
surpriză a horticultorilor de pe 
litoralul Mării Negre. Cu mult 
înaintea ghioceilor, primăvara 
Si-a vestit apropiata sosire in 
toate florăriile orașului Constan
ta prin coloritul multicolor al 
lalelelor si zambilelor înflorite 
in luna februarie. Ele constituie 
premiera celor două noi sere de 
flori date in folosință in iarna 
aceasta la Eforie-Nord. O repli
că inspirată dată florilor de 
gheată ale iernii. Iarnă care le-a 
„răsădit" mai mult ca in alfi ani, 
pînă și pe litoral.

Un păgubaș, 
doi 
păgubași...

întimplarea a făcut ca posta 
de ieri să ne aducă pe adresa 
rubricii noastre două scrisori.

Prima : „în ziua de 14 februa
rie, 
din
Nou—Prahova, s-a prezentat la 
miliție cu o importantă sumă 
de bani, pe care a găsit-o in 
preajma complexului alimen
tar din cartierul Ploiești-Vest. 
Cu toate investigațiile făcute, 
păgubașul nu a putut fi depis
tat". Semnează : lt. colonel Ser
giu Uță. șeful miliției munici
piului Ploiești.

A doua : „Cetățenii Viorica 
Titerlea și Gh. Nisulescu au gă
sit o mare sumă de bani, pe care 
au depus-q la miliție. Deși am 
făcut cercetări, n-am dat de ur
mele păgubașului. Vă rugăm 
să ne ajutați". Semnează : plu
tonier Ion Brînzan, de la mili
ția orașului Baia de Aramă.

După cum se observă, nici 
una din cele două scrisori nu 
precizează cit de „mari" și „im
portante" sînt sumele. E și fi
resc : precizarea trebuie s-o 
facă păgubașii. Sint așteptați.

cetățeanul Dumitru Ilie 
Aricești-sat Tirgușorul

N-au fost
prunele
de vină

Teodor Roman si Ana Chira 
din satul Cubles, județul Cluj, 
aveau in primire gestiunea unor 
bunuri ale cooperativei aarico
le. Cit de bine le-au îngrijit și 
„gospodărit" el s-a văzut la un 
inventar, cind au ieșit cu un mi
nus de aproape 4000 kg de bor
hot din prune. Cei doi au dathot din prune. Cei doi au 
din colt în colt. Apoi au dat 
vina'pe prune; că n-ar fi fost 
bune. Pînă la urmă s-a dovedit 
că toate aceste prune (foarte bu- ' 
ne) au fost, sustrase de cei doi 
gestionari si vindute. Au 
condamnați la. închisoare, 
un an și jumătate fiecare. 
Teodor Roman i s-a dat un „su
pliment" de patru, luni, pentru 
că a încercat o mărturie minci
noasă.

Corigenți
la volan

Lui

deLucrătorii de la serviciul 
circulație al miliției municipiu
lui Brăila au constatat că. în 
ultimul timp, mai multi șoferi 
de autobuze din rețeaua trans
portului in comun urban și in
terurban nu respectă reguli ele
mentare de circulație. De aici, 
întrebarea : nu cumva nu le res
pectă pentru că nu le cunosc ? 
Drept care a fost organizat 
un test. Concluzia testului : din 
cei 119 șoferi de la I.J.C.C.L., 
numai 32 au răspuns satisfăcă
tor la întrebări, iar din cei 53 
șoferi de la I.T.A., numai 16 I 
Cu alte cuvinte, din 3 șoferi 
testați, doi sint... nepromovați. 
N-ar fi cazul să fie Îndrumați 
spre școlarizare ?

Ciulul constructorilor
educă și instruiește

Bietele
mioare

Din activitatea duhului celor 7000 de constructori prahoveni

greșite, consecin-

calculatoa- 
mecanicul Petre 
Petre Oblu au 
aplauze. Erau 

cunoscuti publi-

petrecută la clubul 
constructorilor de la 

spre a informa și in-

rectorul clubului, tovarășul Vasile 
Corcodel — să facem programe după 
formule prestabilite : clasica 
rință, uneori neinteresantă, 
plicticos expusă. adesea 
ce-i drept, de oameni cu

confe- 
chiar 

citită, 
titluri, 

dar fără har oratoric. în locul lor 
folosim expuneri ale unor tovarăși 
care au ce spune : însoțim, pe cit se 
poate, expunerile de imagini (filme 
sau diapozitive). După asemenea ex
puneri. cele mai multe urmate de 
întrebări și discuții, facem un pro
gram artistic cu dansuri tematice, 
texte recitate de actori amatori etc. 
Totul însă — și conferințele și pro
gramele 
tierelor. 
Căutăm 
manent 
Adesea, 
tă temă 
muncă
și aparatul de fotografiat la locurile 
de muncă ; Înregistrăm cele mai di-

erau in sală. Cum puteau să lipseas
că, doar le era onoarea în joc ! Cu ce 
s-a soldat o asemenea acțiune („mu
tată" și pe un alt șantier) a clubu
lui 7 Ne-o spune ing. Nicolae Cră
ciun, secretarul Comitetului de partid 
al grupului de șantiere al T.C.I. Plo
iești : „A avut un efect mai mare 
decît zece ședințe obișnuite. Am ur
mărit, curios, 
criticați n-au 
au fost ținta 
in greșeală".

Reușita colectivului clubului 
leștean al constructorilor în 
zarea unei activități bogate, 
ciență educativă reală, chiar 
dițiile specifice mai grele —
cui" său este răspîndit in Întreg ju
dețul — se datorește și faptului că 
a primit un sprijin activ din partea 
Comitetului sindicatului de la T.C.I. 
Ploiești și de la celelalte organizații

C.C. al 
din no-

1971 — 
pre-

Consi- 
județean 

sindicatelor 
Alexandru 

ingineri

foile de pontaj : cei 
mai absentat ; cei care 
satirei n-au mai căzut

I
1

După cum ne informează co
lonelul Alexandru Rus, din Co
mandamentul pompierilor, in- 
tr-una din aceste ' nopți geroase 
de februarie, la saivanul coope
rativei agricole de producție din 
comuna Hoghiz, județul Bra
sov, a izbucnit un incendiu. Flă
cările mistuitoare s-au întins 
repede. Cu toată intervenția 
promptă a oamenilor si a pom
pierilor, un număr de 446 de oi 
n-au mai putut fi salvate. Din 
primele cercetări întreprinse re
zultă că incendiul s-ar fi produs 
din cauza unei neglijente : după 
ce a fumat în saivan, ciobanul 
Constantin Negrea a aruncat 
mucul aprins la întimplare. An
cheta continuă.

S-a trezit!

— este legat de viața șan- 
de preocupările oamenilor 
să .realizăm un dialog per-
intre club și constructori, 

după ce ne fixăm o anumi-
— să zicem „disciplina in 

“ — mergem cu magnetofonul

plo- 
reali- 

cu efi- 
în con- 
„publi-

sindicale. Tovarășul Vasile Corcodel 
adaugă :

— Nu este săptămină în care pre
ședintele sindicatului de la trust, to
varășul Marin Nicolae, să nu se 
întilnească cu artiștii amatori, să nu 
fie prezent la club. Uneori ia parte 
la. repetițiile brigăzii noastre, ne 
dă informații utile de pe șantiere, 
sugestii interesante...

Evident, un lucru bun. S-ar cuveni 
însă ca aceeași preocupare pentru 
club să manifeste și cadrele din con

ducerea trustu
lui și din condu
cerea unor șan
tiere.

— Deși însem
nătatea activi
tății cluburilor 
muncitorești, ro
lul lor important 
in educația socia
listă a angajați- 
lor a fost puter
nic subliniată de 
Plenara 
P.C.R. 
iembrie
ne spune 
ședințele 
liului 
al 

Prahova, tovarășul Ion
— mai sînt încă directori, 
șefi, maiștri care, invocînd lipsa de 
timp, nu sprijină în nici un fel acti
vitatea clubului. Prezenta lor ar ri
dica prestigiul multor manifestări, ar 
spori valoarea lor educativă. La rîn
dul lor, s-ar lega și ei mai mult de 
viața și preocupările oamenilor de 
pe șantiere.

La sfîrșitul acestor rinduri cori- 
cluzia pare de prisos : faptele de
monstrează cu putere rolul de in
strument educativ al clubului mun
citoresc, demonstrează cît de apreciat 
și solicitat poate fi clubul cind pro
gramele sale reflectă problematica 
de fiecare zi, cînd știe să o înfăți
șeze oamenilor într-un mod atractiv, 
instructiv, educativ, plăcut și folosi
tor

Deși era asupra chefului, loan 
Silvășan s-a dus Ia bufetul din 
satul Nireș, județul Clu'j, după 
ora de închidere, insistînd să 
fie servit cu o sticlă de rom. 
Gestionara — pe bună dreptat» 
— a refuzat să-l servească.

— Ai spus ceva sau n-am au
zit eu bine ? — a întrebat-o 
I. S. Cum adică, îndrăznești să 
nu mă servești ?

— Nu că nu vreau, ci că nu 
pot să vă mai servesc. Nu mă 
lasă legea.

Dar I. S. n-a mai ascultat-o. 
A înșfăcat o sticlă de rom și a 
plecat glonț, fără să plătească. 
A doua zi a încercat să-și cea
ră iertare. Dar era prea tîrziu. 
Instanța de judecată l-a con
damnat la un an închisoare. Re
cursul a fost respins. Sentința a 
rămas definitivă. Acum s-a tre
zit de-a binelea.

în același timp.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Rubrlcâ redactata de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
..Scînteil'

I
I
I

I
I
I
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Excelenței Sale Domnului ALDO MORO
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene

Cu ocazia reînvestirii dumneavoastră în funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Italiene, îmi este plăcut să vă adresez 
cordiale felicitări și urări de succes în îndeplinirea misiunii încredințate.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești româno-italiene vor 
continua să se dezvolte, în interesul popoarelor noastre, al securității și 
cooperării în Europa și în lume.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

O INTERESANTĂ EXPOZIȚIE.
■>

„Creația tehnică prahoveana in cincinalul

revoluției tehnico-științifice“
în cadrul multiplelor acțiuni 

nite să dezvolte continuu
me-

_____  creația 
tehnică a oamenilor muncii din ju
dețul Prahova, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Ploiești s-a deschis 
o interesantă expoziție economică cu 
caracter de lucru. Aici, colectivele 
industriale din județ prezintă — 
prin machete, grafice și diferite ex
ponate — realizările și perspective
le activității lor în cincinalul revo
luției tehnico-științifice, în domeniul 
autoutilării, diversificării și moder
nizării producției, reducerii 
turilor de materii prime și materi
ale. de mașini și utilaje.

Expoziția a fost vizionată în colec
tiv de către directorii, inginerii-șefi, 
proiectanții, cercetătorii din unită
țile județului. Apoi, biroul Comite
tului județean Prahova al P.C.R. a

impor-

organizat cu aceste cadre 
cialitate o dezbatere pe 
celor văzute în expoziție, 
următoare, cei interesați să colabo
reze pe diferite planuri — de cer
cetare, de realizare a unor produse 
— se vor întilni în cadrul expoziției 
pentru a încheia protocoale, conven
ții, contracte etc. Tot aici se vor 
organiza simpozioane, mese rotunde, 
se pot viziona filme documentare 
de specialitate, diafilme cu prezen
tarea unor produse. Secția de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid a editat și o foaie volantă, in 
care sînt publicate o seamă de arti
cole, note, interviuri, comentarii le
gate de ideea dezvoltării creației 
tehnice în județul Prahova. (C. Că- 
praru).

de spe- 
marginea 
în zilele

PE SCURT, DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

HUNEDOARA. La Deva, în pito
reasca vecinătate a pădurii Bejan, se 
înalță un nou ansamblu de locuințe, 
care vine să întregească tabloul edi- 
litar-gospodăresc al municipiului. 
Aici vor fi date în folosință, chiar în 
acest an, peste 1 000 de apartamente, 
în final, noul ansamblu va avea 5 200 
apartamente, două școli, creșe, gră
dinițe, spații comerciale moderne. 
(Sabin Ionescu).

MARAMUREȘ. La Liceul de mu
zică și artă plastică din Baia Mare 
a fost inaugurată o sală de concerte. 
Scena permite evoluția unor forma
ții de pină la 120 persoane. Elevii pot 
urmări acum în condiții bune frec
ventele concerte susținute aici de or
chestre proprii sau de cele ale filar
monicii din Satu-Mare și a conser
vatorului „Gheorghe Dima“ din Cluj. 
Cu prilejul inaugurării noii săli, ele
vii liceului au prezentat un concert 
festiv. (GJi. Susa).

PRAHOVA. în cunoscuta stațiune 
climaterică de pe Valea Prahovei — 
Bușteni — s-a amenajat și dat în folo
sință un sanatoriu pentru tratarea 
stărilor astenice. Pacienții noului lă
caș de sănătate se bucură de o ca
zare corespunzătoare, o îngrijire și 
un tratament adecvat, asigurate de că
tre un personal medical de speciali
tate. Dotarea sanatoriului cu instala
ții, instrumentar și aparataj modern 
permite efectuarea de băi calde și 
reci, de împachetări cu nămol, gim
nastică 
praru).

DOLJ. La întreprinderea de prefa
bricate din beton-Craiova a; avut loc 
un interesant schimb "de experiență 
privind găsirea de noi metode și so
luții în construcții, organizat de Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții. Au partici
pat numeroși conducători de unități 
de construcții și proiectare din mai 
multe județe ale țării, care au dez
bătut căile 
construcția 
înalt de 
Băbâlău).

SATU-MARE. S-a dat în 
un nou cămin cu 340 de locuri pen
tru tinerii muncitori nefamiliști de 
la întreprinderea „Unio" — Satu- 
Mare. Se află în construcție încă un 
cămin cu 158 de locuri pentru tine
rii muncitori nefamiliști care lucrea
ză în cadrul secției din Cărei a ace
leiași întreprinderi. (Octav Grumeza).

SUCEAVA. în noul centru stoma
tologic din Suceava, inaugurat re
cent, sînt zilnic tratați peste 400 de 
adulți și copii. Fiind dotat' cu apa
ratură modernă și cu personal de 
înaltă calificare, Centrul stomatolo
gic va îndeplini și funcția de centru 
metodologic pentru reciclarea cadre
lor de specialitate din județul Su- 
eeava. (Gh. Parascan).

CARAȘ-SEVERIN. La I.T.A. Caraș- 
Severin au fost luate o seamă de 
măsuri pentru folosirea cu randa
ment sporit a mașinilor, in condi
țiile gospodăririi cit mai judicioase a 
combustibilului, lubrifianților și ener
giei. Astfel, de la începutul anului și 
pînă acum, s-au economisit 100 000 
litri de benzină și 10 000 litri de mo
torină; Cele mai bune rezultate le-au 
obținut autobazele din Caransebeș și 
Reșița. (Nicolae Catană).

OLT. în cartierul Crișan-II din Sla
tina a fost dat în folosință un nou 
cămin pentru copii, cu o capacitate 
de 340 locuri. De el beneficiază copiii 
angajaților întreprinderii de alumi
niu din localitate. (Em. Rouă).

ARAD. Uniunea județeană a co
operativelor meșteșugărești a înfiin
țat în municipiul Arad cooperativa 
meșteșugărească „Mobila" pentru 
producerea mobilierului de comandă, 
repararea și recondiționarea aces
tuia, producerea de binale. Noua co
operativă se adaugă celor înființate 
pină acum : „Precizia", „Construc
torul", ,,Artex" și „Arta meșteșuga
rilor". (Constantin Simion).

VASLUI. Constructorii șantierului 
nr. 2 Huși din cadrul întreprinderii 
județene de construcții-montaj Vas
lui au început lucrările la două noi 
blocuri de locuințe și o creșă cu 
100 de locuri. în acest an, zestrea e- 
dilitară a orașului Huși va fi între
gită cu noi construcții, intre care o 
grădiniță pentru copii, două blocuri 
pentru tinerii muncitori nefamiliști 
de la unitățile de pe platforma indus
trială. blocuri de locuințe, spații co
merciale. (Crăciun Lăluci).

medicală și altele. (C. Că-

și metodele referitoare la 
de locuințe cu 
industrializare.

un grad 
(Nicolae

folosință

(Urmare din pag. I)

zut" alții, de categorie 
mare... Dar și mai sur
prinși am fost cînd sudori 
buni s-au codit să se pre
zintă la concurs. Unii au 
zis că nu se simt în stare. 
Dar cine i-a crezut ? Sau: 
„Prea mare răspundere ! 
Ce-mi trebuie ? Mi-e bine 
și aici". Bineînțeles, am 
combătut această menta
litate străină de adevă
ratul spirit muncitoresc.

Dar iată și un alt as
pect al aceleiași proble
me. L-am întrebat pe 

Ion Petre
L-am 

brigadierul 
(Îmi fusese recomandat 
pentru felul său foarte 

’ " de a munci) : 
oameni cu 

răspundere și 
munci... fără

responsabil
— Există 

munci de 
oameni cu 
răspundere T

— Nu, fără îndoială. 
Toți avem o răspundere 
față de societate. Munca, 
oricare ar fi ea. trebuie 
făcută cu răspundere, a- 
dlcă bine, cit mai bine. 
Așa ca să poți să dai, ori- 
cînd, semnătură pentru 
ea... Dar, vedeți dumnea
voastră, se mai întîmplă 
să lipsească răspunderea 
asta tocmai acolo unde noi 
ne-am obișnuit să zicem 
că ar fi... muncă de răs
pundere. Iată ce mi s-a 
întlmplat mie : Termina
sem o treabă grea, cea 
mal „înșurubată" treabă, 
terminasem primul turn 
la platformă. Și trebuia 
ridicat. Asta era ceva ne
maipomenit, ridicarea

Vizita ministrului petrolului 
din Republica

Ministrul petrolului din Republica 
Arabă Libia, Ezzeddin El Mabrouk, 
care conduce delegația țării sale la 
lucrările celei 
Comisiei mixte 
mâno-libiene. a 
țelor Prahova și 
lej au fost vizitate întreprinderea de 
utilaj petrolier. Combinatul petro
chimic de la Brazi. întreprinderea de 
tractoare, precum și obiective turis
tice de pe Valea Prahovei.

Ministrul libian a avut o întreve
dere cu Gheorghe Dumitrache. pri
marul municipiului Brașov, în cadrul 
căreia a fost înfățișată preocuparea 
edililor brașoveni pentru dezvoltarea 
economică și social-culturală a ora
șului.

în onoarea oaspetelui, tovarășul 
Ion Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului, . ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. a oferit un dineu.

într-o declarație 
dentului Agerpres, 
legației libiene a 
tom de puțin timp 
voastră, am avut ocazia să vizităm 
unele obiective economice, social- 
culturale și turistice. Am constatat, 
cu acest prilej, eforturile poporului

Cronica zilei TELEGRAME EXTERNE
Arabă Libia

de-a treia sesiuni a 
guvernamentale ro- 
fost oaspetele jude- 
Brașov. Cu acest pri-

făcută corespon- 
conducătorul de- 
spus : „Deși sîn- 
în țara dumnea-

român pe calea dezvoltării șî pro
gresului, succesele obținute de 
România In dezvoltarea sa econo
mică și socială. O remarcă deose
bită aș face pentru produsele între
prinderii brașovene, binecunoscute 
nouă și multor țări ale lumii".

Relevînd unele aspecte ale coope
rării româno-libiene, interlocutorul 
a arătat că raporturile economice 
dintre România și Libia au cunoscut 
un impuls deosebit in urma vizitei 
șefului statului român in Libia, în- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Moamer El Geddafi.

„Aș dori să remarc — a spus in 
Încheiere oaspetele — că atît Româ
nia cit și Libia sînt țări in curs de 
dezvoltare, așa incit cooperarea in
tre noi este un lucru firesc avînd in 
vedere necesitățile noastre. în acest 
context aș aminti că o bună conlu
crare între țările noastre s-a stator
nicit in domeniul construcțiilor, res
pectiv al construcțiilor de locuințe, 
drumuri, porturi pescărești. Perspec
tive favorabile colaborării româno- 
libiene se deschid șî în alte sectoare 
de activitate, cum ar fi. spre exem
plu, cea in domeniul petrolului".

(Agerpres)

vre a
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit mal 

accentuat în regiunile nordice și de 
răsărit. Cerul a fost variabil în Olte
nia, Muntenia și Dobrogea, dar a pre
zentat înnorări accentuate în rest. Au 
căzut precipitații slabe locale sub for
mă de ninsoare și burniță, în Mara
mureș și nordul Transilvaniei și numai 
sub formă de ninsoare în estul Tran
silvaniei, în Carpații Meridionali și în 
Apuseni. Vîntul a prezentat intensifi
cări locale de 40—50 km pe oră
vestul Moldovei, în Bărăgan și de 
km pe oră la munte. Temperatura

NEAMȚ

în 
120 
ae-

Roznovul pe <
Situată în imediata apropiere a 

' platformei chimice Săvinești, comu
na Roznov a cunoscut în anii din 
urmă o puternică dezvoltare econo
mică, edilitară și social-culturală. 
Datorită hărniciei oamenilor de pe 
aceste meleaguri, aici, la fiecare 
pas te întîmpină însemnele noului, 
cum ar fi: importante unități pen
tru prelucrarea lemnului și ale 
cooperației meșteșugărești, o coope
rativă agricolă bogată, instituții de 
învățămînt, sociale și culturale, pes
te 250 de case noi.

Acum, locuitorii Roznovului fău-

rulul la ora 14 oscila Intre minus 6 gra
de la Miercurea Ciuc și 9 grade la Bo
toșani. In București : Vremea a fost 
frumoasă șl s-a Încălzit.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 februarie și 1 martie. In tară : Vre
mea va continua' să se Încălzească, mai 
ales la începutul intervalului, cerul va 
fi variabil, mai mult noros în nordul și 
estul țării, unde vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de ploaie. 
Vint potrivit, cu intensificări la munte 
și in nordul țării. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre minus 9 gra
de și 2 grade, iar maximele între zero 
și 10 grade, local mal ridicate. La Bucu
rești : Vremea va continua să se în
călzească. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros In a doua parte a interva
lului, cînd devine favorabil precipita
țiilor slabe.

drumul urbanizării
resc prin faptele lor viitorul statut 
de așezare urbană al Roznovului. 
O producție globală de 1,3 miliarde 
lei, peste 40 de apartamente, o gră
diniță. un cămin pentru copii, o 
casă de cultură, un liceu industrial 
și un internat cu 120 locuri, o sec
ție de mobilă, introducerea ali
mentării cu apă — iată numai 
cîteva din principalele obiective 
prevăzute in acest cincinal pe 
agenda de lucru a consiliului 
popular și a locuitorilor din Roz- 
nov. (Ion Manea).

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii Ita
liene, Mariano Rumor, cu ocazia nu
mirii sale în această funcție.

★
Joi, 26 februarie 1976, George Ma

covescu. ministrul afacerilor exter
ne, a primit pe Tulio Oscar Sugastl, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Argentina 
la București, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala 

Willi Wapenhans, vicepreședinte 
pentru Europa, Orientul Apropiat și 
Africa de Nord al Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R.D.), care a făcut o vizită 
în țara noastră. La plecare, pe aero
portul Otopeni, oaspetele a fost sa
lutat de Mihai Diamandopol, preșe
dintele Băncii de Investiții. în 
timpul șederii în țara noastră, Willi 
Wapenhans a avut convorbiri la 
unele ministere economice. Banca de 
Investiții, Banca pentru agricultură 
și industrie alimentară.

★
în Capitală au inceput. Joi di

mineața, lucrările celei de-a Xl-a 
sesiuni științifice a Institutului de 
igienă și sănătate publică, la care 
participă peste 300 de cercetători și 
cadre didactice din țară — medici i- 
gieniști. clinicieni, fiziologi, psiho
logi, sociologi, ingineri. Pe baza a 
peste 120 rapoarte și comunicări, 
timp de trei zile vor fi dezbătute 
probleme de mare actualitate pri
vind combaterea implicațiilor ecolo
gice ale poluării cu substanțe toxice 
a aerului, apei, alimentelor și a locu
rilor de muncă și consecințele aces
tora asupra sănătății populației. Un 
loc principal il ocupă expunerile re
feritoare la profilaxia efectelor bio
logice nocive ale zgomotului indus
trial. precum .și cele legate de meto- 
dologia de cercetare a 
procesului de urbanizare 
nătății omului.

★
La invitația conducerii 

Române de Presă — Agerpres, joi 
după-amiază a sosit intr-o vizită 
în țara noastră Pero Ivacici. directo
rul general al agenției Taniug. în 
aceeași zi, oaspetele iugoslav a avut 
convorbiri privind dezvoltarea cola
borării între Agerpres și Taniug.

(Agerpres)

R. P. ANGOLA;

Măsuri în vederea consolidării unității naționale
triva oricăror forme de manifestare 
a acestei plăgi".

în capitala angoleză a avut loc ce
remonia prezentării primului efec
tiv de soldați muncitori integrați în 
Organizația pentru apărarea popu
lară (O.D.P.). în cuvîntul rostit cu 
acest prilej, ministrul apărării. Hen- 
rique Teles Carreira, a subliniat ro
lul important ce revine acestor uni
tăți in lupta pentru combaterea ac
țiunilor de sabotaj și a elementelor 
care încearcă să schimbe orientarea 
strategică și tactică a M.P.L.A. A- 
ceste unități de muncitori-soldați, 
care urmează să fie create In în
treaga țară, constituie miliția popu
lară armată care va primi o pregătire 
militară, ideologică și politică con
form principiilor înscrise în Prp- 
gramul M.P.L.A. și fac part# din 
Forțele armate populare angoleze — 
a declarat Henrique Teles Carreira.

LUANDA 26 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Populare Angola exa
minează în prezent măsurile menit# 
să ducă la consolidarea unității na
ționale, ca una din principalele sar
cini care stau în fața poporului — a- 
nunță postul de radio Luanda. Acti
viști ai M.P.L.A. desfășoară o munca 
susținută în rîndurile populației, ex- 
plicînd sensurile politicii naționale a 
Guvernului R.P. Angola.

în cadrul acestor acțiuni se Înscria 
și Săptămina de luptă împotriva ra
sismului, care se desfășoară in pre
zent din inițiativa M.P.L.A. „Pentru 
țara noastră, in care trăiesc nume
roase grupări etnice — scrie 
Jornal de Angola — rasismul 
deosebit de periculos. El este 
legat de tendințele tribaliste și
ratiste, și de aceea sintem hotăriti 
să desfășurăm o luptă hotărită împo-

ziarul 
este 

strîna 
sepa-

Situația din Africa australă în dezbaterea 
Consiliului Ministerial al O.U.A.
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PE PÎRTIILE DE SCHI ȘI BOB
A

In cîteva rînduri
VATRA DORNEI SINAIA

influenței 
asupra să-

Agenției

ADDIS ABEBA 2S (Agerpres). — 
în Consiliul Ministerial al Organiza
ției Unității Africane, reunit la Ad
dis Abeba, miniștrii de externe au 
început examinarea problemei cu 
privire la situația din Africa austra
lă, situația mișcării de eliberare na
țională din această parte a continen
tului și problema acordării de către 
O.U.A. a unui ajutor Republicii 
Populare Angola, care continuă lupta 
împotriva trupelor intervenționiste 
ale regimului rasist de la Pretoria și 
a mercenarilor angajați în solda 
cercurilor imperialiste.

Evocînd, în raportul prezentat 
Consiliului Ministerial, succesele ob
ținute de R.. P. Angola, sub condu
cerea M.P.L.A.. în lupta împotriva 
elementelor armatei sud-africane și 
mercenarilor care au intervenit în 
treburile interne ale tînărului stat

„Cupa tineretului"
La sfirșitul acestei săplămîni 

organiza o nouă finală de schi 
drul „Cupei tineretului". Este 
de ultimele întreceri, decisive 
tru cucerirea titlului de ciștigător pe 
1976 al ediției de iarnă a tradiționalei 
competiții de masă, ale tinerilor 
sportivi din întreprinderi si institu
ții. Aceste finale — 
prilejul apropiatului 
U.G.S.R. — vor avea 
duminică, pe pîrtiile 
Dornei. Finaliștii se 
probe alpine și probe

se va 
in ca- 
vorba 
pen-

organizate cu
Congres al 

loc simbătă și 
de la Vatra 
vor întrece în 
de fond.

„Trofeu! Carpați“
Pe o vreme favorabilă, joi au în

ceput la Sinaia campionatele națio
nale de bob rezervate echipajelor de 
două persoane. După desfășurarea a 
două „manșe", pe primul loc in cla
sament se află echipajul Panturu — 
Lixandru (cu U2”47/100). urmat de 
Panaitescu — Neagu (112”89/100) și 
Stavarache — Romanciuc (113”43,100). 
Astăzi au loc celelalte două manșe.

Pe aceeași pistă, simbătă și du
minică vor avea loc întrecerile de 
bob două persoane pentru competiția 
internațională „Trofeul Carpați".

VOLEI
Joi. în Sala sporturilor de "la Flo- 

reasca, in cadrul campionatului na
țional masculin de volei, au fost în
registrate următoarele rezultate : 
Explorări Baia Mare — Rapid 3—0 ; 
Politehnica Timișoara — Tractorul 
Brașov 3—2 : Delta Tulcea — C.S.U. 
Galați 3—2 ; Universitatea Craiova — 
Viitorul Bacau 3—2.

Manifestări omagiale 
Constantin Brâncuși

Centenarul nașterii sculptorului 
Constantin Brâncuși. personalitate ce 
figurează și în calendarul marilor 
aniversări UNESCO pe anul 1976, 
continuă să prilejuiascâ, in întreaga 
țară, numeroase manifestări oma
giale. Universitatea populară Bucu
rești. în colaborare cu Uniunea ar
tiștilor plastici și Comisia Națională 
a Republicii_S3ocialiste România pen
tru . j
Sala Dalles din Capitală, o manifes
tare dedicată marelui sculptor 
mân. CunOscuți

UNESCO. a organizat joi. la

BOX

independent, secretarul general al 
O.U.A., William Eteki Mboumoua, a 
arătat că aceste succese vor accelera 
procesul de instaurare a conducerii 
majorității în Rhodesia, . obținerea 
independenței de către Namibia și 
eradicarea apartheidului în Africa de 
sud.' O.U.A. — a subliniat Mboumoua 
— este hotărîtă să contribuie la spo
rirea capacității combative a popu
lației Zimbabwe (Rhodesia) în vede
rea înlăturării regimului rasist in
staurat de Ian Smith.

în cadrul unei conferințe de pre
să, secretarul general al O.U.A. a 
anunțat hotărîrea Consiliului Minis
terial al O.U.A. de a convoca, la 2—5 
iulie. în capitala Etiopiei, reuniunea 
șefilor de stat și de guvern din ță
rile membre ale organizației.

Intre românia și țările lumii a treia
RELAȚII DE TRAINICĂ PRIETENIE Șl SOLIDARITATE

Un articol din revista „REMARQUES AFRICAINES"

M

Echipa de box a clubului sportiv 
„Rapid" — București, întărită cu cîți
va componenți ai lotului olimpic, 
s-a 
în 
reșteni 
obținind tot atitea victorii : 18—4 cu 
selecționata orașului Lubeck, 12—6 cu 
cea a orașului Fliensburg și 16—2 cu 
echipa orașului Kaltenkirchen. Din 
echipa bucureșteană s-au remarcat, 
in mod special, Gabriel Pometcu 
(pană), Victor Zilberman (semimijlo- 
cie) și Alee Năstac (mijlocie), care au 
obținut cite trei victorii. Campionul 
european Simion Cuțov (semiușoară) 
a cîștigat cele două meciuri susținu
te, dintre care unul pri.n abandon.

★
Astăzi selecționata de box a Româ

niei va pleca la Tunis, unde urmează 
să intîlnească reprezentativa Tuni-

întors din turneul întreprins 
R.F. Germania. Boxerii bucu- 

au susținut trei întîlnlri,

FOTBAL
26 (Agerpres). — După cum 
anunțat, miercuri seara, la 
prezența a peste 10 000 de

făcută la- 
Și în timp 

cu atenție, 
1 totul, mă 

vedeam in 
lume. Și 

1 oameni că-

trebuia 
timă. 
pregăteam, i 
cu încordare 
bucuram că 
jurul meu 
erau și cîțiva 
rora le revine sarcina să 
acorde asistența tehnică 
necesară. Asta e răspun
derea lor. pentru asta sînt 
plătiți. Mă simțeam încu-

există situații
absența spiritului
răspundere (mai ales a- 
colo unde a fost no
minalizată și în statul de 
funcțiuni) provoacă daune 
muncii colectivului, inte
reselor generale. Iată și 
un exemplu :

în secția 1 A, sudura era 
concentrată într-un unic 
atelier ce servea ce-

Răspunderea
rajat. Dau să mă apuc de 
ridicat... Și mă uit în jur 
ca să prind privirea unuia 
dintre ei, să-mi fac cu
raj... Dar prinde dacă mai 
ai ce 1... Se topiseră ca 
prin farmec. Să nu fie de 
față în caz că s-ar intim
pla ceva... Ca să n-aibă 
nici o răspundere... L-am 
chemat atunci, din atelier, 
pe maistrul principal Iri- 
mescu și a stat el lingă 
mine... După ce am reușit 
treaba, am văzut că-și fac 
din nou apariția... Ba cite 
un maistoraș, ba cîte un 
îngineraș... Vorba ceea : 
după război multi viteji 
se-arată 1

îndeajuns de sugestivă, 
pățania brigadierului in
vită ~la reflecții. împreju
rarea n-a avut decît ur
mări de ordin moral pen
tru tinărul muncitor. Dar

lelalte două ateliere. Dar 
se intimpla ca tocmai 
cind un atelier avea ne
voie de sudori, să nu-i 
primească pentru că se 
aflau... dincolo. Atunci s-a 
născut ideea ca fiecare a- 
telier să-și alcătuiască 
grupul său de sudori, po
triviți și prin calificare, 
nevoilor sale. Dar unul 
din șefii celor două ate
liere „beneficiare" s-a 
opus. Motivînd că „se în
carcă cu o răspundere in 
plus. Are, și așa, destule". 
Și-a dat seama mai tîrziu, 
cînd ideea s-a pus, totuși, 
în aplicare, că poziția lui 
se așezase in calea unui 
foarte evident progres al 
muncii întregii secții. A- 
cum e mulțumit. Pentru 
unii, așadar, răspunderea 
este sinonimă cu... com
plicația. Și poate că toc-

mai în asta constă valoa
rea morală a ceea ce 
numim — in spiritul Co
dului etic comunist — 
simț de răspundere : a nu 
ocoli greutățile, a fi re
ceptiv Ia nou, a căuta 
orice sursă, fie și mai di
ficilă, de perfecționare a 
activității.

Maistrul electrician Gicu 
Popa îmi spunea :

— Noi lucrăm cu niște 
șuruburi mici care costă 25 
de bani. Asta-i prețul lor. 
Și trecînd pe la echipele 
care lucrează la vapoare, 
găsesc uneori cîte un șu
rub din ăsta aruncat pe 
jos. îl ridic și i-1 dau celui 
care lucrează acolo : „Ia 
— zic — douăzeci și cinci 
de bani de la mine !“. O 
dată, de două ori. de nouă 
ori... Și tîlcul a prins pină 
la urmă. Intîi. cînd mă 
vedeau, se uitau pe jos 
după șuruburi. Pe urmă 
i-am văzut cum măsurau 
și adunau fiecare metru 
de cablu...

Pare un lucru mărunt, 
o mică stratagemă peda
gogică, dar se reflectă in 
acest gest răspunderea 
producătorului și benefi
ciarului, răspunderea so
cialistă față de avuția 
obștească.

...Șurubul acela face 
parte dintr-un mecanism 
uriaș și extrem de com
plex. Din „nava" pe care 
o evocam Ia începutul a- 
cestor rînduri. Și oricit 
de mic, nu poate lipsi. 
Nu.

Mihai CARANFIL

ro
mân. Cunoscuți artiști plastici, și 
critici de artă' au relevat aspecte 
mai 'puțin'’ "cunoscute ale vtoții 
sculptorului, trăsăturile definitorii 
ale creației sale, subliniind, totodată, 
ceea ce a însemnat Brâncuși pentru 
arta românească și universală. Ex
punerile au fost urmate de un mon
taj literar-muzical-coregrafic și un 
program de filme documentare.

★
Muzeul Banatului din Timișoara 

găzduiește în • aceste zile o expoziție 
documentară dedicată vieții și ope
rei lui Constantin Brâncuși. organi
zată cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea marelui sculptor.

BRUXELLES 26 — Revista de in
formație și documentare arabo-afri- 
cană „Remarques africaines", care a- 
pare la Bruxelles, publică un amplu 
articol consacrat relațiilor dintre 
România și țările „lumii a treia".

„în diplomația României, una din 
cele mai active pe plan internațional, 
se arată in articol, iși găsesc reflec
tarea. in mod constant, principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite. 
Țară în plină dezvoltare. România 
înțelege să contribuie la întărirea pă
cii, securității și cooperării în lume. 
Ea se identifică In această aspirație 
profundă cu aspirațiile tuturor na
țiunilor mici, adică imensa majoritate 
a .statelor actuale ale lumii. Noutatea 
politicii sale externe constă în a a- 
păra, îh toate împrejurările și de.lă, 
toate' tribunele internaționale, uri 
ideal în mod unanim împărtășit".

„Țară care se dezvoltă ea însăși 
cu curaj, constanță și tenacitate, 
continuă articolul. România se simte, 
in mod firesc, aproape de popoarele 
care vor să biruie răminerea in 
urmă, sărăcia și ignoranța. Nu întîm- 
plător mișcările de eliberare națio
nală s-au îndreptat cu încredere 
către ea, România fiind prima care a 
recunoscut Guineea-Bissau sau care 
a primit pe primul ministru al Re
publicii Insulele Capului Verde.

Bucureștiul este locul unde numeroa
se mișcări legitime de eliberare au 
încheiat primele acte oficiale. ates-J 
tind existența lor națională și locui 
lor în lume."

Articolul reliefează, de asemenea, 
poziția constructivă a României In. 
problema Orientului Mijlociu, spriji
nul său constant pentru cauza justă 
a popoarelor arabe, inclusiv a po
porului palestinean, subliniind con
tribuția tării noastre la găsirea unei 
sol.uții durabile pe calea negocieri
lor. a înțelegerii.

Relevindu-.se rezultatele fructuoase 
pe multiple planuri ale vizite
lor făcute de președintele Nicolae 
Ceaușescu in numeroase țări arabe;, 
ca și ale vizitelor întreprinse .de șefi', 
de state arabe în România, in articol 
se arată că schimburile României cu: 
țările arabe au crescut mult, „impor
tant fiind de subliniat că au fost 
semnate acorduri de cooperare cu- 
prinzind vaste proiecte industriale, 
agricole și sociale".

în viziunea României, se arată în 
articol, schimburile comerciale cu ță
rile lumii a treia au ca scop grăbirea 
procesului de emancipare economică 
a acestor țări, de a înlătura marele 
decalaj care le separă de țările avan
sate, de a lichida în economia lor 
urmele subdezvoltării.

t
19.30
20,00
20,25

îl,50
PROGRAMUL I 22,10

Telejurnal
Revista economică TV.
Film artistic : „Cel mai bun om 
pe care-1 cunosc". O producție a 
studiourilor bulgare. Premieră TV. 
Armonii pe zăpadă — scurt pro
gram de muzică ușoară.
24 de ore.

16,00 Teleșcoală.
Curs de limba engleză.
Emisiune în limba germană. 
Tragerea Loto.
Din lumea plantelor și animalelor. 
1001 de seri.

18.10 Drumuri pe cinci continente.
19.10 Zece minute cu... Constanța Cim- 

peanu, Mlliaela Mărftcineanu. Cris
tina Hamei, Gh. Bodnarcluc.

19.20 1001 de seri.
Telejurnal.
Bucuroși de oaspeți... la Ploiești, 
Viața economică a Capitalei. 
Telex.
Armonii Intime.
Mai aveți o Întrebare I Drumuri 
noi In sistemul solar.
Amintiri... amintiri... Romanțe 0 
clntece de voie bună.

19.3!)
20.00
20.40
21.00
21.05
21,25

PARIS 
s-a mai 
Caen. în . 
spectatori. într-un meci contînd pen
tru preliminariile turneului olimpic 
de fotbal (grupa a patra europeană), 
selecționata Franței a învins cu sco
rul de 4—2 (2—0) formația Olandei. 
Aceasta a fost a treia victorie a e- 
chipei Franței, care conduce neîn
vinsă în clasament cu 6 puncte. în 
partida de la Cacn, fotbaliștii fran
cezi au avut inițiativa in cea mai 
mare parte a jocului, înscriind pa
tru goluri prin Rouyer (min. 20 și 
min. 57), Schaer (min. 4) și Platini 
(min. 53). In ultimul sfert de oră, 
oaspeții au echilibrat jocul, reușind 
să reducă din handicap datorită 
punctelor marcate de Peters și Horst, 
în grupa a patra au mai rămas să 
se joace următoarele 
România—Franța (la __ _____ , ,
Olanda—România (la 6 aprilie) și 
România—Olanda (la 14 aprilie).

meciuri :
24 martie) ;

• „Din frumos, frumos răsa
re" — este genericul ștafetei 
folclorice lansate. în vederea a- 
niversării a 55 de ani de la în
ființarea P.C.R. și a Congresului 
educației politice și al culturii, 
de Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă din 
Harghita, prin centrul județean 
de îndrumare a creației popu
lare și al mișcării artistice de 
masă. Tematica celor 59 albume, 
cite unul pentru fiecare localita
te din județ, include : o micro
monografie istorică a localității, 
prezentarea tuturor monumen
telor istorice de pe raza așezării, 
o micromonografie a tradițiilor 
culturale, un breviar de motive 
decorative specifice localității, 
descrierea principalelor mește
șuguri tradiționale, a obiceiuri
lor folclorice vechi, legendele 
istorice locale, folclor literar și 
muzical (in orașe, mai ales fol
clor muncitoresc), o La Galati 
s-a desfășurat un ciclu de mani
festări intitulat „Brigada științi
fică răspunde", în cadrul cărora 
muncitori, elevi, alte categorii 
de cetățeni s-au întilnit cu zece 
colective de specialiști, consti-

PROGRAMUL n
Telex.17.00

17,05 Desene animate.
17,25 Tineri soliști de muzică populară.
17,40 Toți pentru toți ! Anchetă socială.

ROMANIA -FILM" prezintă

22,05

I • •

Producție a studiourilor sovietice. Cu : Evgheni Leonov, Vladimir Samoilov, Oleg lan 
kovski, Mihail Gluzski, Nina Urgant, Armen Djigarhanian

tuiți în tot atitea brigăzi știin
țifice. 9 La Dăbuieni. Ostro- 
veni. Teasc, precum și în alte 
așezări din județul Dolj au 
avut loc primele acțiuni în ca
drul etapei de masă a Festiva- 
lului-concurs „Cintec de viată 
nouă". Formațiile participante au 
adus pe scenele căminelor cultu
rale piese corale și montaje de 
cîntece și versuri inspirate din 
activitatea cotidiană a celor ce 
muncesc, dansuri cu temă, mon
taje literare purtînd titluri su
gestive ca „Privesc cum crește 
țara", „Poem în roșu, galben și 
albastru", „Cinstire aleșilor ță
rii". o „Activitatea politico-ideo- 
logică și cultural-educativă de 
masă in lumina prevederilor pro
gramului ideologic al partidului" 
este tema consfătuirii organiza
te recent la Suceava dih ini
țiativa secției de propagandă a 
■comitetului județean de partid, 
la care au luat parte cadre din 
activul de partid, sindical și

f
/a

U.T.C. care iși desfășoară acti
vitatea în unitățile de transport 
ale județului. 0 Pe valea Tisău- 
lui, în imediata apropiere a sa
tului Haleș. județul Buzău, la 
complexul feudal Bradu se fac 
in prezent o serie de cercetări 
istori co-arheologice. Săpăturii e 
din cursul acestei ierni au dus 
și Ia descoperirea unui tezaur 
monetar feudal, compus din 
1 115 monede emise în Polonia, 
Ungaria, la Constantinopol, mo
nede care in secolele XVI—XVII 
au cunoscut o intensă circulație 
și in această parte
o. Agendă școlară. „Cartea, fa
milia, școala" este
terii organizată, ... ______
Puiești. de către Biblioteca ju
dețeană Vaslui in colaborare cu 
Editura didactică și pedagogică 
din București ; cu același prilej 
a fost prezentată o expoziție de 
carte apărută sub egida editurii. 
• Casa corpului didactic din 
Arad și Inspectoratul școlar ju-

a Munteniei.
tema dezba- 
în comuna

dețean au declanșat o amplă ac
țiune pe tema „Metodica mun
cii de educare ateist-știintifică a 
elevilor", în cadrul căreia la 
mai multe unități școlare din 
municipiul Arad sint organizate 
dezbateri, studii de caz. ore de 
dirigenție. activități extrașcolare 
și activități cu părinții. • La 
Școala generală nr. 6 din Brăila, 
Inspectoratul școlar județean și 
Casa corpului didactic au orga
nizat o sesiune de comunicări șl 
referate intitulată „Realizări și 
perspective privind pregătirea 
elevilor pentru muncă in jude
țul Brăila", e Comisia județea
nă Mehedinți pentru difuzarea 
științei a alcătuit 15 brigăzi ști
ințifice, din care fac parte me
dici, juriști, profesori, ingineri 
etc. care se deplasează zilnic în 
localitățile județului organizînd 
întilniri cu cetățenii pe tema : 
„Cincinalul revoluției tehnico- 
științifice". o „Poeții cintă pa
tria și partidul" — s-a Întitulat 
recitalul de poezie patriotică șl 
revoluționară prezentat la Tîrgo- 
viște și Pucioasa, în organizarea 
cenaclurilor literare locale.

Corespondenții „ScinteU" J
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în ședința de după-amiază, delegații și invitații au urmărit cu viu interes
cuvîntarea rostită de secretarul general al Partidului Comunist Român,

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Co

respondență de la M. Coruț și L. 
Duță : Joi au continuat la Mosco
va lucrările celui de-al XXV-lea 
Congres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Lucrările au 
fost conduse de N. V. Podgornîi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem 
U.R.S.S.

în ședința de după-amiază, 
legații și invitații la congres au 
timpinat cu vii și îndelungate 
plauze pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
care, în numele C.C. al P.C.R., al 
comuniștilor români, al tuturor oa
menilor muncii din țara noastră, a

al

de- 
în- 
a-

SAIGON

SAIGON 26 (Agerpres). — Consi
liul Consultativ ai Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și G.R.P. al 
R.V.S. au promulgat un decret-lege 
cu privire la alegerea deputaților in 
cadrul alegerilor generale pentru A- 
dunarea Națională a' Vietnamului, ce 
urmează să se desfășoare la 25 a- 
prilie a.c. pe întreg teritoriul vietna
mez. Decretul prevede că „toți ce
tățenii vietnamezi, fără deosebire de 
origine etnică, sex, religie, grad de 
instruire, profesie, Ioc al nașterii și 
durată a șederii într-o anumită lo
calitate, pot alege de la vîrsta de 18 
ani și pot fi aleși dacă au împlinit 
vîrsta de 21 de ani, excepție făcind 
persoanele private de drepturi elec
torale prin lege sau prin hotărîri ale 
tribunalelor puterii revoluționare". 
Deputății, în număr total de 240, vor 
fi aleși in 30 de circumscripții elec
torale. Orașul Ho Și Min (Saigon) 
urmează să fie reprezentat de 35 de 
deputați. Se prevede, totodată, insti
tuirea unei reglementări de natură 
să asigure ca 
din Vietnamul 
zentate de un 
de deputați în

Organizațiile
ISonare urmează să facă

minoritățile naționale 
de sud să fie repre- 
număr corespunzător 
Adunarea Națională, 
de masă revolu- 

propu-

ISLANDA

Cereri în parlament pentru
retragerea tarsi

REYKJAVIK 26 (Agerpres). — 
Mai mulți deputați din opoziție s-au 
pronunțat. în dezbaterile parlamentu
lui islandez, pentru retragerea țării 
din pactul N.A.T.O. și închiderea ba
zei americane de la Keflavik. în semn 
de protest față de incidentele pro
vocate de fregatele britanice în zona 
națională de pescuit. Poziția parla
mentarilor a primit un puternic spri
jin din partea populației, numeroa
se persoane participind miercuri la 
o acțiune de blocare a accesului pe

R OM A NI A — partener economic
apreciat pe meridianele latino-americane

importan- 
edificarea

în pofida distanțelor geografice, 
relațiile dintre România și țările la
tino-americane devin tot mai strîn- 
se și mai fructuoase, întemeindu-se 
pe aspirațiile comune de pace și 
progres, pe preocupările comune de 
accelerare a dezvoltării economice, 
ca și pe afinitățile de limbă și 
cultură. Țara noastră se bucură 
de stimă și prețuire pe meridianele 
latino-americane pentru 
tele succese obținute în 
unei societăți noi, prospere, pentru 
politica sa consecventă de pace și 
cooperare internațională, pentru con
tribuția adusă la statornicirea unei 
noi ordini economice în lume, care 
să asigure condiții de dezvoltare in
dependentă pentru toate popoarele.

Opinia publică din țările continen
tului latino-american păstrează 
în 
ale 
pe șui 
au 
tanță 
relațiilor României cu țările respec
tive. Convorbirile președintelui 
României cu șefii de state ai țârilor 
vizitate, documentele oficiale 
nate, acordurile încheiate au 
bilit un cadru trainic, stabil și de 
fertile perspective pentru amplifi
carea și diversificarea schimburilor 
bilaterale, a colaborării politice, e- 
conomice, tehnico-științifice și cul
turale, ca și a conlucrării în viața 
Internațională.

Relațiile de prietenie și prețuire 
reciprocă, stabilite între țara noastră 
și statele de pe acest continent, și-au 
găsit, recent, o strălucită confirma
re în faptul că, în cadrul reuniunii 
de la Manila, la propunerea grupu
lui țărilor 
nia a fost
„Grupului 

vii 
amintire momentele memorabile 
vizitelor efectuate în ultimii ani 
acest continent de către tovară- 
Nicolae Ceaușescu, vizite care 
marcat momente de impor- 

hotărîtoare în dezvoltarea

sem- 
șta-

latino-americane, Româ- 
primită ca membră a 

celor 77“. ce reunește

adresat congresului 
saj de prietenie și 
ternaționalistă.

Cuvintarea secretarului general 
al Partidului Comunist Român a 
fost urmărită cu deosebită atenție, 
fiind subliniată, în ‘repetate rîn- 
duri, cu vii și îndelungate aplauze. 
(Textul cuvîntării se publică în pa
gina I a ziarului). La sfîrșitul cu
vîntării, cei prezenți în sală — în
treaga asistență in picioare — a- 
plaudă puternic, îndelung.

în cadrul lucrărilor au mai 
transmis saluturi către congres 
Jănos Kâdar, prim-secrețar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar. Al
varo Cunhal, secretar general al

un cordial me- 
solidaritate in-

neri de persoane animate de idealuri 
patriotice, care și-au slujit țara în 
lupta împotriva imperialismului și 
care sprijină reunificarea patriei și 
ajută la construirea socialismului, 
pentru ca. din rîndul lor. comitetele 
locale ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud și ale 
Alianței forțelor naționale, democra
tice și pașnice din Vietnam să aleagă 
și să 
geri.

prezinte candidați pentru ale-

★
decret semnat de Huynh Tan 
președintele G.R.P. al R.V.S..

Un 
Phat, 
stipulează dizolvarea administrațiilor 
la nivel regional și. totodată, fuzio
narea celor mai multe dintre pro
vinciile sud-vietnameze cu altele,, cu 
noi denumiri. Cu excepția provin
ciilor Tay Ninh și Ben Tre, ale că
ror limite rămin neschimbate, cele
lalte 36 de provincii fuzionează în 
18 noi provincii. în acest fel, con
form noii împărțiri, teritoriul Viet
namului de sud grupează 20 de pro
vincii, în cadrul acestora nefiind 
însă cuprinsă zona Orașului Ho Și 
Min (Saigon). Decretul mai stipulea
ză că. de comun acord cu R.D. Viet
nam. provincia Binh Tri Thien cu
prinde vechile provincii Quang Binh 
(nord-vietnameză). Quang Tri și 
Thua Thien, precum și orașul Hue.

dsn N. A. T. O.
a-căile rutiere spre baza militară 

mericană. Inițiatorii acțiunii au de
clarat că barajele nu vor fi ridica
te decît după retragerea fregatelor 
britanice din zona națională de pes
cuit.

Din Reykjavik se anunță, pe de 
altă parte, respingerea de către Is
landa a unei inițiative a N.A.T.O. 
privind instalarea de observatori la 
bordul navelor britanice implicate in 
conflict.

cvasitotalitatea țărilor în curs de dez
voltare. Aceasta constituie o consa
crare firească a strinsei colaborări, cu 
statele din America Latină, cu largi 
posibilități de extindere și adîncire 
în continuare a solidarității militan
te care ne leagă in lupta pentru asi
gurarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî de sine stătător propriile 
destine, de a promova progresul și 
bunăstarea.

în acești ani, în sfera econo
mică și comercială s-au înregis
trat creșteri importante ale schim
burilor și acțiunilor de cooperare. 
România furnizează astăzi țări
lor latino-americane o gamă apre
ciabilă de produse industriale, între 
care mașini și utilaje, instalații de 
foraj, mașini-unelte, produse chimi
ce, materiale de construcție, trac
toare, autoturisme de teren și altele, 
în același timp, importăm din aceste 
țări materii prime și produse in
dustriale necesare economiei româ
nești.

Departe de a se limita la forma tra
dițională a schimburilor comerciale, 
relațiile noastre cu țările latino-a
mericane promovează, în prezent, 
forme noi, moderne, cum sînt coo
perarea în industrie, în explorarea 
și exploatarea bogățiilor solului 
subsolului, în folosirea științei 
tehnicii contemporane — forme 
natură să promoveze accelerarea 
progresului economic în țările res
pective. Asemenea acțiuni de coo
perare au fost inițiate, pentru a ne 
referi doar la perioada mai recentă, 
în domeniul minier cu VENEZUELA, 
ECUADOR și PERU, în domeniul pe
trolier cu VENEZUELA, ECUADOR, 
în domeniul agroindustrial cu COS
TA RICA, COLUMBIA și altele, in
clusiv prin crearea de societăți mixte, 
în aceeași direcție, au fost perfectate 
nu de mult noi înțelegeri atit cu ță- 

și
Și 

de
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P.C. Portughez, Kaysone Phom- 
vihane, secretar general al Parti
dului Popular Revoluționar din 
Laos, Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

în cadrul dezbaterilor de joi, pe 
marginea Raportului C.C. al 
P.C.U.S. și a Raportului Comisiei 
Centrale de Revizie, au luat cuvîn- 
tul N. E. Dunov, prim-secretar al 
Comitetului de ținut Krasnodar al 
P.C.U.S., G. A. Aliev, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Azerbaidjan, 
A. P. Aleksandrov, președintele 
Academiei de științe a U.R.S.S., 
I. P. Riabov, prim-secretar al Co
mitetului regional Sverdlovsk al 
P.C.U.S., A. V. Gheorghiev, prim- 
secretar al Comitetului de ținut 
Altai al P.C.U.S., A. V. Ghitalov,

ROMA

ÎNTÎLNIRI ALE DELEGAȚIEI UNITARE 
SPANIOLEA OPOZIȚIEI

sindicale
Delegația s-a întil- 

președinții ce- 
Parlamentului

în rîndul că-

ROMA 26 — Corespondentul nos
tru transmite : O delegație unitară 
a opoziției spaniole. formată din 
conducători ai formațiilor politice 
care fac parte din Junta Democra
tică și Convergența Democratică, 
aflată la Roma la invitația Comite
tului Italia—Spania, a purtat convor
biri cu reprezentanți ai unor partide 
politice reprezentate în Parlament, 
ai Federației sindicale C.G.I.L.— 
C.I.S.L.—U.I.L. 
nit, de asemenea, cu 
lor două camere ale 
italian.

Totodată, delegația, 
reia s-au aflat Santiago Carillo, se
cretar general al Partidului Comu
nist. Felipe Gonzales, secretar gene
ral al Partidului Socialist Muncito
resc, Joaquin Ruiz Gimenez, pre
ședinte al Stingii Democratice, Mar
celino Camacho, lider al Comisiilor 
Muncitorești, reprezentanți ai Parti
dului Muncii, ai Alianței Socialiste, 
ai Uniunii Generale a Muncitori
lor, ai Partidului Socialist Democra
tic, ai Partidului Democratic Popu
lar și ai Partidului Carlist, s-a întîl
nit cu o delegație a Partidului Co
munist Italian, condusă de 
Longo, președintele P.C.I.

Convorbirile, desfășurate 
atmosferă de cordialitate și 
nie, au relevat — după cum 
tă intr-un comunicat publicat 
Roma — existența unei largi comu
niuni de opinii între forțele. demo
cratice din cele două țări.

Conducătorii partidelor și organi
zațiilor sindicale italiene, care s-au 
întilnit cu delegația spaniolă — se 
arată in comunicat — „au reînnoit 
deplinul lor sprijin față de lupta

Luigi

Intr-o 
priete- 

se arâ- 
la

Ample acțiuni 
greviste în Spania

MADRID 26 (Agerpres). — Acțiu
nile greviste s-au intensificat din 
nou in toate regiunile Spaniei, in 
contextul amplificării nemulțumirii 
generale față de înrăutățirea condi
țiilor de muncă 
reforme politice 
lung așteptate.

Pe ansamblul 
au întrerupt lucrul 300 000 de munci
tori, in semn de protest față de re
centa devalorizare a pesetei, ceea ce 
a provocat reducerea puterii de cum
părare a plaselor.

și de viață, pentru 
și democratice inde-
industriei spaniole

ziarul „La Prensa" din 
„Experiența acumulată 
extractivă românească, 

în sectorul combustibili-

rile menționate, cit și cu Mexicul, 
prevăzindu-se importante obiective 
ale cooperării bilaterale. în legătură 
cu aceasta.
Lima scria : 
de industria 
cu deosebire 
lor. ne permite să putem vorbi despre 
o școală românească in acest dome
niu. ceea ce înlesnește o dezvoltare 
mai rapidă a cooperării României cu 
țări care dispun de importante resur
se minerale încă insuficient cunoscute 
sau exploatate".

Din multitudinea acțiunilor de 
cooperare cristalizate in ultimul 
timp, se cuvine menționată pe prim- 
plan înțelegerea intervenită cu în
treprinderea de stat „Pemex", din 
MEXIC, în ce privește forajul și ex
ploatarea țițeiului. Există, de ase
menea, largi posibilități de coopera
re in domeniul construirii de utilaj 
petrolier, rafinării petrolului. în pe
trochimie.

Acțiunile de cooperare perfectate 
recent cu o altă țară latino-ameri- 
cană, COLUMBIA, sînt menite să 
pună in valoare însemnate zăcă
minte de cărbune cocsificabil — 
partea română urmînd să contribuie 
prin utilaje și transfer de tehnolo
gie, cu rambursare în cărbune coc- 
sificabil. în același timp, partenerii 
columbieni manifestă mult interes 
pentru folosirea experienței româ
nești în construirea de rafinării.

în peisajul Economic peruan. în
treprinderea mixtă româno-peruană 
„Antamina", profilată pe exploata
rea unor zăcăminte minerale din 
munții Anzi. este pstăzi o prezență 
remarcată și prețuită. în această 
țară se manifestă un vădit interes 
pentru experiența românească în 
domeniul petrolier. în condițiile în 
care PERU intenționează să intensi
fice acțiunile de valorificare a re
surselor sale de „aur negru". Și ce 

colhoznic din regiunea Kirovgrad, 
A. E. Voss, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Letonia, T. U. Usuba- 
liev, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Kirghizia, A. V. Ciuev, strun
gar la Uzinele „Kirov" din Lenin
grad, L. A. Kostandov, ministrul 
industriei chimice al U.R.S.S.

Vorbitorii au relevat succesele 
obținute de poporul sovietic în cel 
de-al IX-lea plan cincinal, precum 
și sarcinile ce revin comuniștilor, 
oamenilor muncii sovietici pentru 
transpunerea în viață a directive
lor celui de-al X-lea plan cincinal 
al U.R.S.S.

Congresul a fost salutat, de ase
menea, de o delegație a pionierilor 
sovietici.

Lucrările congresului continuă.

opoziției democratice spaniole pen
tru ca poporul spaniol să poată 
decide liber, cit mai curind posibil, 
asupra destinului său". Forțele de
mocratice italiene sînt hotărite să 
intensifice acțiunile de sprijinire a 
revendicărilor urgente ale opoziției 
spaniole : eliberarea imediată a de- 
ținuților politici, reîntoarcerea in 
țară a exilațiior, amnistia generală, 
deplina restabilire a drepturilor po
litice și sindicale, deplina recunoaș
tere a tuturor partidelor fără ex
cepție.

în cadrul unei conferințe de pre
să, membrii delegației au declarat 
că cele două grupări politice spanio
le au același obiectiv — realizarea 
unei schimbări a actualului regim, 
acestui scop servindu-i mobilizarea 
crescîndă a păturilor largi populare.

agențiile de presă transmit
al

, a primit, joi, delegația de 
ai Partidului Comunist 

condusă de Dumitru Turcuș, 
de șef de secție la C.C. al 
care, la invitația C.C. al 

, face o vizită in R. D. Ger-

întîlmre tovărășească.
Gerhard Griineberg. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., - - - .. -
activiști 
Român, < 
adjunct i 
P.C.R., i 
P.S.U.G., 
mană. La convorbire, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, a 
fost de față Constantin Niță, amba
sadorul României in R.D.G.

înțelegere de colaborare 
româno-egipteoă. Vasile Po_ 
top, director general al Radiotelevi- 
ziunii române, care întreprinde o vi
zită in Egipt, s-a întilnit joi cu 
Mahmoud Hawari. adjunct al minis
trului informațiilor. în aceeași zi, la 
Cairo a avut loc semnarea înțelege
rii de colaborare între Radiotelevi- 
ziunea română și Federația de ra
dio și televiziune din R.A. Egipt pe 
anii 1976—1977.

Președintele Algeriei,
Houari Boumediene, a primit dele
gația Partidului Socialist Francez, 

plan mon- 
inalt nivel 
secundară 
zăcăminte
cîteva e-

pe 
de 
de

in fapte a 
ea însăși tară 
— față de e- 
țârilor latino-

în

î?i 
ia
de

poate fi mai grăitor pentru faima 
de care se bucură petroliștii români 
decit faptul că foarte recent s-a con
venit un program de cooperare cu 
VENEZUELA — tara cu îndelungată 
tradiție in acest domeniu — intr-o 
problemă care formează un subiect 
prioritar de preocupări pe 
dial și care presupune un 
tehnologic — recuperarea 
și terțiară a țițeiului din 
marginale ?

Ne-am referit doar la 
xemple, care nu epuizează nici 
departe gama largă a acțiunilor 
cooperare încheiate sau în curs ... 
perfectare cu țările Americii La
tine. Asemenea acțiuni, reciproc 
avantajoase, reprezintă o grăitoa
re ilustrare a spiritului de cola
borare, a solidarității 
României socialiste — 
în curs de dezvoltare 
forturile și năzuințele 
americane de a depăși, intr-un ter
men cit mai S'lirt, răminerile 
urmă pe plan economic

Pentru un ziarist român ce 
desfășoară activitatea intr-o țară 
tino-americană constituie o sursă_
legitimă satisfacție multiplele decla
rații de înaltă stimă și apreciere față 
de țara noastră, față 
continuă amplificare 
sale 
nuri 
nent 
jind 
și popoarelor noastre, asemenea rela
ții de colaborare in spiritul stimei re
ciproce și egalității depline în drep
turi se înscriu, totodată, ca o impor
tantă contribuție la cauza făuririi 
noii ordini economice internaționale, 
spre care năzuiesc toate forțele înain
tate ale contemporaneității

de roadele în 
ale colaborării 
și pe alte pla- 
vastului conți -

economice — ca
— cu state ale 
de la sud de Rio Grande. Slu- 
intereselor reciproce ale țărilor

Lima
/

Eugen POP

BELGRAD

Document privind acțiunile de cooperare
româno-iugoslavă

— Corespondentul 
La Liubliana au 

convorbirile dintre 
Oprea, vice-

BELGRAD 26 
nostru transmite : 
continuat, joi, 
tovarășul Gheorghe 
prim-ministru al guvernului român, 
și Andrei Marint, președintele Con
siliului Executiv al Republicii So
cialiste Slovenia. La încheierea con
vorbirilor a. fost semnat un aide- 
memoire. în care au fost consem
nate rezultatele convorbirilor, sarci
nile ce revin organizațiilor econo
mice românești și iugoslave pentru 
finalizarea acțiunilor de cooperare și 
colaborare, precum și noi domenii

ATENA

Convorbiri economice româno-elene

Elenă. Maxim Berghianu. mi- 
aprovizionării tehnico-mate- 
controlului gospodăririi fon- 
fixe. șeful delegației române

ATENA 26 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare între 
Republica Socialistă Rotnânia și Re
publica 
nistrul 
riale si 
durilor 
în comisia mixtă, a avut întîlniri cu 
membri ai guvernului și cu repre
zentanți ai cercurilor economice și de 
afaceri grecești.

în cadrul întîlnirilor cu Constantin 
Konofagos. ministrul industriei, și 
Ioannis Boutos. ministru supleant al 
coordonării și planificării, au fost 
discutate probleme privind intensifi
carea schimburilor comerciale și a 
cooperării economice bilaterale.

De asemenea, cu prilejul întreve
derii cu Dimitrios Bitsios. ministrul

PORTUGALIA

Acord constituțional între M. F. A.
și principalele

LISABONA 26 (Agerpres). — Re
prezentanții Mișcării Forțelor Armate 
și cei ai principalelor cinci partide 
politice din Portugalia au semnat, joi 
seara, la palatul Belem din Lisabona, 
un acord constituțional pentru viito
rii patru ani. Acordul prevede insta
larea la putere, după alegerile legis
lative din 25 aprilie și cele preziden
țiale din 25 iunie, a primului guvern 

condusă de Franțois Mitterrand, se
cretar general ăl partidului, aflată 
în vizită oficială în Algeria. In ca
pitala algeriană au avut loc. tot
odată, convorbiri între delegația 
P.S. Francez și o delegație a Fron
tului de Eliberare Națională din Al
geria.

Delegația Consiliului Cen
tral al U.G.S.3., condusă de 
loan Moja, redactor șef al ziarului 
„Munca", care a participat la mani
festările prilejuite in Algeria de îm
plinirea a două decenii de la crea
rea Uniunii Generale a Oamenilor 
Muncii Algerieni, a fost primită de 
Abdelkader Benikous, secretar ge
neral al acestei uniuni.

Noul ambasador al S.Ufi. 
la 0.0. Președintele Gerald 
Ford a anunțat numirea fostului gu
vernator al statului Pennsylvania, 
William Scranton, în funcția 
basador al Statelor Unite la 
zația Națiunilor Unite.

de an
organi

joi ceaavut loc
din ca-

La Viena 3 
dc-a 95~a ședință 
drul negocierilor 
forțelor armate și 
măsuri adiacente in Europa centrală, 
în cadrul ședinței au luat cuvintul 
reprezentanții R.D. Germane și R.F. 
Germania.

plenară
privind reducerea 
armamentelor și

Populația Italiei. Potrivit 
datelor publicate de Institutul cen
tral de statistică, la 31 decembrie 
1975, populația Italiei era de 56 024 000 
persoane.

tineri sub 
cu studii

ȘCHiaj. ex>st^ 400
de șomeri totali și parțiali, cifră în 
care sint cuprinși 115 000 de 
25 de ani si 6 000 persoane 
superioare.

Brazilia și R. F. Germa
nia au semna! un acord de 
cooperare pentru utilizarea în sco
puri pașnice a energiei nucleare, a 
anunțat la Viena un purtător de cu- 
vînt ai Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică. Potrivit acor-

ORIENTUL APROPIAT
® Convorbirile egipteano-saudite ® Eforturi 

redresarea situației din Liban
pentru

RIAD 26 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
părăsit Riadul, la Încheierea vizitei 
oficiale in Arabia 1 Saudită, unde a 
avut convorbiri cu regele Khalid. în 
comunicatul comun dat publicității 
se arată că cele două părți s-au pro
nunțat pentru unitatea țărilor arabe 
in lupta lor pentru instaurarea unei 
păci juste în Orientul Mijlociu, sub
liniind că aceasta nu se poate realiza 
decit în condițiile eliberării terito
riilor arabe ocupate de Israel și res
tabilirii drepturilor legitime ale po
porului palestinean. Comunicatul 
menționează că Arabia Saudită „a 
hotărît să acorde Egiptului un aju
tor direct și imediat în valoare de 
300 milioane dolari

ir
BEIRUT 26 (Agerpres). — Guver

nul libanez continuă eforturile me
nite să ducă la asigurarea stabilității 

în care cele două părți urmează să 
convină asupra a noi acțiuni de 
cooperare.

La semnare au fost de față mem
bri ai guvernului republican, precum 
și Virgil Cazacu, ambasadorul țării 
noastre la Belgrad.

★ 
viceprim-ministrul 

la Pristina, 
de lucru, 

Consiliului
Autonom®

în. aceeași zi, 
guvernului român a sosit 
într-o vizită prietenească 
la invitația președintelui 
Executiv al Provinciei 
Kosovo, Bogoliub Nedelkovici.

afacerilor externe, a fost pusă în e- 
vidență importanta pe care ambele 
părți o acordă actualei sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale, menită 
să contribuie la crearea condițiilor 
efective pentru transpunerea in prac
tică a obiectivelor trasate în cursul 
convorbirilor de la București dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu si 
primul ministru Constantin Kara
manlis.

La întrevedere a participat Ion 
Brad, ambasadorul tării noastre la 
Atena.

Joi după amiază, șeful delegației 
române s-a întilnit. succesiv, cu con
ducerile camerelor de comerț si in
dustrie din Atena și Pireu, cu care 
a examinat aspecte privind sporirea 
contactelor si rolului camerelor de 
comerț din cele două țări în promo
varea raporturilor economice și co
merciale bilaterale.

partide politice
jumătate

Portuga-
a

ales în mod liber în ultima 
de secol în Portugalia.

Cu prilejul ceremoniei semnării 
acestui acord, președintele 
liei. Francisco da Costa Gomes, 
declarat că „Forțele armate nu do
resc să-și rezerve pentru sine o 
parte semnificativă din puterea po
litică. Din contră, noi dorim restau
rarea puterii civile, aleasă prin voin
ța poporului".

dului, cele două țări vor coopera in 
construcția de reactori nucleari, îm
bogățirea uraniului, precum și în 
privința schimbului de informații și 
„know-how" in domeniul aplicațiilor 
pașnice ale energiei nucleare.

ficțiune de protest. Mun* 
citorii uzinei din Filton a corporației 
..British Aircraft" au organizat, 
miercuri, o manifestație de protest 
în legătură cu proiectul direcțiunii de 
a reduce cu 1 200 muncitori 
le ce lucrează la construirea 
lor „Concorde", 
producția a fost 
două ore. Uzina 
iește în prezent . 
nic din seria ce i-a fost rezervată.

efective- 
avioane- 
acțiumi, 
timp de 
constru- 
superso-

în cursul 
întreruptă 
din Filton 
penultimul

Prințr-un decret al Prezi
diului fitaărîi Populare, 
R.P. Albania și-a extins apele terito
riale, pe toată lungimea litoralului 
său. la 15 mile marine — transmite 
agenția A.T.A. 1

Senatul S.U.fl. a aProbat «- 
cordarea statutului de „stat liber a- 
sociat" de tip commonwealth Insu
lelor Mariane din Oceanul Pacific. 
Rezoluția a fost trimisă Camerei Re
prezentanților, care urmează să se 
pronunțe asupra amendamentelor ce 
i-au fost aduse în Senat.

capriciile iernii, 
rutier si aerian 

fiind suspen- 
serie de zboruri

Iarnă grea în Turcia. Noi 
căderi de zăpadă au fost semnalate 
miercuri in Turcia, tară serios afec
tată în acest sezon rece. De data 
aceasta, zăpada a căzut chiar la 
Istanbul, oraș în general ferit, gra
ție așezării sale, de 
Ca urmare, traficul 
a suferit perturbări, 
date sau aminate o 
de pe aeroportul internațional Yesil- 
koy. Au fost, de asemenea, suspen
date serviciile maritime prin 
toarea Bosfor.

strim-

gradul
Două cutremure de pă- 

mînt’ avînd o intensitate de
4 și, respectiv. 3 pe scara Mercalli, 
au avut loc miercuri in Costa Rica. 
Nu au fost anunțate victime. înre- 
gistrîndu-se însă pagube materiale 
în capitală și în localitatea Nicoya, 
din provincia Gunacaste.

interne și la înlăturarea 
provocate de confruntările 
parcursul a peste 10 luni, 
niunea de miercuri seara a guvernu
lui, primul ministru. Rashid Karame, 
și-a exprimat convingerea că este 
necesară crearea unui guvern de u- 
nitate națională în care să fie re
prezentate principalele formațiuni 
politice din țară. Este necesară, pe 
de altă parte — a declarat premie
rul Karame — intensificarea efortu
rilor deslinate restabilirii vieții eco
nomice. In legătură cu aceasta — a 
subliniat el — guvernul a adoptat o 
serie de măsuri, intre care acordarea 
de ajutor locuitorilor pentru reface
rea locuințelor distruse, asigurarea 
condițiilor de reîntoarcere la cămi
nele lor a persoanelor care s-au re
fugiat în timpul incidentelor, 
impulsionarea activității economice.
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• „MOSKVICI" ALI
MENTAT CU HIDRO
GEN a fost realizat in U.R.S.S. 
Pe mașina experimentală — un 
„Moskvici-412" — în locul re
zervorului de benzină a fost 
montat un reactor miniatural în 
care apa, in contact cu o pulbere 
metalică, degajă hidrogenul fo
losit drept carburant. Construc
torii au eliminat pericolul unor 
explozii accidentale, deoarece 
nu există rezervoare de hidro
gen, acesta fiind produs exact 
în cantitățile necesare funcțio
nării motorului. în locul unor 
gaze de eșapament toxice, mo
torul elimină in atmosferă abur 
de apă. Puterea și autonomia 
autoturismului „Moskvici" au 
rămas practic neschimbate.

• ADEVĂRUL DES
PRE ASTROLOGIE. SăP- 
tămînalul „Paris Match" lan
sează un strigăt de alarmă : în 
Franța există la ora actuală nu 
mai puțin de 30 000 „specialiști" 
în științe oculte, majoritatea 
astrologi ; pe de altă parte, pu
blicațiile care inserează rubrici 
astrologice însumează u.n tiraj 
de peste 30 de milioane de 
exemplare. Proliferarea „exper- 
ților" în astrologie are ca ur
mare și o specializare a lor, ra
mura în ascensiune fiind cea a 
astrologilor profilați în opera
țiuni economice și financiare, 
în condițiile evoluțiilor imprevi
zibile ale crizei economice în 
care se zbat țările capitaliste 
nici nu este de mirare... Ar fi 
bine însă ca cei în cauză. — 
scrie revista — să nu se încrea
dă prea mult In prezicerile citi
torilor în stele : recent un ma
nifest semnat de 186 oameni de 
știință, printre care 18 laureați 
ai premiului Nobel, respinge ca
tegoric astrologia. definind-o 
exact ceea ce este : o falsă ști
ință, o escrocherie.

• TENSIUNEA Șl PSI
HICUL Psihoterapia este uti
lizată cu bune rezultate de că
tre doi medici englezi in trata
mentul hipertensiunii arteriale. 
Ei au izbutit să reducă tensiu
nea pacienților lor de la 16/10 la 
14/8 și să o mențină la aoest ni
vel timp de o jumătate de an, 
fără să recurgă la medicamente 
în timpul tratamentului, efec
tuat pe un număr de 34 de pa- 
cienți împărțiți în două grupe, 
primului grup i-a fost aplicată 
o terapeutică complexă — regim 
de slăbire și program de auto- 
sugestionare : celuilalt grup, de 
control, i-a fost aplicat doar pri
mul din aceste tratamente. 
Timp de o lună șl jumătate, au 
fost organizate, săptămînal, cîte 
două ședințe de tratament. La 
sfîrșitul acestui interval, a scă
zut tensiunea tuturor paciențl- 
lor. însă această scădere a fost 
de trei ori mai mare pentru pa- 
cienții din primul grup decît 
pentru cei din al doilea.

• CAZUL „CHRISTIA
NIA". Va fi’ dusă la capăt eva
cuarea, ptnă la 1 aprilie, a celor 
citeva sute de locuitori ai 
„Christianiei", conform recentei 
decizii a parlamentului danez ? 
Așezare creată ad-hoc, prin 
1971. în inima Copenhagăi. 
„Christiania" a constituit un re
fugiu al nevoiașilor, al celor 
fără căpătîi. în general al „umi
lirilor și ofensaților vieții". Ini
țial potrivnică existenței unei a- 
semenea așezări, opinia publică 
înclină acum spre păstrarea ei, 
hotărirea amintită stîrnind vii 
controverse. De unde schimba
rea de atitudine ? S-a dovedit 
că acești „paria" ai societății au 
putut asigura, fără nici un spri
jin din partea autorităților, 
funcționarea în bune condiții a 
micii lor comunități. Acum, se 
întreabă presa daneză, odată cu 
demolarea „Christianiei", 
se va oferi în schimb 
oameni de a căror soartă 
nu se îngrijește ?
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• SCUTIRI DE TAXE 
PENTRU NEFUMĂTORI. 
O companie de asigurări din 
Los Angeles, S.U.A., a hotărît, 
recent, să reducă substantial 
taxele percepute de la conducă
torii auto nefumători. Motivul 1 
După cum arată statisticile ofi
ciale efectuate în Statele Unite, 
șoferii fumători provoacă, 
medie, de două ori mai 
accidente decit colegii 
mători 1

in 
multe 

lor nefu-

GRIPEI
intervalul

• RAVAGIILE 
IN ANGLIA. In 
13—20 februarie. 762 de persoane 
au decedat in Marea Britame 
din cauza gripei, a anunțat 
miercuri Ministerul britanic al 
Sănătății. în ultimele patru săp- 
tămîni, numărul deceselor pro
vocate de gripă sau de compli
cațiile de pe urma ei se ridică 
la 1 132.

• HORMONII SI MĂ
TASEA. Viermele de mătase 
poate deveni mai productiv dacă 
este supus unui tratament cu 
hormoni — aceasta este conclu
zia la care au ajuns cercetătorii 
Institutului zoologic din Pekin 
al Academiei chineze de științe, 
în acest scop, a fost creată o 
substanță hormonală sintetică, 
care, pulverizată asupra viermi
lor de mătase. încetinește trans
formarea lor in crisalide. în 
timpul acestui proces prelungit 
se formează coconi mai mari 
decit cei obișnui ți : cantitatea 
de fire de mătase pe care o con
țin crește cu 10—20 la sută.

• MINICALCULATOR 
CU DARUL VORBIRII. 
Ultima noutate în materie 
calculatoare de buzunar : 
companie americană a 

de 
o 

pus la 
punct un aparat de dimensiuni
ceva mai mari decît cele ale 
unui pachet cu țigări, care, efec- 
tuînd cele patru operațiuni arit
metice. precum și extrageri de 
rădăcini, calculul dobinzilor etc., 
prezintă rezultatele sub formă 
atit vizuală, cit si sonoră.


