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la încheierea lucrărilor Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R.

din 25 — 26 martieStimați tovarăși,Plenara Comitetului nostru Central a dezbătut probleme de 
o deosebită importanță pentru activitatea partidului și statului, pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii și, mai cu seamă, pentru ridicarea nivelului de viață, material și spiritual, al întregului nostru popor.Am început cu adoptarea unor botărîri de ordin organizatoric. S -a adoptat hotărîrea privind modificarea Statutului partidului, avînd drept scop asigurarea unei funcționări mai bune a organelor de partid și de stat, eliminarea unor paralelisme care se manifestau în activitatea noastră, simplificarea structurii organiza- toricej Aceasta, fără nici o îndoială, va avea repercusiuni positive asupra activității de conducere, atît pe linie de partid, cît și pe linie de stat.Totodată, prin hotărîrile adoptate se pune mai multă ordine în respectarea prevederilor din Statut cu privire la rolul Comitetului E- xecutiv — organul care asigură conducerea întregii activități între plenare — înlăturîndu-se unele neajunsuri, paralelisme și suprapuneri care s-au manifestat în a- ceastă direcție. Aceste măsuri vor duce, fără îndoială, la creșterea rolului și importanței Comitetului Executiv în conducerea întregii activități de partid, economice și de stat.Prin înființarea Biroului Permanent, compus de data aceasta din cadrele de conducere din sectoarele de bază de partid și de stat, se vor asigura o mai bună corelare a diferitelor sectoare de activitate, o coordonare operativă și o îndrumare unitară a lor, elimi- nîndu-se paralelisme și ședințe inutile. Crearea acestui Birou, pe principiile pe care le-am adoptat astăzi, va trebui să ducă la o îmbunătățire de fond a activității de conducere, la soluționarea rapidă a problemelor multiple și complexe ce se pun în fața noastră.Toate aceste măsuri vor trebui 

să fie urmate de creșterea răspunderii în muncă a cadrelor de partid și de stat în toate sectoarele de activitate. Măsurile organizatorice luate vor trebui să fie urmate de înțelegerea, de către fiecare activist de partid și de stat, a faptului că în funcția sau în funcțiile încredințate are datoria să acționeze cu toată fermitatea, cu un înalt spirit de răspundere, pentru înfăptuirea neabătută a liniei generale a partidului, pentru realizarea sarcinilor încredințate de partid. Pornind de la toate acestea, fără nici o îndoială că rezultatul va trebui să fie creșterea și mai puternică a rolului politic conducător al partidului in toate domeniile de activitate.Lupă cum știți, noi am pornit întotdeaunafde la faptul că formele organizatorice nu sînt stabilite o dată pentru totdeauna, că ele trebuie să corespundă sarcinilor și etapelor în care desfășurăm activitatea de organizare și conducere a partidului și statului. De 

aceea, trebuie să înțelegem că îmbunătățirea formelor de organizare, a structurii organizatorice și a metodelor de muncă este o necesitate și o sarcină permanentă. întotdeauna să pornim de la imperativul de a asigura unirea în cît mai bune condiții a eforturilor partidului și statului nostru, ale maselor populare, ale întregului popor în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare multilaterală a țării.în ce privește modificarea Constituției, așa cum s-a arătat, aceasta a apărut necesară ca urmare a experienței și practicilor de pînă acum. în acest fel, se dă o formă legală unor realități impuse de viață, unor practici care și-au dovedit utilitatea și necesitatea, asigurînd mai buna funcționare, la nivel central și la toate nivelurile, a organismului nostru de stat.Plenara a hotărît, de asemenea, o serie de măsuri pentru'mai buna repartizare a forțelor partidului în diferite sectoare de activitate. în ce privește funcția de prim-minis- tru, după cum s-a arătat astăzi dimineață, schimbarea a fost determinată de aprobarea cererii tovarășului Maurer de a fi pensionat, ca urmare a stării sănătății sale și a vîrstei înaintate. Multe din schimbările făcute astăzi au fost însă determinate și din necesitatea de a realiza o mai bună cuprindere a muncii în toate sectoarele — oricum, ele trebuiau să aibă loc.în ce privește hotărîrea plenarei Comitetului Central de a recomanda Marii Adunări Naționale alegerea mea ca președinte al Republicii Socialiste România, doresc să asigur plenara, întregul partid, întregul popor că îmi voi închina toate forțele pentru a servi Cauza socialismului și comunismului în patria noastră, interesele bunăstării și fericirii poporului nostru. Voi face totul pentru a contribui, împreună cu întregul colectiv, cu întregul Comitet Central, cu întregul partid și popor la realizarea politicii de dezvoltare multilaterală a României socialiste, la întărirea poziției sale internaționale, la sporirea aportului ei la'cauza păcii și colaborării între națiuni.Stimați tovarăși,Plenara a dezbătut astăzi una din cele mai importante legi ale societății noastre, și anume aceea căreia îi revine rolul de a așeza pe o bază nouă retribuirea muncii. După cum se știe, sînt aproape .6 ani de cînd experimentăm noul sistem de retribuție. în toți acești ani, s-au adus o serie de modificări, s-au făcut multe îmbunătățiri ; de aceea, față de proiectul inițial, propunerile actuale conțin îmbunătățiri principiale care au modificat în mod radical proiectul. în primul rînd, în jjro- iect se propune să renunțăm la noțiunea de salarizare și să introducem o noțiune nouă, care să oglindească noile relații de producție. Am considerat că este necesar să introducem această modificare ținînd seama că noțiunea 

de salarizare oglindește de fapt vechile relații de producție, bazate pe exploatare, pe existența proprietății private asupra mijloacelor de producție. în țara noastră — ca în toate țările socialiste — oamenii muncii au devenit, după cum e cunoscut, stăpîni pe mijloacele de producție, statornicind noi relații de producție. Este necesar să ținem seama de aceasta și să adoptăm noțiuni noi, care, în măsura posibilului, să oglindească schimbările" produse. Noua lege a retribuției trebuie să oglindească schimbările revoluționare petrecute în țara noastră, să reflecte calitatea nouă a oamenilor muncii, aceea de proprietari și, în același timp,, de producători ai tuturor bunurilor materiale. Introducerea noțiunii de retribuire a muncii are o mare importanță principială și practică. Ea va trebui să ajute la eliminarea unor mentalități învechite privind poziția față de proprietatea obștească, față de mijloacele de producție, derivate din vechile relații de producție, din vechiul sistem de relații dintre patroni și oamenii muncii, dintre capitaliști și muncitori. Ea va trebui să contribuie la dezvoltarea atitudinii noi față de proprietatea obștească, față de muncă. Fiind stăpîni ai mijloacelor de producție, producătorii bunurilor materiale, oamenii muncii trebuie să țină seama de faptul că asigurarea veniturilor lor directe depinde de asigurarea mijloacelor financiare și materiale necesare dezvoltării continue a forțelor de producție, a întregii societăți. Trebuie înțeles că această problemă este problema centrală a fiecărui colectiv, a fiecărei întreprinderi, a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean al patriei noastre.O altă , caracteristică principală 
a legii este afirmarea cu putere a principiilor socialiste de retribuire după calitatea și cantitatea muncii, înscrierea, de la început, în lege a faptului că nimeni nu poate realiza venituri prin exploatarea muncii altora, că singura sursă de venit este munca utilă și necesară societății socialiste. Pornind de aici, fiecare este retribuit în raport cu cantifaîeî și calitatea muncii depuse, cu contribuția directă la dezvoltarea forțelor de producție, la înflorirea societății socialiste. Este de la sine înțeles că fondul de retribuire este nemijlocit legat de producția generală, de bunurile materiale pe care le producem, de produsul social, de venitul național, de raportul dintre fondul de consum și fondul de dezvoltare. Mărimea retribuției fiecăriția nu poate fi decît legată nemijlocit de fondurile generale de care dispunem într-o anumită etapă de dezvoltare a societății noastre.Ceea ce merită subliniat este consecvența cu care s-a urmărit, și se realizează în proiectul de lege prezentat, asigurarea unei mai bune corelări între veniturile mari și veniturile mici, realizarea unei retribuții mai echitabile. în urmă cu circa 20 de ani, între ve

niturile cele maî mici și cele mai mari era un raport de unu la douăzeci, în 1965 raportul acesta era de doisprezece la unu. Prin propunerile prezentate plenarei, a- cest raport va fi mai mic de șase la unu. Aceasta arată prepcupa- rea consecventă de a realiza în viață hotărîrile Congresului al X-lea, ale Conferinței Naționale cu privire la crearea unui raport mai echitabil între veniturile mari și cele mici.După cum ați putut reține, asa cum am discutat și la plenara din îwtembrie 1973, s-a acordat o a- tenție deosebită creșterii mai puternice a veniturilor mici. în mod special, prin hotărîrile plenarei din noiembrie 1973, asigurarea unui raport mai echitabil între venituri s-a creat pe seama creșterii mai puternice a veniturilor mici, reali- zîndu-se o sporire corespunzătoare a veniturilor mari, dar într-un raport mai echitabil. De măsurile privind creșterea veniturilor beneficiază, în primul rînd, tineretul, pentru că el este acela care, în primii ani de activitate, ocupă de regulă primele trepte din sistemul de retribuire. Ele constituie deci o expresie a preocupării de a asigura tineretului, în primii ani de activitate, condiții materiale mai bune, care să-i permită să pășească în viață în raport cu posibilitățile de care dișpune astăzi societatea noastră.De asemenea, cred că au fost reținute măsurile privind simplificarea, față de primul proiect, a treptelor de retribuție, reducerea unor trepte, crearea unui mai bun echilibru între diferite categorii, măsuri luate în scopul de a cointeresa mai mult oamenii muncii în efortul de ridicare a calificării. Cointeresarea este determinată de faptul că se poate ajunge, în diferite ramuri, la o diferențiere destul de însemnată între salariile mici și cele mari. O diferențiere mai mare nu cred, că este indicată. Trebuie să avem grijă să nu producem o nouă discrepanță între veninurile mici și cele mari. Trebuie să pornim de la necesitatea de a păstra raportul echitabil în condițiile de astăzi/ să nu-1 depășim din nou prin creșterea mai intensă a veniturilor mari. Diferențierea nu se poate face prin menținerea la un nivel scăzut a veniturilor mitei și creșterea mai rapidă a celor de sus — aceasta ar duce la dezechilibrul raportului pe care l-am stabilit. Trebuie avut însă in vedere că legea prevede posibilitatea acordului în toate sectoarele de activitate, inclusiv a acordului global. Aceasta permite ca, pe baza realizării producției fizice, veniturile să crească nelimitat, ca rezultat al creșterii producției. Sînt și astăzi muncitori care cîștigă de două ori mai mult decît alții din aceeași categorie. Posibilitatea cointeresării, pe baza obținerii unei producții suplimentare, există în toate ramurile de activitate, inclusiv în agricultură. Din toamnă a fost in-
(Continuare in pag. a Ifl-a)

Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU a avut loc, miercuri după-amiază, plenara Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La ordinea de zi a plenarei ! Modificările la Constituția Republicii Socialiste România, adoptat» de Plenara C.C. al IțC.R. din 25—26 martie 1974, supuse dezbaterii și în plenara Consiliului Național al F.U.S.La începutul lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.După cum vă este cunoscut — a spus tovarășul Gheorghe Pană — plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român a a- probat la 26 martie a.c. propunerile referitoare la modificările u- nor prevederi ale Constituției Re
Ședința Consiliului de Statîn ziua de 27 martie 1974, a avut loc, la Palatul Republicii, ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat.Consiliul de Stat a examinat și și-a însușit în unanimitate proiectul de lege privind modificarea

Hotărîrile plenarei C. C. al P. C. R.— 
contribuție prețioasă la perfecționarea 
conducerii statului nostru socialist — 
au fost primite de organizațiile partidului, 

de oamenii muncii, de țara întreagă 
cu deplină aprobare și înaltă apreciere 

In numeroase telegrame si scrisori este 
salutată cu satisfacție si susținută cu 
entuziasm propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceausescu să fie ales președinte 
al Republicii - mandat puternic sprijinit 
prin dragostea si încrederea nemărginită 
a tuturor cetățenilor României socialiste 
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„înfăptuim sarcinile 
economice ce ne revin 

din programul partidului"
Alte colective de întreprinderi și șantiere 

anunță realizarea planului pe primul trimestru

Noi colective de unitătl economice raportează realizarea, înainte de termen, a planului trimestrial, precum și obținerea unor succese de prestigiu in entuziasta întrecere socialistă desfășurată în intimpinarea mărețelor evenimente din acest an — cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și Congresul al XI-lea al P.C.R.
In pagina a ll-a 

'-----------------------------------------------------------------_---------------------/

X.___________________

Astăzi, în jurul orei 
11,15, posturile noas
tre de radio și tele
viziune vor transmite 
direct de la Palatul 
Marii Adunări Națio
nale ședința solemnă 
consacrată alegerii 
președintelui Repu
blicii Socialiste 

România. 

Interviul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
acordat unui grup de ziare italiene 

în pagina a lll-a

publicii Socialiste România, care prezintă însemnătate deosebită pșntru dezvoltarea în continuare a întregii vieți politice, economice și sociale din patria noastră. în legătură cu această istorică hotă- rîre, s-a stabilit să fie supusă a- probării Marii Adunări Naționale propunerea de a se institui înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Complexitatea vieții noastre sociale și de stat, atît pe plan intern, cît și pe planul relațiilor internaționale, pune în mod firesc sarcini importante pe linia organizării centrale a activității de stat, care să răspundă cît mai deplin cerințelor înfăptuirii cu consecvență și la un nivel calitativ superior a obiectivelor edificării societății socialiste românești.în Vederea realizării acestor o- biective fundamentale, Plenara

Constituției Republicii ■ Socialiste România, elaborat pe baza hotărî- rilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 25—26 martie a.c., și a hotărît ca acest proiect să fie supus spre a- doptare Marii Adunări Naționale.Totodată, Consiliul de Stat, în 

Comitetului Central al P.C.R. a apreciat ca fiind necesară instituirea funcției de președinte al Republicii Socialiste România, care va continua să păstreze în același timp și calitatea de președinte al Consiliului de Stat. Președintele Republicii Socialiste România va exercita o parte din atribuțiile ce revin Consiliului de Stat atît în relațiile interne, cît și în relațiile internaționale.în unanimitate, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român a prezentat drept candidat pentru înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Rațiunea pentru care a fost făcută această propunere este aceea
(Continuare în pag. a II-a) 

unanimitate, și-a însușit hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. de a se propune Marii Adunări Naționale alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, ca președinte al Republicii Socialiste România.
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Hotărîrile plenarei C. C. al P. C. R. — 
contribuție prețioasă la perfecționarea 
conducerii statului nostru socialist — au 
fost primite de organizațiile partidului, 
de oamenii muncii, de țara întreagă 
cu deplină aprobare și înaltă apreciere 
In numeroase telegrame și strisori este salutată tu satisfacție și susținută 

cu entuziasm propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales 
președinte al Republicii — mandat puternic sprijinit prin dragostea și 

încrederea nemărginită a tuturor cetățenilor României socialiste

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste

Vestea adoptării de către plenară a înțeleptei hotăriri de a propune apropiatei sesiuni a Marii Adunări Naționale alegerea dumneavoastră, scumpe tovarășe secretar general, in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România a fost primită de noi toți cu o nemărginită bucurie și satisfacție, se spune în telegrama Comitetului județean Maramureș al P.C.R. și a consiliului popular județean.Comuniștii maramureșeni, toți locuitorii acestor străvechi meleaguri ale patriei noastre socialiste, care au avut de multe ori prilejul de a se întilni și de a se sfătui direct cu dumneavoastră, văd în această hotărîre cea mai fidelă întruchipare a propriilor lor gînduri și sentimente de caldă și unanimă prețuire a proeminentei dumneavoastră personalități, a contribuției inestimabile ce o aduceți zi de zi, cu pasiune revoluționară, tenacitate, curaj și nemărginită dăruire, la înălțarea României socialiste pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres.Permiteți-ne ca, în numele făuritorilor de bunuri materiale și spirituale de pe aceste plaiuri, să vă adresăm, mult stimate tovarășe Ceaușescu, cele mai calde felicitări pentru înalta misiune pe care v-o încredințează acum partidul și să vă asigurăm că susținem din toată inima această istorică hotărîre, care constituie o nouă și strălucită recunoaștere a meritelor nepieritoare ce le-ați cîștigat în fața partidului, a întregului popor, prin inegalabila competență și devotamentul .nețărmurit cp care , slujiți interesele națiunii noastre, cauza socialismului, colaborării șl păcii in lume.Știm bine că mărețul program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de accelerare a progresului material și spiritual al țării, cadrul și climatul autentic de manifestare a democrației socialiste, a valorilor eticii și echității socialiste, de afirmare nestingherită a personalității umane sint legate pentru totdeauna de numele dumneavoastră, care ați devenit pentru întregul partid, pentru întregul popor simbolul cinstei, onoarei, demnității, omeniei, al spiritului revoluționar.îngrijindu-vă zi de zi de înflorirea națiunii noastre socialiste, dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, purtați, totodată, cu multă strălucire, pe toate meridianele globului, mesajul de pace, prietenie și solidaritate al poporului român, fiind considerat, pe bună dreptate, unul din cei mai de seamă conducători politici ai lumii contemporane, pentru hotă- rirea și fermitatea cu care acționați in vederea instaurării unor noi relații, de stimă și respect între state, fără deosebire de orinduire socială, pentru crearea unei lumi mai drepte și mai bune.în numele muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, al tuturor celor ce muncesc pe aceste plaiuri, vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a întîmpina cea de-a XXX-a aniversare a eliberării țării și Congresul al XI-lea al partidului cu succese tot mai mari în realizarea sarcinilor pe acest an, pentru a crea noi premise înfăptuirii angajamentului patriotic de a îndeplini prevederile actualului cincinal în patru ani și jumătate.Alătur! de întregul popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vflcea — muncitori, țărani, intelectuali — au primit cu nespus entuziasm și elan patriotic propunerea făcută in plenara C.C. al P.C.R. ca dumneavoastră, fiul cel mai iubit al națiunii noastre socialiste, să fiți ales în funcția de Înaltă răspundere pentru prosperitatea și viitorul luminos al țării — președinte al republicii, se spune în telegrama Comitetului județean Vilcea al P.C.R.întreaga dumneavoastră viață și activitate, puse din cea mai fragedă vîrstă in slujba idealurilor comuniste, constituie o pildă vie, măreață, de abnegație și sacrificiu, patos revoluționar, înaltă conștiință comunistă și clarviziune mar- xist-leninistă, reprezintă un adevărat simbol al contopirii propriului destin cu destinul neamului.Anii de cind vă aflați in fruntea partidului și statului nostru se înscriu în istoria țării ca o perioadă unică prin prefacerile adinei pe care societatea noastră le-a cunoscut în toate sferele vieții materiale și spirituale, prin avîntul fără precedent pe care l-a cunoscut România pe calea dezvoltării și înfloririi sale multilaterale, pe drumul edificării socialismului și comunismului.Patriot și internaționalist înflăcărat, numele dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, este legat astăzi de nenumărate inițiative și de o activitate desfășurată cu o înaltă competență și abnegație revoluționară pentru extinderea și adîncirea relațiilor României cu toate țările socialiste, pentru promovarea unui spirit nou in relațiile cu toate statele lumii, pentru progresul și pacea omenirii, pentru o lume mai. bună și mai dreaptă.

Exprimîndu-ne din adincul inimii adeziunea totală, dragostea și Încrederea deplină in politica științifică și clarvăzătoare a partidului și statului nostru, al cărei promotor sînteți dumneavoastră, vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că alături de întregul popor ne vom consacra toate forțele înfăptuirii neabătute a sarcinilor complexe care ne revin in acest an jubiliar — anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist și al celui de-al Xl-lea Congres al partidului — pentru a ne spori neîncetat contribuția noastră la edificarea socialismului și comunismului pe pămintul scump al patriei.Comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile Mureșului și ale Tîrnavelor, români, maghiari, germani, se spune în telegrama Comitetului județean Mureș al P.C.R. șl a consiliului popular județean, au luat cunoștință cu deosebită satisfacție și profundă bucurie de hotărirea plenarei Comitetului Central al partidului privind instituirea funcției de președinte al Republicii Socialiste România, care corespunde pe deplin mersului istoriei noastre contemporane, pentru realizarea mai judicioasă a atribuțiilor organelor supreme ale puterii de stat, atît în relațiile interne, cit mai ales in cele internaționale. Ne exprimăm cele mai profunde sentimente de prețuire și adincă recunoștință că plenara
Telegramele și scrisorile adresate Comitetului 

Central, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, de 
organizațiile județene de partid, colectivele din între
prinderi și instituții, dînd glas sentimentelor de nemăr
ginită bucurie și satisfacție ale tuturor cetățenilor 
patriei, exprimă cu însuflețire deplina aprobare față 
de propunerile plenarei C.C. al P.C.R. privind insti
tuirea funcției de președinte al Republicii Socialiste 
România și alegerea în această înaltă funcție a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporu
lui, eminent militant revoluționar, care, in fruntea 
partidului și statului, conduce cu abnegație destinele 
țării spre înfăptuirea țelurilor socialismului și comunis
mului în România, slujește fără preget cauza păcii și 
progresului in lume.

C.C. al P.C.R. a hotărît să propună Marii Adunări Naționale a- legerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca președinte al Republicii Socialiste România, hotărîre pe care o susținem din adincul inimilor noastre.De activitatea dumneavoastră, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești, a vieții politice, internaționale, este determinat în măsură hotăritoare prestigiul internațional de care se bucură astăzi România socialistă. Perseverența, fermitatea și clarviziunea cu care conduceți destinele țării, consecventa cu care promovați în relațiile internaționale principiile egalității depline in drepturi, neamestecului in treburile interne, respectării independentei și suveranității naționale, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî soarta de sine stătător fac ca România socialistă să se bucure de prestigiu șl respect pe toate meridianele lumii.Exprimîndu-ne încă o dată bucuria nemărginită, cele mai calde și alese sentimente pentru alegerea dumneavoastră în cea mai înaltă funcție de stat, stimate’ tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă încredințăm că vă puteți bizui în întreaga dumneavoastră activitate pe organizația de partid a județului Mureș, care constituie un detașament puternic al Partidului Comunist Român, profund atașat politicii interne și externe a partidului și statului, și care nu va precupeți nici un efort pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin din hotărîrile Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru a cinsti cu noi și importante succese a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului, aducindu-ne pe deplin contribuția la continya prosperitate și înflorire a scumpei noastre patrii — România socialistă.Am aflat cu deosebită satisfacție de hotărirea adoptată in unanimitate de plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român de a propune Marii Adunări Naționale alegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România, se scrie în telegrama adresată de comitetul organizației de partid din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.Alături de întregul popor, ne ex

primăm totala adeziune fată de a- ceastă hotărire care consfințește u- nanima apreciere, dragostea si stima de care vă bucurați pentru meritele excepționale dovedite in conducerea partidului și statului. .Scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu — se scrie in continuare în telegramă — ne bucurăm din toată inima de hotărirea adoptată de plenară, aceasta consfințind transpunerea in fapt a unei dorințe ce o nutream ; votul unanim dat de plenara C.C. al P.C.R. privind alegerea dv. în funcția de președinte al republicii este votul întregului nostru popor.Asigurîndu-vă de, toată stima și considerația, comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții se angajează să nu precupețească nici un efort pentru traducerea în viată a politicii interne și externe a partidului, pentru înfăptuirea înainte de termen a cincinalului actual.Hotărirea unanimă a recentei plenare a C.C. al P.C.R. pentru desemnarea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, se arată în telegrama consiliului de conducere și comitetului organizației de partid ale Ministerului Comerțului Interior, este expresia nețărmuritelor noastre sentimente de stimă și dragoste pentru neobosita activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, în vederea ridicării patriei socialiste pe noi culmi 

ale prosperității și civilizației socialiste.Mindri de desemnarea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, comuniștii, lucrătorii din Ministerul Comerțului Interior țin să vă asigure și cu acest prilej, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor munci cu abnegație, cu toată convingerea și e- nergia pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor care le revin.Este greu de exprimat în cuvinte emoția, satisfacția și sentimentele de bucurie pe care le-au simțit comuniștii și ceilalți lucrători ai Ministerului Industriei Ușoare cind au luat cunoștință de hotărirea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la propunerea ce urmează a fi făcută Marii Adunări Naționale de alegere a dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, se scrie în telegrama adresată de conducerea acestui minister.Propunerea pentru funcția de președinte al patriei noastre a celui mai iubit, stimat și apreciat fiu al poporului este o garanție a succeselor noastre viitoare și ne Insuflă sentimentul de încredere în viitorul dezvoltării armonioase și rapide a țării.Comuniștii din industria ușoară se angajează și cu această ocazie să depună toată priceperea și puterea lor de muncă pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, ale Conferinței Naționale a partidului, demonstrîndu-vă astfel, prin rezultatele obținute in muncă, atașamentul față de dumneavoastră, iubitul nostru conducător, și deplinul acord cu politica partidului și 'statului nostru.Comuniștii, ceilalți lucrători din Ministerul Finanțelor, scrie într-o altă telegramă, au luat cunoștință cu profundă bucurie și deosebită satisfacție de hotărirea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român de a vă desemna pentru înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Această măsură adoptată de plenara partidului se înscrie la loc de frunte in istoria poporului nostru. Ea exprimă voința întregului popor, care este mîndru să ș*ie încredințată conducerea destinelor tării în mîinile celui mai devotat fiu al său. care reorezintă, totodată, personalitatea cea mai remarcabilă a patriei noastre, de numele căruia sint legate marile suc

cese obținute în construcția socialismului in țara noastră și uriașul prestigiu de tare se bucură România socialistă pe toate meridianele lumii.Vă urăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, sănătate și viață Îndelungată pentru a vă aduce în continuare, cu aceeași neobosită energie creatoare, inestimabila dumneavoastră contribuție la mobilizarea tuturor energiilor națiunii, in numele idealurilor nobile ale progresului și prosperității, pentru înflorirea și dezvoltarea patriei noastre, pentru fericirea și bunăstarea întregului popor.Apreciind că instituirea funcției de președinte al republicii are o importanță covîrșitoare pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, colectivul întreprinderii Optica Română scrie in telegrama sa :Pentru noi toți cei ce muncim cu abnegație să traducem în viață politică partidului nostru, este o mare bucurie de a da glas sentimentelor noastre de satisfacție și deplină aprobare că această înaltă funcție va fi îndeplinită de fiul cel mai iubit, devotat și- înțelept al poporului nostru, eminent conducător, patriot înflăcărat și internaționalist, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Alegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de președinte al republicii constituie pentru noi cea mai sigură garanție că politica internă și externă ’ partidului'nostru va fi înfăptuită neabătut,Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderea „Vulcan“-București — scrie într-o altă telegramă — a luat cunoștință de hotăririle plenarei C.C. al P.C.R. cu deosebită bucurie și își exprimă atașamentul și adeziunea totală față de măsurile adoptate.Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. ca dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să fiți propus președinte al Republicii Socialiste România este pe deplin îndreptățită, întrucît dumneavoastră, prin activitatea neobosită pe care o desfășurați, militați pentru realizarea celor mai nobile idealuri ale poporului român.în telegrama adresată de comuniștii de la întreprinderea „Unirea" din București se exprimă bucuria și deplina adeziune a Întregului colectiv de muncă față de propunerea plenarei C.C. al P.C.R. ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Ne angajăm cu toate forțele în efortul general al întregului nostru popor — scrie în telegramă — de a îndeplini prevederile acestui cincinal in patru ani și jumătate, realizlnd și depășind planul la toți indicatorii în cinstea aniversării republicii și acelui de-al Xl-lea Congres al P.C.R.în telegrama adresată de colectivul Centralei industriale de medicamente, cosmetice, colorant! și lacuri București se scrie : Luind cunoștință de hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. de a propune Marii Adunări Naționale alegerea dumneavoastră. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca președinte al Republicii Socialiste România, inimile noastre sint pline de nemărginită bucurie.Aprobăm din adincul ființei noastre activitatea susținută și plină de roade pe care o desfășurați, am- plificînd sentimentele noastre de mîndrie patriotică și adincă satisfacție, de considerație și recunoștință față de dumneavoastră care, în fruntea partidului și statului nostru, exprimați fidel năzuințele și idealurile națiunii noastre socialiste.Exprimînd deosebita satisfacție față de hotărirea plenarei Comitetului Central .al Partidului Comunist Român de a propune Marii Adunări Naționale alegerea ’ tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al Republicii Socialiste România, colectivul Întreprinderii textile „7 Noiembrie" din Capitală scrie, intre altele : A- ceastă hotărîre încununează meritele dumneavoastră deosebite, contribuția hotăritoare la elaborarea și aplicarea cu consecvență în viață a tuturor deciziilor ce angajează prezentul și viitorul României socialiste, la soluționarea problemelor fundamentale ale dezvoltării economice a patriei noastre și ridicarea pe această bază a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc, precum și aportul dumneavoastră, ca sol al prieteniei și solidarității poporului român cu celelalte popoare ale lumii, la înfăptuirea unei lumi mai bune și mai drepte.în aceste cline de profundă semnificație pentru viața partidului și statului nostru, muncitorii, tehni- cienii și inginerii întreprinderii noastre se angajează să depună toate eforturile în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce ne revin, contribuind alături de întregul popor la realizarea planului cincinal înainte de termen.

(Urmare din pag. I)că tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă cea mai proeminentă personalitate a națiunii noastre socialiste, omul care întruchipează calitățile cele mai înalte de conducător de partid și de stat, de patriot consecvent, de militant înflăcărat pentru cauza socialismului și comunismului în patria noastră, pentru libertatea și neatîrnarea României, pentru solidaritatea internationalists cu toate țările socialiste, cu toate forțele revoluționare ale lumii.Acestea sint și motivele pentru care propun susținerea de către Consiliul Național al Frontului U- nității Socialiste a candidaturii tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul partidului și statului nostru, cel mai iubit fiu al poporului român, în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Traian Șțefă- nescu, prim-secre’tar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Ludovic Fazekas, președintele Consiliului județean Harghita al F.U.S., Miron Nico- lescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, Eleonora Mărcuțescu, președinta Comitetului județean al femeilor — Galați, Richard Winter, președintele Consiliului județean Sibiu al F.U.S., Toma Spiridon, maistru la uzinele „1 Mai“ din Ploiești, Tincu Anton, președintele cooperativei agricole de producție din Palazu Mare — Constanța, Constantin Dășcălescu, președintele Consiliului județean Galați al F.U.S.Participanții la dezbateri — reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, ai clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, ai oamenilor muncii români, maghiari, germani — au susținut cu înflăcărare candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru înalta
„înfăptuim sarcinile 
economice ce ne revin 

din programul partidului 7

Alte colective de întreprinderi și șantiere 
anunță realizarea planului pe primul trimestru <
• INDUSTRIA

JUDEȚULUI SUCEAVACronica entuziastei întreceri socialiste, pe care harnicele colective de muncă din unitățile industriale ale județului Suceava o desfășoară în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al XI-lea Congres al partidului, consemnează un eveniment „la zi“ de primă importanță : îndeplinirea cu 3 zile mai devreme a planului de producție pe primul trimestru al anului. Pe această baz£, pînă la finele lunii martie, industria Sucevei va realiza o producție suplimentară în valoare de peste 70 milioane lei. Ca atare, în circuitul e- conomiei naționale se vor livra, peste prevederi, intre altele, mai mult de 5 700 mc lemn de celuloză, aproape 7 000 mc cherestea de ră- șinoase și 1 000 mc cherestea de fag, 9 800 mp plăci aglomerate din lemn, 124 tone celuloză și 100 tone hirtie, precum și mobilă in valoare de aproape 6,8 milioane lei.
• UNITĂȚILE MINISTERU

LUI CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALEîn dimineața zilei de 27 martie, unitățile de construcții, instalații, montaje tehnologice și lucrări speciale din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale au raportat îndeplinirea în întregime — cu 5 zile mai devreme — a planului pe primul trimestru al anului 1974. A- ceastă realizare a constructorilor industriali reprezintă — așa cum este prevăzut în angajamentul luat în întrecerea socialistă — mai mult de 24 la sută din prevederile planului anual, Avansul cîștigat permite crearea de fronturi de lucru pentru montarea utilajelor tehnologice la noi obiective înscrise in planul acestui an.Datorită menținerii în permanență a unui ritm susținut de lucru pe șantiere, în acest prim trimestru au fost puse in funcțiune — integral sau parțial — aproximativ 60 de noi obiective și capacități de producție din cele planificate pentru anul 1974 și din restanțe. O parte din noile capacități au fost predate beneficiarilor înainte de termen. Astfel, cu 120 zile înainte a fost predată noua capacitate de 10 000 tone fire poliesterice la Combinatul de fire sintetice de la Iași, între 30 și 90 de zile înainte au fost predate și prima unitate, 'cu o capacitate de 13 milioane rulmenți, la noua fabrică de la Alexandria și una de 5 milioane rulmenți la uzina din Bîrlad, precum și o capacitate de 30 000 tone sirmă la I.S.P.S.-Buzău. Au intrat, de a- semenea, în circuitul productiv numeroase obiective ale industriei chimice în centrele Săvinești. Bor- zești, Brazi și Buzău, ale industriei 

funcție de președinte al Republicii Socialiste România, și-au manifestat încă o dată, și cu acest prilej, simțămintele de dragoste, stimă, prețuire față de secretarul general al Partidului Comunist Român, în cuvîntul lor, ei au dat o înaltă apreciere activității laborioase, plină de pasiune și dăruire, a conducătorului partidului și statului nostru pusă în slujba edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, a înfloririi patriei și fericirii poporului, cauzei socialismului și păcii în lume, subliniind că viața și munca celui care conduce cu înțelepciune destinele națiunii române întruchipează un strălucit exemplu pentru toți oamenii muncii din patria noastră. De numele tovarășului Nicolae Ceaușescu — au subliniat vorbitorii — sint indisolubil legate marile realizări obținute de România socialistă în construcția vieții noi pe pămintul patriei noastre, în ridicarea continuă a nivelului de civilizație și a bunăstării întregului popor, înaltul prestigiu de care se bucură țara noastră în lume.1. — Plenara Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste a hotărît în unanimitate să-și însușească propunerile adoptate de plenara C.C. al P.C.R. cu privire la unele modificări ale Constituției și, la rîndul său, a decis să recomande Marii Adunări Naționale legiferarea lor.2. — Exprimînd adeziunea deplină a tuturor organizațiilor care alcătuiesc Frontul Unității Socialiste, a întregului nostru popor, plenara Consiliului Național al F.U.S. și-a însușit cu un sentiment de profupdă satisfacție și mîndrie patriotică hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 25—26 martie a. c. de a propune Marii Adunări Naționale alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,

materialelor de construcții la Pitești, Cimpulung Muscel, Călan ș.a.După calcule estimative se prevede ca, pînă Ia sfirșitul lunii martie, pe ansamblul Ministerului Construcțiilor Industriale, să se execute suplimentar lucrări de construcții și montaj utilaj tehnologic în valoare de circa 85 milioane lei.
• ÎNTREPRINDERI

DIN CAPITALĂIntensificîndu-și eforturile pentru îndeplinirea angajamentelor a- sumate în întrecerea privind realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, numeroase colective de muncă din întreprinderile bucureș- tene au încheiat primul trimestru al anului cu rezultate deosebite în producție. înfăptuirea în devans a sarcinilor pe primele trei luni ale anului a creat condiții ca o serie de unități, printre care „Vulcan", „Electromagnetica", „Tînăra Gardă", „Aurora", întreprinderea de medicamente, „Flacăra roșie" ș.a. să realizeze, pînă la sfirșitul lunii martie, însemnate cantități de produse peste plan. Colectivul întreprinderii „Vulcan", de pildă, anunță realizarea peste plan a unor cazane și unități de pompaj in valoare de peste 4 milioane lei, cel al întreprinderii „Electromagnetica" — centrale telefonice în valoare de peste 3 milioane lei. întreprinderile „Tînăra Gardă" și „Aurora" au raportat obținerea unei producții suplimentare de tricotaje și țesături de peste 2,3 milioane lei, iar „Flacăra roșie" — încălțăminte în valoare de 2,2 milioane lei. Principala sursă de sporire a producției intr-o serie de întreprinderi bucu- reștene — „Viscofil", „Energorepa- rații", „Biofarm", întreprinderea chimică Dudești ș.a. — care, de a- semenea, au încheiat primul trimestru cu rezultate deosebite în întrecere, o constituie creșterea indicelui de folosire a capacităților de producție, reorganizarea fluxurilor de fabricație, adoptarea unor tehnologii noi. de mare productivitate.
• COLECTIVE

DIN JUDEȚUL ARGEȘPînă la această dată, numărul u- nităților economice și șantierelor din județul Argeș, care și-au îndeplinit, înainte de termen, sarcinile de plan aferente primului trimestru al anului a ajuns la 10. Ss prevede ca avansul obținut de cele 10 colective de muncă argeșene să se concretizeze, pînă la finele lunii martie. în realizarea unei producții suplimentare estimată la peste 25 000 000 lei. Printre unitățile economice și șantierele care au raportat. pînă acum, realizarea integrală a prevederilor planului trimestrial se află uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești, fabricile de făină din lemn și de'lăzi din cadrul combinatului de prelucrare a lemnului, unitatea forestieră de 

în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.în unanimitate, plenara Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste a susținut candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru înalta funcție de șef al statului român și a hotărît să propună, la rîndul său, Marii Adunări Naționale alegerea secretarului general al partidului ca președinte al Republicii Socialiste România.3. — Plenara Consiliului Național al F.U.S. și-a însușit hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la eliberarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri, la cererea sa.Plenara Consiliului Național al F.U.S. și-a însușit hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. de a propune pentru funcția de președinte al Consiliului de Miniștri pe tovarășul Manea Mănescu.Plenara Consiliului Național al F.U.S. a hotărît ca propunerile respective să fie prezentate Marii Adunări Naționale și în numele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.4. — Plenara Consiliului Național al F.U.S. a hotărît convocarea pentru ziua de 23 mai a Congresului Frontului Unității Socialiste.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Mulțumind pentru încrederea 
manifestată de Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste 
prin votul pe care l-a dat, susți- 
nînd hotărirea și propunerea ple
narei C.C. al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a decla
rat, în aplauzele entuziaste ale 
partlcipanților, că va servi, ca și 
pînă acum, poporul, cauza socialis
mului și comunismului, dezvolta
rea patriei noastre, creșterea bu
năstării și fericirii poporului ro- 

, mân, politica de colaborare fi 
pace cu toate națiunile lumii.

exploatare și transport din Stîl- peni, fabricile mixte de industrie locală din Cimpulung și Curtea de Argeș, șantierul Pitești al trustului de lucrări speciale București, grupul de șantiere pentru construcții și instalații petroliere Pitești.
• UNITĂȚI

DIN JUDEȚUL ALBAMinerii de la exploatările Zlatna, Roșia Montană și Baia de Arieș, îndeplinind sarcinile de producție pe primele trei luni cu o săptă- mînă înainte de termen, vor obține peste plan o producție-marfă in valoare de 1,8 milioane lei. Prin introducerea unor noi tehnologii in exploatările forestiere și creșterea indicilor de mecanizare a lucrări- • lor, muncitorii de la I.F.E.T. Sebeș vor livra, peste planul primului trimestru, 9 000 mc bușteni, 2 300 mc cherestea rășinoase, 400 mp binale și alte produse. Și colectivul întreprinderii de încălțăminte „Ardeleana" pin Alba Iulia a realizat planul de producție pe primul trimestru ; pînă la sfirșitul lunii martie se prevede să se fabrice suplimentar 1 000 perechi încălțăminte.
• EXPLOATAREA

MINIERĂ VULCANColectivul de mineri de la E. M. Vulcan își consolidează tot mai mult poziția de fruntaș în întrecerea socialistă din Valea Jiului. A- sigurînd o depășire zilnică a sarcinilor de producție, minerii de aici — care au lansat în acest an chemarea la întrecere către toate colectivele din industria carboniferă a tării — au îndeplinit recent planul trimestrial la extracția de cărbune. Prin depășirea, în continuare. a productivității muncii cu 50 kg cărbune pe post, pînă la sfirșitul trimestrului ei vor extrage suplimentar o cantitate de cel puțin 18 000 tone cărbune. Bazat pe aceste valoroase rezultate, colectivul de la Vulcan și-a reînnoit angajamentul inițial, hotărind ca, peste planul pe anul curent, să extragă mal mult de 24 000 tone cărbune.
• UZINA MECANICĂ 

PENTRU AGRICULTURĂ 
Șl INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ BALȘColectivul acestei Întreprinderi din județul Olt obține succese remarcabile în întrecerea socialistă. Planul pe primele trei luni ale a- , nului a fost realizat de către muncitorii. inginerii și tehnicienii de aici cu 11 zile Înainte de termen. Pînă la sfirșitul lunii, ei vor realiza suplimentar mașini și instalații agricole în valoare de peste 3 milioane lei. Cele mai multe vor fi instalații pentru irigat. solicitate de către agricultură.



SClNTEIA - joi 28 martie 1974 PAGINA 3

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)trodus și în sectorul minier un sistem simplu care leagă cîștigul de tona de cărbune livrată. Acesta este, realmente, un «stimulent foarte puternic. Primind pentru fiecare tonă o anumită sumă, muncitorii pot obține venituri nelimitate în raport de producțiile suplimentare. Așa se și explică faptul că, dacă în 1973 nu s-a realizat planul, în primele luni ale acestui an s-a obținut, după cîte Știu, o producție suplimentară.Deci, sistemul de retribuire prevede o serie de stimulente materiale directe, legate de producție. In această categorie intră și sistemul de premiere și celelalte forme pe care le cunoașteți. De aceea, aș aprecia că în forma actuală, în ce privește principiile și nivelurile, proiectul este corespunzător $i putem să-l adoptăm ca atare.înțeleg faptul că fiecare vrea să treacă la o categorie superioară. Se pune însă întrebarea : ce să facem cu celelalte categorii ? Le trecem în jos sau le ridicăm și pe ele mai sus ? O nivelare între diferitele domenii de activitate nu se poate realiza ! Trecerea categoriilor de jos la cele de sus ar duce practic la nivelare. Desigur, fiecare ramură este importantă. Există însă deosebiri între ramuri. Una e să lucrezi în subteran, alta să lucrezi în metalurgie, alta să lucrezi în pădure. Nu subapreciem deloc rolul lucrătorilor din pădure, dar altă calificare se cere la tăiatul și fasonatul lemnelor și alta în electronică, în producția de ma- șini-unelte sau de utilaj chimic.Trebuie să judecăm lucrurile de pe poziția intereselor generale ale țării, ale tuturor oamenilor muncii ; de aceea, trebuie să așezăm raporturi juste între diferitele ramuri de activitate la un anumit moment dat. Sigur, se poate întîm- pla ca peste zece ani să se schimbe raporturile. Nimic nu e veșnic. Clasificarea sau raportul de astăzi se poate schimba după un număr de ani. Actualmente însă, In raport cu dezvoltarea diferitelor ramuri, considerăm că această clasificare este cea corespunzătoare. Ea va trebui să fie, desigur, periodic adaptată la schimbările ce se produc în fiecare ramură, în tehnicitatea sa, în importanța ei socială. în acest spirit am procedat și în prezent la stabilirea clasificărilor și corelărilor din proiect, Am avut în vedere să aducem, de pildă, o anumită corectură în industria textilă, ținînd seama de importanța ei și de faptul că acolo lucrează în majoritate femei — peste 80 la sută. Ăm dorit să subliniem preocuparea de a acorda femeilor o mai mare atenție și din acest punct de vedere.în același timp, toate categoriile au primit aceeași majorare la limita de jos, în medie, peste ceea ce era planificat, de 180—200 lei. Deci, s-a obținut o ridicare generală a bazei, la toate categoriile. Este necesar să se renunțe la propunerea de trecere a unei ramuri sau a alteia la categorii superioare și să se adopte proiectul așa cum este prezentat.S-au făcut și alte propuneri șl sugestii de care cred eă va trebui să se țină seama. Mi se pare justă observația că s-a creat o prea mare fărîmițare a specialităților și meseriilor, De altfel, această problemă am discutat-o la plenara Comitetului Central din 1973, cînd am analizat problemele învățămîn- tului. S-a dat sarcină Ministerului învățămîntului, ministerelor de a trece la reducerea serioasă a fărî- mițării specialităților, de a realiza o mai mare concentrare a lor, astfel ca specializarea să ofere posibilități mai mari oamenilor muncii de a trece dintr-un domeniu de activitate în altul. Deci, observațiile sînt juste și va trebui să realizăm cu consecvență hotărîri- 

le luate de Comitetul Central în această direcție. S-a făcut ceva, după cît știu. Dar dacă problema ■-a ridicat și astăzi, se pare că nu 

s-a făcut suficient. Trebuie să acționăm în continuare, cu mai multă fermitate și consecvență, în a- cest sens.Trebuie, de asemenea, să avem în vedere că, prin proiectul discutat astăzi, se asigură o apropiere simțitofere între veniturile oamenilor muncii din industrie și din celelalte ramuri ale economiei, în special ale țărănimii cooperatiste. Am introdus venitul garantat în sectorul cooperatist. Practic, pe baza creșterii producției agricole, prin acordul global, cooperatorii pot realiza venituri mult mai mari decît venitul garantat. Anul trecut, unii cooperatori au realizat venituri care au depășit veniturile realizate în industrie. înseși veniturile garantate apropie și așază pe o bază nouă raporturile între veniturile din industrie și agricultură. Dar, pe baza activității concrete de producție, cooperatorii pot realiza venituri nelimitate. Ținînd seama și de condițiile specifice ale vieții din sate, în comparație cu cerințele oamenilor muncii din o- rașe, putem spune că, în ■ fond, apropierea este mult mai mare. Această realitate oglindește, de a- semenea, preocuparea consecventă 
a conducerii partidului și statului de a crea condiții pentru creșterea corespunzătoare, proporțională a veniturilor tuturor oamenilor muncii, pentru asigurarea unor raporturi cît mai juste între venituri, in raport cu importanța și contribuția fiecărui sector de activitate.Analizat de pe aceste poziții, pornind de la interesele generale, de la necesitatea înfăptuirii neabătute a politicii partidului de creștere continuă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii, proiectul pe care l-am discutat astăzi corespunde e- tapei actuale și Directivelor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Desigur, nu trebuie să scăpăm niciodată din vedere că ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale depinde de felul în care se realizează prevederile programului de dezvoltare economico- socială a țării, de creșterea rapidă a forțelor de producție, a producției materiale, în toate sectoarele de activitate. Rezultatele pe care le-am obținut pînă acum au permis să prevedem pentru acest cincinal o creștere mai mare a retribuției decît am avut în vedere la elaborarea planului, și aceasta în condițiile menținerii creșterii prețurilor la produsele de consum în limitele stabilite prin plan. Veniturile oamenilor muncii vor fi cu aproape 2 procente mai mari decît am avut în vedere inițial, desigur, cu condiția înfăptuirii în întregime a sarcinilor pe anii 1974 și 1975.Ținînd seama de spiritul și orientarea proiectului de lege, putem spune, fără nici o exagerare, că el reprezintă și pe plan internațional o afirmare puternică a principiilor eticii și echității socialiste. Sîntem printre puținele țări din lume care adoptă o asemenea lege, ce așază pe baze noi, principiale întregul sistem de retribuție a muncii, atît în'Industrie, cît și în agricultură. Fără îndoială că dezvoltarea viitoare economico-socia- lă, creșterea forțelor de producție, înflorirea întregii noastre societăți vor duce la sporirea continuă a veniturilor. în acest cadru, există — repet — posibilitatea ca o ramură sau alta, într-o anumită etapă a dezvoltării noastre, să treacă pe un loc superior, iar alta să ră- mînă mai în urmă. Așa se întîm- plă în întreaga lume.Este necesar să înțelegem că în toate domeniile se impune aplicarea principiilor retribuției după muncă, după cantitatea și calitatea muncii. De aceea, apare necesar ca acest principiu să fie aplicat și în domeniul învățămîntului. Se propune un număr destul de mare de niveluri între ramuri. Acest lucru este just. Oare între inginerul economist și inginerul electronist din aceeași întreprindere nu există 

deosebire ? Există — și proiectul de lege, întregul sistem de retribuție oglindesc această deosebire, între profesorul de economie politică și cel de electronică nu există deosebire ? Sînt deosebiri între e- forturlle pe care le impun diferite specialități. A așeza retribuția în raport cu aceste eforturi nu înseamnă a subaprecia un domeniu sau altul. Dacă am judeca astfel, ar însemna că subapreciem un șir de ramuri, ca electronica, mecanica și altele, și apreciem- numai pe mineri, pentru că ei au, astăzi, retribuția cea mai mare. Deci, acest raționament nu stă în picioare. Trebuie să avem în vedere că și în învățămînt există deosebiri între eforturile ce se cer într-un domeniu și altul. Eu nu sînt împotriva sportului, de exemplu, dar este echitabil ca profesorul de sport să fie retribuit ca și profesorul de fizică ? ! Este o apropiere de nume între educație fizică și știința fizică, dar între conținutul lor este o mare deosebire. Consider că trebuie să aplicăm și în învățămînt, consecvent și rațional, principiul retribuției după cantitatea și calitatea muncii, după importanța pe care o are în economia noastră, în dezvoltarea societății o ramură sau alta. Diferențierea a- ceasta este necesară și trebuie s-o realizăm ! Ea se face însă nu prin reducerea veniturilor vreunei categorii de profesori, ci printr-o creștere ceva mai mică a veniturilor la unele specialități pentru a se realiza o diferențiere — practic de 5 la sută — în vederea respectării principiului general. A- ceasta este necesar cu atît mai mult cu cît noi mergem spre o mai strînsă contopire a științei cu învățămîntul, a producției cu învă- țămîntul. Noi cerem cadrelor din facultățile tehnice să participe mai mult la activitatea de producție ; le punem sarcini mai mari, le cerem eforturi mai mari.Nu înseamnă aceasta, desigur, că am subaprecia științele sociale, că am subaprecia, de pildă, rolul materialismului dialectic și istoric, •care constituie, pînă la urmă, baza științifică a dezvoltării societății omenești, concepția noastră despre lume. Dar una este a înțelege importanța acestei concepții și alta este a așeza sistemul de retribuire pe principiile eticii și echității socialiste. Aceasta reprezintă tot o cerință — și încă o cerință elementară — a materialismului dialectic și Istoric, a marxism-le- ninismului, aplicat concret și corect. Desigur, dacă o anumită specialitate este așezată bine sau nu, aceasta trebuie să mai analizăm, pînă cînd vom supune legea votului Marii Adunări Naționale. Dar acest principiu trebuie să-l adoptăm neapărat în lege.Adoptînd proiectul de lege, trebuie să pornim de la necesitatea de a lua toate măsurile pentru întărirea disciplinei și ordinii în "toate domeniile de activitate, să acordăm mai multă atenție creșterii nivelului de calificare și, totodată, ridicării conștiinței oamenilor muncii. Trebuie să înțelegem că întotdeauna, în orice societate — și cu atît mai mult în societatea socialistă — stimulentul material nu este unicul. Este necesar să acordăm mai multă atenție atît stimulentelor morale cît și activității educative de ridicare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, care trebuie să înțeleagă limpede că lucrează pentru ei, pentru a-și făuri o viață mai bună, așa cum doresc. Numai stimulentul material, de orice fel, și oricît ar fi acesta, nu rezolvă problema. El trebuie împletit strîns cu stimulentul moral, cu educația socialistă. Cu toții, de la secretarul general al partidului, de la președintele Consiliului de Stat și pînă la ultimul om al muncii, trebuie să înțelegem că făurirea bunăstării societății, a poporului depinde de dezvoltarea forțelor de producție. Fiecare trebuie să acționeze în domeniul său de activi

tate pentru a da cît mai mult societății ; nu trebuie numai să cerem de la societate, așezîndu-rie pe poziții revendicative. Este necesar să înțelegem că bunăstarea fiecăruia depinde de mijloacele materiale pe care le avem la un moment dat. Aceste mijloace nu le putem repartiza în mod egal, ci proporțional cu activitatea fiecăruia, evitînd, desigur, creșterea exagerată a diferențierii. Pornind de aici, fiecare trebuie să înțeleagă faptul că are răspunderea și datoria să acționeze cu toată fermitatea pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de congres, de Conferința Națională, de plenarele Comitetului Central. Numai așa vom putea asigura înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, vom crea condiții pentru făurirea comunismului în România !în ceea ce privește Legea sistematizării, aceasta vine să dea, cu întîrziere destul de mare — trebuie să spun aceasta și autocritic — putere de lege hotărîrilor congresului și Conferinței Naționale. De fapt, ea va da putere de lege hotărîrilor Conferinței Naționale din 1967, pentru că. încă atunci am stabilit principiile și sarcinile legii și măsurile de sistematizare. Au trecut 7 ani — am pierdut mult timp în care puteam face o serie de lucruri cu rezultate bune. De aceea, este necesar să acționăm acum cu toată fermitatea pentru înfăptuirea prevederilor Legii privind sistematizarea orașelor și satelor patriei noastre. Este necesar să punem cu hotărî- re capăt anarhiei în așezarea localităților, în construcțiile sociale — și industriale și agricole. Să punem capăt risipei pămîntului care, așa cum am mai menționat nu o dată, constituite bunul național al întregului popor, indiferent de proprietate, și trebuie tratat ca atare. Este necesar să trecem cu hotărîre la restrîngerea orașelor, să interzicem orice construcție în afara zonelor ce vor fi delimitate și, treptat, să asigurăm demolarea locuințelor aflate dincolo de perimetrele stabilite. Avem în vedere să se realizeze acest proces într-o perfoadă de 15—20 ani. Ceea ce se impune în momentul de față este delimitarea perimetrelor și interzicerea construcțiilor în afara acestor perimetre. Trebuie să părăsim concepțiile unor arhitecți și constructori, ale unor tovarăși ce lucrează în domeniul sistematizării și care sînt menite să ducă la risipă de teren. Țărf dezvoltate, cu suprafețe de pămînt pe cap de locuitor de cîteva ori mai mari ca ale României, construiesc într-un regim de densitate foarte mare. Trebuie să înțelegem cu toții, în mod corespunzător, această problemă ! Ea se pune în orașe și se pune, de asemenea, la sate.în proiectul de lege s-au făcut o serie de propuneri privind atribuirea loturilor pentru locuitița personală. Nu doresc să facem acum calcule pentru a vedea cite oi pot încăpea în suprafețele de teren atribuite. Dar dacă se vor lua măsuri să se construiască și in sat case cu două nivele, va rămîne de două ori mai mult teren. Ar fi bine să existe atîtea oi cîte vor încăpea în perimetrele prevăzute. Deocamdată, nu de suprafețe ducem lipsă, ci de oi. Nu vor încăpea oile ? Vom găsf teren pentru ele ! Nu se pune problema de a nu construi pentru cazarea de vară în pajiște și pășuni. Această problemă nu se tratează în lege, pentru că obiectul ei nu acesta este, ci sistematizarea satelor. Trebuie să ținem seama și de practi- 1 ca veche, de experiența îndelungată pe care o avem în această privință. Va trebui să revedem anumite probleme concrete în lege, dar pornind de la aceste principii, de la aceste criterii. Să lăsăm mai mult loc pentru a cultiva cereale, plante tehnice și furaje. Pămîntul nu ne gîndim să-1 exportăm nicăieri. Ne gîndim ca județul respectiv, cooperativa respectivă 

să cultive pe el cereale și furaje pentru a putea asigura hrana oamenilor și a animalelor. în discutarea acestui proiect trebuie să pornim de la necesitatea de a introduce ordine desăvîrșită, de a pune capăt risipei în gospodărirea pămîntului.Crearea noilor centre urbane ce se propune în lege, sistematizarea generală a comunelor, ridicarea lor economică și socială vor determina transformări fundamentale în viața satelor, a țărănimii, a oamenilor muncii din întreaga țară. Realizarea acestor obiective, care, fără îndoială, nu se vor realiza în cîțiva ani, ci în cîteva cincinale, în 15—20 de ani, constituie o problemă esențială a societății noastre. De aceea, trebuie să începem să acționăm de pe acum, în mod conștient, în vederea acestei dezvoltări viitoare. Pe această cale se vor ridica nivelul de civilizație și condițiile generale de viață la sate, iar apropierea condițiilor de viață de la sate de cele de la orașe este, după cum știți, o cerință fundamentală a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a creării condițiilor pentru trecerea spre comunism. Noi privim socialismul și comunismul ca o societate dezvoltată, cu un înalt nivel de organizare, o societate menită să asigure omului condițiile cele mai bune de viață.Am discutat în plenară tezele șl planul de măsuri cu privire la sărbătorirea a 30 de ani de la răsturnarea dictaturii militaro-fascis- te, de la eliberarea țării de sub dominația fascistă, de la momentul cînd poporul român a început să-și ia soarta în propriile mîini, să treacă la transformări democratice, revoluționare și apoi la făurirea socialismului în România. (Așa cum s-a arătat în plenară, legate de această aniversare sînt multe momente — printre care cele privind crearea sindicatelor, activitatea ilegală a partidului, constituirea .în 1944, deci acum 30 de ani, a Frontului Unic Muncitoresc la 1 Mai — care vor trebui să-și ocupe locul corespunzător și să fie sărbătorite așa cum se cuvine. Constituirea Frontului Unic Muncitoresc a jucat un rol hotărîtor în unirea tuturor forțelor democratice, în creșterea autorității partidului nostru în alianță cu partidul socialist, a autorității clasei muncitoare. Pe această bază partidul a putut colabora cu celelalte forțe patriotice, inclusiv cu armata, cu palatul, în realizarea obiectivelor de importanță națională. Toate aceste momente trebuie să-și găsească reflectarea corespunzătoare și să se bucure de atenția cuvenită, ți- nîndu-se-seama de -rolul și importanța pe care le-au avut. Sînt de acord că nu trebuie să ne oprim la 23 August, pentru că aceasta constituie doar un moment, ci să reflectăm măsurile luate de partid pentru- reorganizarea sa legală, pentru reorganizarea sindicatului, a tineretului, femeilor, a tuturor organizațiilor care, în condițiile războiului, ale luptei pentru transformarea democratică a țării, au asigurat triumful deplin al obiectivelor partidului, au creat condițiile pentru dezvoltarea viitoare a întregii societăți, pentru înfăptuirea transformărilor care au a- vut loc în țara noastră.Oamenii muncii, întregul popor trebuie să pornească cu hotărîre la fapte, pentru a întîmpina această măreață sărbătoare națională cu succese cît mai mari în toate domeniile de «activitate. Putem vorbi, desigur, mult despre însemnătatea acestui eveniment. Pînă la urmă, ceea ce este hotărîtor este ca a- ceastă sărbătoare să o întîmpinăm cu înfăptuirea în bune condiții a sarcinilor planului pe acest an. Aceasta va crea condiții pentru a- plicarea, începînd cu vara acestui an, a măsurilor de ridicare a nivelului de trai al întregului nostru popor. Avem toate condițiile pentru aceasta. în acest spirit trebuie să acționăm, astfel să desfășurăm întreaga noastră activitate I

Am discutat în plenară problemele legate de compoziția partidului și de politica de promovare a cadrelor. Avem, după cum se vede, un partid puternic, care numără peste 2 300 000 de membri, cu o compoziție bună. Aproape 48 Ia sută din membrii pârtrâului sînt muncitori și peste 22 la sută țărani — ceea ce arată că circa 70 la sută din efectivul partidului îl reprezintă oamenii muncii care lucrează nemijlocit în sfera producției, muncitorii și țăranii. A- ceasta oglindește preocuparea permanentă a partidului, a conducerii sale de a asigura o creștere sănătoasă a compoziției, ținînd seama de faptul că forța principală a producției materiale o reprezintă clasa muncitoare și țărănimea.' Este normal ca și în partid clasa muncitoare și țărănimea — deci producătorii de bunuri materiale — să ocupe locul pe care îl au în societate. Acordăm, și’ vom acorda și în viitor, atenția corespunzătoare compoziției muncitorești a partidului nostru. Nu neglijăm în nici un fel — și din date reiese clar aceasta — primirea în partid a intelectualității din toate sectoarele de activitate. Astăzi, intelectualitatea nouă, în strînsă alianță cu muncitorii, cu țărănimea, contribuie în mod. activ la înfăptuirea programului general de dezvoltare a societății socialiste românești.Avem rezultate bune în politica de cadre, deși mai sînt lipsuri pe care avem în vedere să le lichidăm. Nu doresc acum să vorbesc de calificare, ci numai de promovarea cadrelor în diferite sectoare de activitate. Avem o situație bună în conducerea multor întreprinderi în care se promovează cu curaj tinerii. De altfel, însăși situația întreprinderilor respective, unde vîrsta medie este de 20—22—23 de ani, impune acest lucru. Nu în suficientă măsură însă ne preocupăm de a asigura o împrospătare continuă a cadrelor superioare. Trebuie să spunem deschis că în anumite domenii numărul cadrelor prea în vîrstă e mare, și acesta nu este un lucru bun. Desigur, e foarte bun proverbul românesc care spune că „atunci cînd nu* ai un bătrîn să-l cumperi". Trebuie să îmbinăm însă experiența celor mai în vîrstă cu elanul tineretului. Trebuie să facem o politică corespunzătoare de cadre, spre a nu ajunge, la un moment dat, la o ruptură între generații, ci, dimpotrivă, Ia un proces normal de creștere a cadrelor. Aceasta presupune să aplicăm cu mai multă consecvență legile țării pe care noi le-am adoptat, dar pe car? trebuie să le. respectăm. Chiar ieri discutam cu tovarășii : acum 25 de ani, un prim-secretar de județ avea 25—28 de ani. Acum, cînd trebuie să numim un prim-secretar care are 35—40 de ani spunem că e prea tînăr ! Dar de ce oare ? Trebuie să așteptăm să depășească 50 de ani ca să fie prim-secretar ? Am dat un exemplu, dar acest lucru este valabil și în alte domenii.Este necesar, de asemenea, să fim mai consecvenți în aplicarea principiilor pe care le-am adoptat privind schimbarea periodică a unor tovarăși dintr-un sector în altul de muncă. Desigur, nu prea des, dar nici prea rar. Trebuie să înțelegem că legile naturii acționează cîte o dată mai ferm decît legile făcute de om ; ele nu țin seama de dorințele de a trece într-o categorie sau alta. Din păcate, nu se pot modifica aceste legi, de aceea trebuie să ducem o politică de cadre corespunzătoare, în toate domeniile de activitate, ținînd seama de dezvoltarea viitoare, de cerința asigurării forțelor necesare mersului înainte al societății noastre. în această privință, cred că va trebui să tragem anumite învățăminte, să aducem corecturi în activitatea noastră.Legat de activitatea de partid, trebuie să întărim controlul, organizarea muncii, să ne preocupăm 

permanent de creșterea rolului conducător al partidului in fiecare domeniu de activitate, de îndeplinirea de către fiecare membru de partid a sarcinilor și răspunderilor ce-i revin.Am dezbătut astăzi multe probleme legate de perfecționarea muncii noastre. De aceea, doresc să menționez necesitatea creării în continuare a cadrului organizatoric corespunzător participării maselor populare la conducerea societății, dezvoltării democrației de partid, a democrației socialiste în general. Pornim de la faptul că problemele complexe ce se pun In conducerea societății nu se pot soluționa decît în strînsă legătură cu întregul partid, cu participarea activă a întregului partid, a întregului nostru popor. Aceasta constituie o latură esențială a muncii noastre, o cerință a făuririi societății socialiste multilateral dezvol- < tate, a creării condițiilor pentru trecerea spre comunism.Trebuie, totodată, să ne ocupăm mai mult de activitatea ideologică și educativă. Avem în acest sens o hotărîre specială a Plenarei din 1971, avem hotărîrile Conferinței Naționale. Am obținut unele rezultate, dar trebuie spus că mai avem încă mult de făcut pentru a realiza programul ideologic și educativ al partidului nostru. Așa cum am menționat mai înainte, problema dezvoltării societății noastre este strîns legată de creșterea conștiinței maselor largi populare, de ridicarea nivelului ideologic și politic al comuniștilor, de dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor cetățenilor, a tineretului în special, întregul popor trebuie să acționeze în mod conștient — tot mai conștient — pentru îndeplinirea pro-, gramului de transformare revoluționară a societății noastre. Să fim conștienți că realizările pe care le avem, victoria socialismului în țara noastră nu înseamnă cîtuși de puțin că de acum putem sta liniștiți. Este necesar să intensificăm continuu activitatea în toate domeniile, inclusiv în domeniul ideologic, să acționăm cu fermitate pentru a ține permanent trează vigilența revoluționară a partidului, a tineretului, a întregului rAa- tru popor. Sîntem un partid re luționar și trebuie să rămînerr permanență un partid revolu nar. Partidul nostru trebuie deschidă întotdeauna cale noi să lupte cu hotărîre împot vechiului, pentru triumful pri piilor socialiste și comunist țara noastră,' acționînd, totoi pentru a contribui la afirm socialismului pe plan mopdia înfăptuirea unei politici irite ționale noi, bazată pe egali respect și întrajutorare între popoarele lumii. Numai în mi în care partidul nostru, toati ganizațiile noastre — sindii tineretul, femeile, uniunile creatori — vor ști să rămînă manent pe aceste poziții, să i neze în spiritul marxism-lei mulul, al materialismului dia și istoric, în spirit revoluți numai în această măsură garanția înfăptuirii cu suc programului pe care îl avem programului ce urmează să- doptăm la Congresul al Xl-hîn încheiere, aș dori să-m prim convingerea că toți me Comitetului Central, întregul de partid și de stat, toți core tii vor acționa cu hotărîre p ca, în strînsă legătură cu rr populare, cu întregul popor, sigurăm înfăptuirea prograi elaborat de Congresul al 3 dezvoltarea mai intensă și m; pidă a țării noastre pe calea l stării și fericirii.Cu aceste gîndurl doresc s Chei, urînd întregului nostru p și • întregului nostru popor frunte cu clasa muncitoare, si se tot mai mari în îndeplinirea cinilor ce ne stau în față, d< du-vă și dumneavoastră succs întreaga activitate, multă săn și fericire ! (Aplauze putei 
prelungite).

După cum « o mal anunțat, la 22 martie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a 
primit pe publicistul Italian Franco Piccinini, căruia l-a acordat ur
mătorul Interviu pentru un grup do ziare Italiene:ÎNTREBARE: Care este părerea dumneavoastră in le

gătură cu stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării rela
țiilor economice și culturale 
dintre România și Italia ?RĂSPUNS: Relațiile dintreRomânia și Italia au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare puternică. Vizita pe care am făcut-o anul trecut în Italia, convorbirile cu președintele Leone și alți oameni politici italieni, acordurile realizate cu acel prilej au creat o bază 

și mai bună pentru extinderea a- cestor relații de colaborare. Apreciez că există condiții favorabile pentru ca în anii următori să se obțină o dezvoltare mai accentuată 
a relațiilor economice, științifice, culturale, o extindere a colaborării dintre România și Italia în toate domeniile de activitate.ÎNTREBARE : Care slnt în 

prezent relațiile României cu 
țările Pieței comune ?RĂSPUNS: România întreține ‘ cu țările membre ale Pieței comune relații de colaborare foarte largi. După cum se știe, țările Pieței comune au acordat României, începînd din acest an, preferințe tarifare generalizate. Sperăm că aceasta va favoriza dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale reciproce, înlesnind pătrunderea mărfurilor românești în 

țările Pieței comune, în aceleași condiții ca și produsele altor state.România se pronunță constant pentru un comerț internațional fără bariere și discriminări, pentru extinderea continuă a colaborării economice cu toate țările pe baza deplinei egalități și avantajului reciproc.ÎNTREBARE : Care este po
ziția română față de Confe
rința pentru securitate euro
peană ? Ce așteaptă România 
de la această conferință ?RĂSPUNS : România a salutat activitatea pentru începerea lucrărilor Conferinței general-europene și participă activ la lucrările pentru elaborarea documentelor privind principiile relațiilor dintre țările europene. Apreciem că rezultatele de pînă acum sînt bune și că există perspective pentru încheierea cu succes a Conferinței general-europene. Noi așteptăm ca la conferință să se statueze principii care să așeze relațiile pe bază de deplină egalitate, de respect al independenței, suveranității, de neamestec în treburile interne, de avantaj reciproc, să se adopte de către toate țările hotărîrea de a se renunța la forță și la amenințarea cu forța în relațiile dintre statele continentului.în general, considerăm că a- ceastă conferință europeană trebuie să pună bazele unei coope

rări noi între state în toate domeniile de activitate, ceea ce va marca un moment de importanță istorică pentru continentul european, cît și pentru întreaga lume.ÎNTREBARE : Care este po
ziția României în legătură cu 

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat unui grup de ziare italiene

actuala fază și perspectivele 
situației din Orientul Mij
lociu ?RĂSPUNS : România consideră că trebuie depuse eforturi susținute de către toate statele pentru a se ajunge la realizarea unei păci trainice și drepte în Orientul Mijlociu.Am salutat cu multă satisfacție acordul de dezangajare dintre Republica Arabă Egipt și Israel. Con

siderăm că este necesar să se ajungă la o asemenea dezangajare șl între celelalte state arabe și Israel, ceea ce va crea condiții prielnice pentru desfășurarea cu succes a lucrărilor conferinței de la Geneva cu privire la Orientul Mijlociu.

Apreciem că trebuie să se ajungă la retragerea totală a trupelor is- raeliene din teritoriile arabe ocupate, la realizarea unor asemenea înțelegeri care să garanteze integritatea și suveranitatea tuturor statelor din această zonă.Totodată, considerăm că o țte trainică în Orientul Mij presupune rezolvarea probi poporului palestinean, căruia buie să i se asigure dreptul k todeterminare, să i se creeze 

dițil pentru a-și putea organiza viața corespunzător năzuințelor sale. ÎNTREBARE : Ce gîndiți 
despre tineretul român ? Care 
sînt problemele care-l preocu
pă în prezent și viitor ?

RĂSPUNS : Trebuie să spun că tineretul român este un participant activ la întreaga operă de transformare revoluționară a societății, la realizarea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Dau înaltă apreciere activității și po- ției tineretului român în toate •oblemele. Desigur, preocupările ierctului sînt strîns legate de ■eocupările generale ale întregii >astre națiuni pentru dezvoltarea 

mai rapidă a economiei, științei, culturii, pentru ridicarea generală a României la nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, pentru înfăptuirea măsurilor de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Ceea ce preocupă tineretul din țara noastră este însușirea cît mai temeinică a cuceririlor științei și tehnicii, pregătirea din toate punctele de vedere pentru a fi în măsură să participe activ la înfăptuirea programului actual și să a- sigure continuarea în viitor a politicii de înflorire a României socialiste.ÎNTREBARE : Cum apreciați 
vizitele pe care le-ați efectuat 
in țările arabe și în America 
Latină ? Care sînt principalele 
rezultate ale acestor vizite ?RĂSPUNS Vizitele recente din mai multe țări arabe, din țările Americii Latine și din unele țări ale Africii au constituit o manifestare a relațiilor de prietenie dintre România și toate aceste state, au reprezentat, în același timp, o expresie a solidarității în lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, de a-și putea făuri viața în mod liber, fără nici un amestec din afară.Totodată, în cursul acestor vizite, în toate statele s-au identificat noi posibilități și s-au încheiat a- corduri concrete cu privire la co

operarea economică, tehnîco-ști țifică și culturală, s-au adoptat c clarații, iar în două dintre țăr recent vizitate — în Argentina și Guineea — s-au semnat și tratate de prietenie și colaborare, care așează relațiile dintre România și aceste țări pe principiile trainice ale egalității, respectului reciproc, cooperării în toate domeniile de activitate.Iată de ce pot spune că șl aceste vizite — ca și vizitele efectuate anterior în alte țări, inclusiv în Italia — s-au încheiat cu rezultate foarte bune, ceea ce constituie o contribuție, după părerea noastră, nu numai la cauza prieteniei dintre România și aceste țări, dar și la cauza prieteniei și colaborării internaționale.ÎNTREBARE : Care sînt re
lațiile României cu Vaticanul 
și ce ne puteți spune despre 
perspectivele acestor relații TRĂSPUNS : Deși nu întreținem relații diplomatice, aș putea spune că raporturile dintre România și Vatican sînt bune. De altfel, după cun> se știe, în cursul vizitei pe care am efectuat-o în Italia am făcut și o vizită specială la Vatican. Apreciem că, în lumina eforturilor pentru înfăptuirea securității europene, a unei lumi mal drepte, mai bune, sînt perspective de a extinde și dezvolta relațiile de colaborare dintre România și Vatican.

★Aș dori, în încheiere, să urez cititorilor ziarelor dumneavoastră, întregului popor italian multă prosperitate și pace.
i
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re din partea organizației de partid, cu insuficienta solicitare a organizației de tineret de către conducerea școlii in buna desfășurare a pregătirii temeinice a lecțiilor, participării disciplinate și conștiincioase a e- levilor la toate activitățile școlare. Deși destul de tardivă, „trezirea la realitate" — cum plastic se exprima cineva — înțelegerea unor îndatoriri și responsabilități ale activității U.T.C. în rindul elevilor de către cei datori să le transpună ' în viață au, evident, o semnificație pozitivă, concretizată în rezultate ceva mai bune

rat și unele adunări generale U.T.C. pe clase, cum a fost, de pildă, cea de la anul III, unde „s-a dezbătut" studiul individual și metodica lui, fără a fi adoptate măsuri concrete pentru a schimba ceva — ca să nu mai vorbim de obiectivul preîntîmpi- nării lipsurilor, esențial și necesar în activitatea U.T.C. din școală.N-am fi stăruit atit de mult asupra acestor practici formale dacă n-ar exista pericolul ca ele să prolifereze. Dată fiind situația școlară a- mintită-, era de așteptat ca, în planul de muncă al organizației U.T.C.O întrebare adresată organizațiilor U.T.C. din școli
Cum stimulați răspunderea 
elevilor pentru învățătură?^

TREI EXPOZIȚII 
BUCUREȘTENE FAPTUL

Cu puțin timp in urmă, la liceul bucureștean „Dumitru Petrescu", din cartierul „Pajura", a avut loc o plenară a comitetului U.T.C. pe școală. După cum ni s-a relatat, toti partl- cipanții la discuții s-au referit la situația slabă la învățătură cu care mulți dintre elevii liceului, printre ei și uteciști, au încheiat primul trimestru școlar și au propus măsuri concrete pentru determinarea unui reviriment hotărit în atitudinea organizației față de principala îndatorire a uteciștilor-elevi : învățătura.încercăm să descifrăm motivele care au dus la situația amintită chiar cu cei in... cauză.— Cum vă explicați că, ' deși săptămîni la rînd unii elevi absentau nemotivat de la ore sau luau note sub limită, organizația U.T.C. din școală nu s-a sesizat, nu a făcut un subiect de discuție din aceste probleme ? — Întrebarea este adresată deopotrivă îndrumătorului U.T.C. și secretarului comitetului U.T.C, pe școală.— Autocritic vorbind, cred că ne-am ocupat cu-alte lucruri, nu lipsite de importantă, dar care nu excludeau ci, dimpotrivă, presupuneau ancorarea mai concretă, mai directă în realitatea, în viața școlii — ne spune Mariana Panduru, elevă în a- nul III E, secretara comitetului U.T.C. pe liceu. Pentru că și pregătirea a- dunărilor de dare de seamă și alegeri, pe clase și pe școală, ca și organizarea învățămintului politic sau tematica adunărilor generale puteau și trebuiau să fie legate de principala noastră îndatorire — învățătura, de modul cum colegii noștri își făceau datoria in activitatea școlară și in cea de organizație.— Si de ce n-au fost legate ?— Poate și din cauză că uteciștii din activ, fostul secretar al comitetului U.T.C., erau oarecum rupți de masa elevilor, fiind preocupați mai mult de propria pregătire, poate că au așteptat ca cineva din conducerea școlii sau tovarășii profesori di- riginți să le ceară să se ocupe de colegii lor care absentau nemotivat sau aveau o comportare și o ținută necorespunzătoare condiției de elev.— Dar era neapărat nevoie să-i împingă cineva de la spate ca să-și îndeplinească această îndatorire statutară clară: de a crea un climat de răspundere și disciplină în rindul elevilor 1— Cred că o parte din răspundere revine și fostului îndrumător U.T.C., care obișnuia să „dădăcească" comitetul U.T.C., lipsindu-1 de posibilitatea și de stimulentul de a avea inițiative, izvorî te dintr-o cunoaștere temeinică a problemelor colectivului, arzătoare într-un moment sau altul, — intervine în discuție prof. Antoa- neta Sidea, îndrumător U.T.C. și secretara biroului organizației de bază p.C.R. din liceu (funcție pe care o îndeplinește de la începutul trimestrului al II-lea).Deci, pe de o parte, rezultatele mal slabe la învățătură au drept una din surse „detașarea" uteciștilor din conducerea organizației de problemele fundamentale ale activității e- levilor, conjugată cu slaba îndruma

la învățătură înregistrate în trimestrul al II-lea.La fel de semnificativ, dar din cu totul alt unghi de vedere, este și faptul că, pe alocuri, organizația U.T.C. caută cauzele insucceselor la învățătură ale elevilor numai în activitatea altor factori din școală sau din afara ei, de la care așteaptă și soluții pentru remedierea lipsurilor? Așa, de pildă, la liceul „Al. loan Cuza" din Ploiești atit comitetul U.T.C., cit și conducerea școlii consideră că o cauză principală a procentului redus de promovări este aceea că printre elevi multi fac zilnic naveta. Dar acest „argument" cade dacă se analizează concret situația, pentru că dintre elevii cu rezultate slabe cei mai mulți sint localnici. Atunci în ce constă adevărata și reala cauză a situației care contrastează cu rezultatele bune obținute de elevii din celelalte școli ale orașului ?O serie importantă de neajunsuri se identifică in intervenții formale, ineficiente ale organizației U.T.C. și ale corpului profesoral, in metode inadecvate scopului educativ propus. Unele acțiuni organizate de consiliul profesoral, în care participarea organizației U.T.C. avea drept obiectiv expres stimularea activității școlare a elevilor, s-au inițiat și s-au desfășurat, de fapt, fără o raportare strictă la scopurile urmărite și la mijloacele adecvate pentru atingerea a- cestor scopuri. Așa, bunăoară, ni s-a vorbit cu lux de amănunte despre un „referat-studiu-analiză", ținut cu cîtva timp în urmă de un profesor, pe tema supraîncărcării elevilor. Temă de strictă actualitate și care reclamă acțiuni de maximă eficacitate. Am dorit să aflăm și soluțiile concrete oferite de această comunicare și rezultatele aplicării lor. N-am reușit să primim un răspuns precis pentru că, de fapt, nu se schițase o soluție concretă, operativă și practică de îndreptare a situației sau, dacă pe alocuri existase o asemenea tentativă, nimeni nu s-a mai gindit s-o aplice și să-i urmărească eficienta. Tot constatativ s-au desfășu

de Ia liceul ploieștean, pe trimestrul al II-lea, la capitolul „Viața internă de organizație", de importantă esențială pentru cultivarea unei opinii puternice, cu adevărat revoluționare în favoarea învățăturii, să fie incluse acțiuni concrete, hotărîte pentru a determina o atitudine mai activă a uteciștilor. în loc de acestea, în plan sint preconizate, obiective generale : „Se va căuta să se mobilizeze și să se activeze întregul comitet pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor" ; „Se va ține ziua secretarului și vom avea joia întîlniri cu secretarii" ; „Se vor ține ședințe de birou înaintea adunărilor generale" ; „Punerea la punct a documentelor și completarea lor" ; „Noi primiri în U.T.C. efectuate numai după pregătirea elevilor în acest scop".— Fără să minimalizăm cîtuși de puțin importanța acestor acțiuni, am vrea să știm ce s-a schimbat. Intre timp, în orizontul pregătirii elevilor prin aplicarea acestor măsuri ?— De schimbat, n-am putea spune că s-au schimbat prea multe — ne

răspunde eleva Marla Marinescu, secretara comitetului U.T.C. pe școală, în stimularea procesului de învățătură s-a pornit de Ia ideea ca tovarășii profesori și diriginți să aibă mai multe inițiative, acțiuni concrete, cărora organizația noastră, acordindu-le tot sprijinul, să le valorifice întregul potențial educativ.Cum se vede, din activitatea U.T.C. nu lipsesc receptivitatea, dorința sinceră și binevenită de conlucrare cu ceilalți factori educativi din școală, dar fondul de inițiativă, promptitudinea cu care prin acțiunile sale caută să înlăture lipsurile sint încă obiective „de îndeplinit", trecute dintr-un plan în altul, dar rareori concretizate pe măsura necesităților vieții de organizație. Se solicită și se așteaptă încă mult de la școală, de la cadrele didactice, dar se acționează încă slab în direcția sporirii și diversificării' eforturilor organizației U.T.C., a modalităților specificeprin care ea poate și trebuie să stimuleze răspunderea elevilor pentru învățătură. Este necesară, de. asemenea, o intervenție mai activă din partea organizațiilor de partid în direcția orientării mai ferme . a activității U.T.C. in rindul elevilor spre obiectivele concrete ale pregătirii temeinice, ale educației in spiritul disciplinei și respectului pentru muncă, pentru învățătură.Școala, profesorii se ocupă și răspund de buna organizare a procesului instructiv-educativ, de conținutul și calitatea lecțiilor predate in clasă. Organizația U.T.C. este aceea care trebuie să militeze în rindul elevilor pentru crearea climatului politic-edu- cativ care să dezvolte răspunderea pentru îndeplinirea îndatoririlor școlare, să le cultive spiritul de disciplină și conștiinciozitate în pregătirea lecțiilor, în participarea activă la munca practică, să le dezvolte combativitatea față de orice sustragere de Ia principala îndatorire — învățătura,
Florlca DINULESCU 
Mihai IORDANESCU

tv
PROGRAMUL I

în jurul orei 11,15 — 
Transmisiune directă de la 
Palatul Marii Adunări Națio
nale a ședinței solemne con
sacrate alegerii președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia.

16,00 — 17,00 Teleșcoală.
17,30 Telex.
17,35 Curs de limba germană. Lec

ția 86.
18,05 Teleglob. Luxemburg — oțel 

și turism. Reportaj de M. 
Murgu și L. Penescu.

25 întrebări șl răspunsuri • Ur
banizare • Cultură șl religie.

18,55 Film serial pentru copii:
2

„George". Episodul „George, 
vedetă de cinema".

18,20 1001 de seri : Callmero.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret.
21.30 Steaua fără nume. Emislune- 

conours pentru tineri inter
pret! de muzică ușoară.

32,15 24 de ore. .

PROGRAMUL II

30,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radlotelevlziunii. Di
rijor : Ludovic Baci. Solistă : 
Dana Protopopescu. In pro
gram : piesa simfonică „Ra
corduri" de Cornel Tăranu 
(primă audiție) ; poemul sim
fonic „Moarte și transflgura- 
ție" de Richard Strauss ; 
Concertul nr. 2 pentru plan 
șl orchestră de Johannes 
Brahms. Ia pauză : • Telex 
e Prin muzee șl expoziții.

22,08 File din cartea ursului. Film 
de vlnătoare realizat de Al. 
Satmarl.

„Scrisori
către Ibrăileanu“Istoriografia literară înregistrează in ultimii ani un fenomen îmbucurător. Edituri specializate au făcut loc în preocupările și programele lor colecțiilor de documente literare. Au izbindit astfel pledoariile — multe, adevărate și insistente — ale istoricilor literari în favoarea acestor inițiative. în ultimii pa- tru-cinci ani au apărut volume de corespondență, emisă sau primită, purtînd pe copertă semnătura unor personalități de seamă ale culturii noastre, ca Ion H. Rădulescu, George Bariț, C. Do- brogeanu-Gherea, Dui- liu Zamfirescu, N. Ior- ga, Vasile Pârvan, Pa- piu-Ilarian, Artur Go- rovei. Semnificația și importanța acestor ediții sint imense, modifi- cînd — în multe cazuri — Imaginea despre personalitățile amintite. Iar aportul de ordin informativ se constituie de pe acum în adevărate tezaure inepuizabile pentru cercetători. Eforturile trebuie continuate, dacă este posibil într-un ritm mal 1 accentuat, pentru că în marile biblioteci și arhive există o bogăție de documente extraordinar de interesante. Iar fără asemenea publicați) documentar» nu se poate dura — cum s-a spus — cu seriozitate în istoria literară sau în cea a culturii.Printre aceste ediții de documente, o mențiune specială merită volumul Scrisori către Ibrăileanu (vol. III).

Cu al treilea volum. Scrisori către Ibrăileanu (primul volum a a- părut în 1966), s-a încheiat publicarea întregului fond de corespondență primit de criticul Vieții românești. Meritul acestei realizări trebuie împărțit intre editura „Minerva" si colectivul de cercetători în frunte cu AL Teodorescu
NOTE DE 

LECTURĂ
și Grigore Botez, directorul bibliotecii universitare din Iași. Acum, cind acest corp de corespondență a văzut lumina tiparului, se poate spune că ne aflăm in fața unei apariții prestigioase. Orice investigație viitoare despre poporanism, direcția imprimată culturii și literaturii românești de revista Viața românească, despre Stere, despre marele nostru critic, Garabet Ibrăileanu sau, în general, despre viața li- terar-culturală în primele trei decenii ale veacului nostru va trebui să apeleze cu folos netăgăduit la această bogată colecție epistolară. Valoarea ei inestimabilă apare limpede dacă ținem seama că aici aflăm documente esențiale

despre Vfața românească, despre raporturile de colaborare cu revista ieșeană a mai tuturor oamenilor de litere sau de știință. Iar personalitatea lui Ibrăileanu, în calitatea sa — cum ș-a spus — de „suflet în sens anatomic" al Vieții românești apare cu silueta întregită, reliefîndu- i-se funcțiunea energetică și catalizatoare.Ca și precedentele volume, acesta din urmă prezintă un sumar de o mare bogăție și diversitate. Să amintim scrisorile lui Ar- ghezi, Lovinescu, Go- ga, Gala Galaction, T. Maiorescu, Dimitrie Guști, Hortensia Pa- padat-Bengescu, Re- breanu, H. Sanielevici, Raicu Ionescu-Rion, Paul Zarifopol, Ion Mi- nulescu, Dobrogeanu- Gherea, Vlahuță, Anton Bacalbașa, I. L. Ca- ragiale. Tudor Vianu, N. D. Cocea și atîția alții. Un substanțial capitol de anexe include scrisorile — pină acum găsite — emise de Ibrăileanu. Sint aici 50 de scrisori către Brătescu-Voinești și una către Gherea. Ideea acestei addende ni se pare excelentă nu numai pentru că întregește un sumar și așa excelent, dar și pentru că oferă probe exemplare pentru calitățile de epistolier ale criticului, nu tocmai cunoscute pină acum.Scrisori către Ibrăileanu este o apariție de mare interes și valoare.\
Z. ORNEA

***
****

„ROMÂNIA - FILM" prezintă:

„UN COMISAR ACUZA"
Producție a Casei de filme Vnu. Scenariul : Sergiu Ni- 
colaescu, Vintilă Corbul, Eugen Burada, Mircea Gindilă 
— după o idee de Sergiu Nicolaescu. Regia: Sergiu Ni- 
colaescu. Imaginea : Alexandru David. Muzica: Richard 
Oschanitzky. Decoruri : arh. Marcel Bogos. Coloana so
noră : A. Salamanian. Costume : Oltea Ionescu. Monta
jul : Dan Naum. Regizor secund: Adriana Dimitrescu, 
Cu : Amza Pellea, Gheorghe Dinică, Ion Besoiu, Sergiu 
Nicolaescu, Jean Constantin, Emmerich Schdiier, Ștefan 

Mihăilescu-Brăila.

Peisajul curent al expozițiilor bucurește- ne ne-a obișnuit cu rapide și uneori inexplicabile transformări ale caracterelor stilistice în creația unuia sau altuia din artiștii noștri valoroși. O a- semenea surprinzătoare mutație s-a petrecut, se pare, și în cazul LUCIEI IOAN. Căci, imaginea de ansamblu a picturii sale, expuse acum la Galeriile Apollo, este foarte diferită de aceea cu care ne-au obișnuit expozițiile sale personale sau participările la marile manifestări colective.Organizarea riguroasă, desenul precis al compozițiilor sale din trecut a fost înlocuit acum, parcă, de hotă- rirea de a cuprinde un întreg în cadențele lui fundamentale, de preferința pentru efecte sintetice, precise, dl. recte.Picturile acestei expoziții păstrează încă mărturia unei intense și polivalente recepti. vități — obligate parcă, acum, să se consume în repezi exteriorizări, în reacții acute, de o specifică fervoare. O compoziție de dimensiuni monumentale cum este „Omul și pămîntul", polarizează parcă în întregime preocupările artistei. Această lucrare, care ar putea deveni emblematică pentru întreaga expoziție, își află originile în nenumărate schițe pregătitoare. De altfel, întreg ciclul de desene prezentat la e- tajul Galeriilor Apollo și intitulat „Omul și pămîntul" — o ilustrează. Pictorița a recurs în această compoziție la o eliminare curajoasă a detaliilor, •oferind fanteziei largi posibilități de interpretare. Ea a dorit să sublinieze, în același timp, ideea de bază — aceea a colaborării, dar și a dominării de către om a forțelor oarbe ale naturii. A- ceeași idee, generoasă, a biruinței omului a- supra naturii, același cînt adresat roadelor sale le întîlnim, multiplu diversificate, în desene. De un cromatism rafinat, folosind

finețea laviului, punctat cu discrete zone cromatice, aceste desene, de o mare diversitate, dobindesc u- nitate și stil nu numai prin idee, dar și prin întreaga lor realizare artistică.
★Sculpturile lui NI. 

CAPETRE — expuse tot la sala Apollo — de mici dimensiuni, întitulate de data a- ceasta. „Amintire despre mama mea", se plasează sub semnul aceleiași unități de concepție cu care ne-au obișnuit manifestările sale anterioare.Deformație și concl-
CARNET

PLASTICzie, exagerare și sobrietate caracterizează aceste lucrări care materializează parcă plăcerea de a investiga, de a descoperi nebănuite posibilități de expresie plastică in materialul, la început, inert îmbinate în- tr-o ingenioasă dialectică plastică, lucrările se dovedesc în stare să releve un conținut metaforic. Ca și întregul ciclu al „Cariatidelor" prezentate în expozițiile anterioare, lucrările de acum : „Amintiri despre mama mea", fără a se complace în artificii tehnice, fără a întîrzia într-o alchimie complicată, sint de o mare acuratețe a limbajului.Desenele, atit cele expuse la etajul Galeriilor Apollo, cit și cele aflate în mapă, la dispoziția vizitatorilor, întregesc imaginea creației sale. Adevărate desene de sculptor, ele solicită privitorul să se oprească îndelung și să descopere succesiv un univers bogat, sugestiv. Cu a- jutorul liniei uneori subtile și delicate, alteori masive, intens sugestive, artistul recreează o lume proprie în care figurează observațiile, ideile și gîndurile sale.

Desenele premergătoare decorațiilor în piatră pe care Nică- petre Ie-a realizat în 1971 pentru sediul po- litico-administrativ din Tg. Jiu, prezente și ele in expoziție, demonstrează, prin minuția și atenția cu care au fost realizate, că sculptorul este un organizator lucid al corespondențelor plastice semnificative, menite să evoce desfășurările sale emotive.
★O nobilă misiune, aceea de dascăl, se îngemănează in cazul lui HOREA CUCER- ZAN cu preocupările de ordin artistic. Și dacă munca sa zilnică, de profesor de desen, conduce și orientează gustul și pasiunea pentru frumos a celor mai tinere generații — expoziția de pictură de la Casa corpului didactic oferă posibilitatea confruntării nemijlocite a creației sale cu publicul larg.Pictura Iul Horea Cucerzan, așa cum se prezintă ea în actuala expoziție, se situează în zona unui figurativ modern. Ea marchează articularea unei viziuni limpezi, luminoase. O sensibilitate lirică, dar și calități plastice remarcabile însoțesc aceste lucrări în care vibrația emoțională este provocată în primul rînd de realitatea obiectivă.Peisajele de primăvară sau de iarnă, florile, portretul lui Lucian Blaga aduc o poezie șoptită, înregistrează o atmosferă în care obiectele par încălzite de prezența umană. Este o poezie a imaginilor concrete, familiare, de o evidentă seriozitate a ținutei. în general de mici dimensiuni, a- ceste lucrări rețin a- tenția atît prin căldura expresiei, cît și prin acuratețea realizării lor.Articularea ansamblului plastic ajunge, în această a doua expoziție personală a pictorului Horea Cucerzan, la o coerentă organică și, uneori, captivantă.

Marina PREUTU

DIVERS
Bravo, trac
torîstule!

Treclnd p« Ungi stafia de 
transformare a curentului elec
tric din Sovata, tractoristul 
Laszlo Feher a observat un om 
care-i făcea semne disperate :

— Chemafi repede pompierii. 
Arde transformatorul I

Un transformator cu o încăr
cătură de 3 000 litri ulei se afla 
In pericol. Focul aprins in gră
dinile vecine, pentru arderea 
gunoaielor, pătrunsese ți in in
cinta stafiei, amenințind să lase 
fără lumină 43 de localități. Nu 
mai era timp de pierdut, iar 
pompierii, oricit de repede ar fi 
venit, tot era prea tirziu. A- 
tunci, Laszlo Feher a avut o 
idee salvatoare : tragerea trans
formatorului, cu ajutorul tracto
rului, din mijlocul flăcărilor. 
După o luptă inverțunată cu 
fumul ți flăcările, cifiva oameni 
au legat transformatorul cu o 
funie ți L.F. a ambalat motorul 
la maximum, scofindu-l afară. 
Și astfel au fost evitate pagube 
de milioane de lei.

„Vă mulțu
mim pentru 
ajutor"Un fapt divers publicat la 19 februarie, „Femeia cu copilul în brațe", relata comportarea inumană a șoferului Damir Ticu din Iași, care dăduse jos din autobuz o femeie cu un copil, lăsind-o în frig, pe marginea drumului. Directorul general al Centralei de transporturi auto ne scrie că acest caz „a fost prelucrat cu toți salariații care lucrează în sectorul de transport călători. Față de abaterile grave săvirșite de șoferul Damir Ticu, s-a dispus sancționarea disciplinară a acestuia cu retragerea unei gradații din salariu pe timp de două luni și la transporturile transporturile de car de n-ar fi o bare da pe o mașină pe alta.

schimbarea de de călători la mărfuri". Mă- simplă schim-
Frînă pentru 
frînele
defecteAutobuzul 31—OT-—1 598, condus de Victor Mihai, care transporta muncitori de la întreprinderea de prelucrare a aluminiului, a intrat cu toată viteza în imobilul de pe strada Filimon Sîrbu nr. 16 din Slatina. Au fost răniți trei pasageri, iar pagubele produse se ridică la 13 500 lei. Urmările puteau fi însă mult mai grave. Accidentul s-a produs datorită unor defecțiuni la sistemul de frînare. Poate că n-am fi semnalat acest caz dacă, în urmă cu două zile, tot datorită unor4 astfel de defecțiuni, un camion 21—OT—2 595, condus de C. Țăndărică, de la aceeași autobază Slatina, n-ar fi accidentat grav pe Dumitru Preda, acum internat în spital.

Mulți tineri din lumea satelor noastre își părăsesc locul natal în năzuința lor firească de a îmbrățișa meserii industriale sau de a urca trepte superioare de invățămint. Au plecat, desigur, destui tineri și din comuna Padina, județul Buzău, dar nu despre ei va fi vorba in rindurile ce urmează, ci despre cei care au rămas ; despre cei care, chiar dacă au plecat pentru cițiva ani la studii, s-au întors acasă, hotăriți să-și • pună cunoștințele dobândite în slujba propășirii satului lor. Sint numeroși astfel de tineri in această localitate așezată într-o margine de Bărăgan. Șl datorită acestei infuzii de tinerețe, atît primarul, cît și președintele cooperativei agricole de producție nutresc gindurl dintre cele mai optimiste cu privire la dezvoltarea acestei a- șezări, la viitorul ei; Dacă în alte părți se resimte lipsa forței de muncă în toiul campaniilor agricole, aici o asemenea problemă nu se ridică ; satul are suficiente brațe harnice,1 în măsură să semene și să adune la timp recolte bogate, să crească un mare număr de animale, să ridice numeroase construcții noi care schimbă în bine înfățișarea tradițională a " satului.— De ce au rămas acești tineri în sat ? Am adresat întrebarea lui Cosma Zaha- ria, inginer agronom și, totodată, președinte de mulți ani al cooperativei agricole.— Ar fi de dat mai multe răspunsuri, mi-a spus el. Mai întîi, cei ce au rămas sint mai legați de a- ceste locuri unde au văzut lumina zilei, de satul în care și-au petrecut copilăria, de oamenii în mijlocul

cărora au crescut, d» obiceiurile rămase din moși-strămoși ; în al doilea rînd, noi, conducerea cooperativei, gindindu-ne nu numai la ziua de azi, ci și la cea de mîine, avem grijă de tinerii noștri, căutăm să le asigu. răm locuri de muncă unde ei să-și poată afirma calitățile specifice. Pentru a avea, de pildă, tehnicieni sau mecanici, școla-

formații profesionist» venite de la Buzău și chiar de la București. Televizorul pătrund» în tot mai multe case. Tinerii observă această „schimbare la față" a comunei natale, s» simt mai atașați.Lucian Mihăili a rămas aici pentru că i-a plăcut profesiunea de tractorist. De altfel, din cei circa 200 de mecanizatori ai S.M.A. Padina ma

in lume. Pămîntul de aici — argumentează tînărul — este generos cu oamenii dacă e muncit așa cum se cuvine, iar padinenii nu se dau înapoi de la muncă. Ca dovadă, pentru rezultatele obținute la sfecla ds zahăr, cooperativa a fost distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I. La grîu și Ia porumb recoltele dobîndite în ultimii ani s-au du-

asemenea sporuri, metodele tradiționale nu sint suficiente, trebuie să fii la curent ți să aplici metode moderne, adică să înveți. Ceea ce și face Grigore pentru că, de trei ani de cind practică această îndeletnicire, a îndrăgit-o; este nelipsit de la cursurile ținute de două ori pe săptămină de inginerul zootehnist Constantin Brinză și
ULIȚA COPILĂRIEI
RĂMÎNE TÎNĂRĂ
- „CHEMAREA SATULUI NATAL" E NOSTALGICĂ, DAR NUMAI 
EA SINGURĂ NU l-AR FI FĂCUT PE ACEȘTI TINERI SĂ PRINDĂ, 

ACASĂ LA El, RĂDĂCINI ADINCI -

rizăm tineri din sat pe cheltuiala cooperativei ; cind un tinăr vrea să-și ridice casă nouă, li repartizăm loc, îl ajutăm cu mijloace de transport și eu brațe de muncă. în- tr-up cuvin t, îi facem să se- simtă ca într-o familie.— Da toate acestea, intervine Costel Pe- trache, directorul căminului cultural, mal trebuie adăugat că In prezent există și în sat posibilități variate de petrecere plăcută și utilă a timpului liber. de distracții, multe asemenea posibilități fiind asigurate chiar de tinerii înșiși în cadrul activităților artistice de amatori. Pe scena căminului nostru prezintă spectacole ți

joritatea sint localnici. Chiar dintre cei veniți de prin alt» părți mulți au prins rădăcini aici, s-au însurat cu fete din sat, și-au făcut case. Și-a făcut și el, Lucian, o casă pe cinste, exact așa cum și-a dorit-o, cu cinci odăi mari, luminoase, cu lumină electrică, cu mobilă ca la oraș, cu televizor. Soția lui, Elena, consăteancă, lucrează la secția de covoare, înființată anul trecut. Au cîștiguri frumoase. Drept răsplată, pentru felul cum a muncit în anii tre- cuți, conducerea stațiunii i-a încredințat acum lui Lucian un tractor nou-nouț. Nu și-ar schimba profesiunea și n-ar pleca din sat pentru nimic

blat. „E cuprinsă ți munca noastră, a tractoriștilor", spune cu mîndrie tînărul nostru interlocutor. .De aceeași părera este și Nănău M. Mircea, unul dintre tinerii cooperatori ce lucrează la o fermă de cimp. Echipa lui a a- duriat anul trecut. o recoltă de 4 200 kg de porumb boabe la hectar. împreună cu soția, care lucrează cot la cot cu el, și-a făcut o casă frumoasă, trei camere plus bucătărie, eu lumină electrică. Bălăceanu Grigore este crescător de viței la sectorul zootehnic al cooperativei. Vițeii pe care-i îngrijește sporesc în greutate, fiecare cu cite 450—500 de grame pe zi. Pentru a atinge

de la lecțiile transmise de televiziune. Au un televizor chiar acolo in sector, într-o încăpere special amenajată.După ce a absolvit Institutul pedagogic din București, Marie- ta Dumitrache s-a întors ca profesoară de biologie la școala generală din satul natal. Dintre foștii ei elevi — din cei ce au plecat pe la diferite școli la oraș — mulți se află acum aici in sat: Marilena Teișan, care a absolvit Liceul economic din Buzău, lucrează, incepînd de anul trecut, contabilă la C.A.P. ; Mariana Dumitru este soră medicală la dispensar ; Ecaterina Gheor. ghe a ajuns învățătoare la Școala nr. 2.

Sint doar cîteva exemple, dintre multe altele, care vorbesc despre roadele exemplului personal al tinerei profesoare și al străduinței ei permanente de a le insufla elevilor dragostea pentru satul natal odată cu cunoștințele de specialitate. Iar aceste cunoștințe ea le aplică în practică, la microcoopera- tiva agricolă pe care a organizat-o pe o suprafață de trei hectare. Cultivă cri elevii porumb, fasole, cartofi, floarea-soarelui.Am întrebat-o pe Marieta Dumitrache dacă nu se plictisește în timpul ei liber. Mi-a răspuns zimbind că n-are timp liber și deci... n-are cind să se plictisească. Alte preocupări : Conduce brigada artistică de agitație, face parte din corul sătesc. Pe la Buzău se duce rar. „Nici măcar la croito. reasă și la coafeză ?“— am întrebat-o. „Nici măcar acolo, pentru că avem și în sat, iar după părerea mea lucrează cel puțin tot atît de bine ca cele din Buzău"....De ce au rămas toți acești tineri în satul natal ? După cum se vede, fiecare are motivele sale personale, temeiuri proprii de împliniri și satisfacții. Privindu-le însă mai atent, observăm că toate își află numitorul comun în realitățile înfloritoare de azi ale satului românesc. Și, ca un reflex firesc, tinerii înțeleg să-și cinstească vatra natală printr-o muncă fără preget, închinată dezvoltării agriculturii, modernizării satului, apropierii sale — și prin e- forturile lor tinerești— de cotele civilizației socialiste.
Silviu PODINA

condică de...
| sugestiiCa orice unitate comercială care se respectă, rotiseria din Deva are o condică de sugestii și reclamații. Numai că Tiberiu Farcaș — responsabilul rotise- riei — a găsit o soluție originală pentru a scăpa de neplăcerile condicii. Cind cineva vrea să facă o reciamație, responsabilul îi întinde, respectuos, condica. Dar imediat după ce clientul își notează „of"-ul în condică, în mod automat, pe pagina alăturată, yn alt „client" (singur sau care s-a „consultat cu un grup de clienți") notează, negru pe alb, precum că afirmația „este neadevărată și a fost scrisă sub influenta stării de ebrietate". Și, tot așa, de multă vreme, responsabilul reușește să iasă basma curată la orice reclama- ție. Trimițînd acest fapt divers pe adresa responsabililor comerțului din Deva, considerăm că n-ar strica să fie atașat la pectiva condică de sugestii, sugestie.

O gustare
pantagru 
elică

res- E o

Control inopinat la întreprinderea de industrializare a cărnii Brăila. Cind i-a văzut pe cei din control lingă el, Mihalache Bumbac, care răspundea de transportul grăsimilor la topitoria unității, a simțit că i se... topește puterea. Avea și de ce : între mormanul de grăsimi s-a găsit și o bucată slabă. Macră. De vită. „E pentru o gustărică" — s-a bilbîit el. „Gustărică" 1 s-ar fi potrivit Iui Pantagruei, întrucît M.B. nu prea arăta in stare să înfulece un mizilic de... 17 kg carne. După un asemenea „mizilic" urmează o „porție" să-1 sature.
Rubrlcd redactatâ de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteil"
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LEGUMELE TIMPURII PRBUffi U CONSILIUL DS MINIȘTRI Să

înainte de a începe tele- conferința noastră, se cuvin citeva precizări. Printre posibilitățile de obținere a unor legume timpurii se numără și cultivarea acestora în solarii — adăposturi simple din schelet de lemn sau țevi metalice, care sînt acoperite cu folii de polietilenă. Roșiile, varza, vinetele și alte legume din solarii, fiind ferite de temperaturile scăzute di a nopțile de primăvară, pot fi livrate cu 2—3 săptămini mai devreme decit cele cultivate în cîmp. în scopul eșalonării legumicole, s-a ca, în acest an, rativele agricole mele proprii ale lariile să cuprindă 1800 hectare, Teleconferint.a noastră eu corespondenții județeni ai „Scinteii" a fost 'determinată de o altă te- leconferință : cea care a avut loc vinerea trecută la ministerul de resort cu direcțiile agricole județene și din care a reieșit că atît lucrările de amenajare a solariilor. cît și plantările sînt foarte întîrzlate. Se pune întrebarea : nu sînt convinse toate unitățile a- gricole de eficienta acestei metode de cultivare a legumelor ?— Nu poate fi vorba de așa ceva. în majoritatea unităților agricole din județul Buzău care au avut,a solarii au fost obținute rezultate bune atît tn ce privește producția, cit și veniturile.— Poți să ne demonstrezi, Mihai Bâzu 1'— Iată un exemplu foarte elocvent. Este vorba de solariile asociației inter- cooperatiste legumicole din comuna Brădeanu, care a luat ființă în 1970 prin afilierea a trei cooperative a- gricole — Brădeanu, Udați și Smîrdan. Aci s-au amenajat 11 ha solarii. Anul trecut s-a realizat, in medie la hectar, 76 000 kg legume, de 2—3 ori recolta care se obține in mod p- bișnuit în cîmp.— .Interesează și latura economică a acestei activități : dacă produsele au fost livrate mai timpuriu pentru a se putea beneficia de preturi stimulatorii și ce venit s-a realizat ?— Am să vă reproduc cele spuse de inginerul

devreme decit cîmp.producției prevăzut fn coope- și In fer- I.L.F., so-

Aurel Tănase, conducătorul acestor solarii : mele fost lunii iunie, cu aproape lună cele ___ ____Cit privește eficienta economică. amintesc două aspecte. Venitul realizat la fiecare hectar a fost de 173 000 lei. Cooperatorii lucrează în acord global, retribuția făcîndu-se la 1 000 lei venit. în funcție de valoarea producției realizate, veniturile cooperatorilor care au lucrat la solarii au fost foarte bune:

„Pri- cantltăți de roșii au livrate Ia începutul o mai devreme decit culese din grădină.
te de cu varză, iar pe alte 25 hectare ce urmează a fi cultivate cu tomate pregătirile sînt Nu există polietilenă. 100 tone.— Dir>. ultima situație centralizată la minister (22 martie a. c.) rezultă unele județe nu s-a tat nimic in solarii, județul Olt lucrările întîrziate. această situație ? - trebăm pe Emilian— Din discuțiile pe care le-am avut la I.L.F. a rezultat că in acest an se vor

pe terminate, însă suficientă Lipsesc circa
că în plan- Și în sînt Cum se explică “ * îl în- Rouă.

LA TEIECONFERINTA DE AZI: Urgențe

Georgeta Stancu — 15 300 lei ; Aneta Furtună — 12 500 lei ; Stana Tara? — 11 500 lei etc. Iată de ce ne preocupăm de reamenaja- rea solariilor și de plantarea lor cit mai timpurie. Pînă acum au fost plantate două hectare solarii și se apreciază că, în săptămînă, lucrarea încheia.— Și în județul vița există o bună riență in cultivarea legumelor in solarii, concretizată In obținerea unei producții medii de 55 000 kg la hectar — intervine Const. Soci. Nu despre asta o să vă vorbesc, ci de pregătirile care se fac a- cum. în județ se vor cultiva 71 hectare legume în solarii. în asociațiile legumicole și in cooperativele agricole din Comișani, Tîr- goviște, Mogoșani. Dobra și Frasinu se muncește intens. Lucrările de consolidare și acoperire a solariilor sînt avansate, plantat deja cu tomate și ardei un hectar la Pitaru, 1,5 ha la Cătunu, 0.5 hectare la Băleni. în cîteva zile, 10 hectare de solarii reci au fost planta-

această se vaDîmbo-expe-

S-au varză,

cultiva 60 ha legume în solarii. Inginerul-șef al întreprinderii, tov. Cornel Popa, ne-a declarat că pregătirile r Jlegumelor sînt în tot complexul de sere nești sînt acoperite și de plantat 9 hectare cele 18 prevăzute, la ceni 5 din 12 ha etc.— Pregătirile sînt excelente, dar nu se plantează...— La această dată, solariile sînt acoperite și se trece la plantatul răsadurilor. Orice amînare ar putea duce la apariția cu întîrziere a legumelor, la scăderea eficienței economice. însă acesta nu-i singurul neajuns. Cu ani in urmă, solariile de la Stre- jești, Grădinari, Tia Mare, Brîncoveni erau renumite. Acum însă s-au degradat. Cel al cooperativei agricole Tia Mare nu mai este folosit la producerea legumelor timpurii. într-o parte din el au fost amenajate răsadnițe, iar alta este lăsată în paragină.— Și în județul Brăila există tendința de a diminua suprafața cu solarii — intervine Valeriu Stolu. Din 1970 încoace, suprafața

pentru plantarea..................... LaStoie- gata din Izbi-

totală pe județ a scăzut de la 40 hectare la 14 hectare existente în prezent. în unele cooperative agricole — Ibrianu, Sintești, Dedu- lești — cere au această există lui județean de partid de a se extinde suprafața a- menajată in solarii, I.L.F., ca și cooperativele agricole care au posibilități dovedesc inerție și spirit conservator.— Eu pot să vă dau din județul Ialomița o veste mai bună — intervine Lucian Ciubotaru. La I.L.F. . se apreciază că plantatul in solarii este „in grafic", 34 hectare au fost învelite, iar 19 ha — plantate. Cu un ritm zilnic de 12 hectare, lucrarea poate fi încheiată în 6—7 zile. După cum mi-a declarat Lucian Silișteanu, directorul I.L.F. Ialomița, ritmul ar putea fi grăbit, dar nu există suficientă folie de polietilenă pentru acoperirea solariilor.— La amintita telecon- ferintă de la minister s-a criticat faptul că in unele unități solariile nu au fost suficient de bine ancorate și ar exista pericolul ca, în caz de furtună, polietilena să- fie luată de vint.— în acest an, în județul Ialomița a existat mai multă preocupare pentru protejarea solariilor împotriva vînturilor puternice din Bărăgan. Au fost amenajate perdele de protecție din trestie și stuf, iar majoritatea solariilor au fost bine ancorate, măsuri care au dat rezultate foarte bune anii trecuți. Există și cazuri cind polietilena a fost doar întinsă peste scheletul solariilor. Au fost luate măsuri ca, peste tot, să fie bine ancorată cu sîrme pentru a se înlătura orice pierderi tn caz de vînturi puternice.Așadar, rezultatele în ce privește pregătirea cultivării legumelor în solarii nu sînt pretutindeni mulțumitoare. Trebuie grăbite lucrările de acoperire cu folii de polietilenă bine ancorate cel mai scurt, plantatul.

consiliile de condu- abandonat prea ușor îndeletnicire. Deși indicația comitetu-

care să fie și, în timpul 
să se încheie

Ion HERȚEG

Tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a primit, miercuri după-amiază, delegația oamenilor de afaceri din Japonia, condusă de Hisashi Murata, vicepreședintele firmei „Mitsui".în cursul întrevederii au fost a- bordate probleme privind relațiile de colaborare și cooperare dintre cele două țări, modalitățile de promovare ■ a acestora în viitor.A fost de față Masao Kanazawa; ambasadorul Japoniei la București.

In aceeași zi, membrii delegației au fost primiți de președintele Băncii Române de Comerț Exterior, Vasile Voloșeniuc, au purtat convorbiri cu reprezentanți ai conducerii unor întreprinderi românești de comerț exterior din domeniul chimiei și petrochimiei, industriilor ușoară și alimentară. Membrii delegației- au vizitat, de asemenea, unele intre-, prinderi industriale bucureștene.(Agerpres)

„NODOM SINMUN":
„UNIFICAREA PATRIEI - CAUZĂ 

MĂREAȚĂ A POPORULUI COREEAN"

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea dr. Efrain Schacht Aristigueta, pentru felicită-
rile transmise cu ocazia desemnării sale in funcția de ministru al relațiilor externe al Republicii Venezuela. (Agerpres)

**
***
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LA I.F.E.T.-SUCEAVA

Cîmp larg de aplicare noilor tehnologiiîn parchetele 66 A Gura Humorului, 87 B Sucevița, 60 I Fălticeni și în alte 6 perimetre de lucru asemănătoare ale forestierilor suceveni, efortul fizic a fost diminuat substanțial, iar rezultatele muncii sînt net superioare, atît sub raport cantitativ, cit și calitativ. Aici se aplică o novă tehnologie de muncă — și anume exploatarea arborilor cu coroană. Potrivit a- cestei noi tehnologii, singura o- perațlune care se execută „sus" în parchete, de către cel mult 2—3 muncitori, constă in dobo- rîrea mecanică a arborilor. Celelalte operațiuni, cum ar fi cepuirea, cojirea, fasonarea materialului lemnos jje tipodimen- siuni, potrivit sortimentelor prevăzute în plan, legarea în snopi a crăcilor și a cojilor au loc „jos", la cîteva sute de metri distanță de cioată, in depozitele de preindustrializare. Arborii sînt transportați aici cu ajutorul unor instalații funicular TF 400, cu tot cu coroană.Despre eficiența noii tehnologii ne-a vorbit economistul Vasile Sava. directorul întreprinderii. „Anul trecut metoda exploatării cu coroană a arborilor a fost aplicată la un volum total de masă lemnoasă de 200 000 mc. Rezultatele fiind remarcabile. comitetul oamenilor

muncii a hotărît extinderea noii tehnologii, pentru acest an, la un volum de 700 000 mc masă lemnoasă. în primele două luni din 1974 volumul de masă lemnoasă exploatată după noua tehnologie se apropie sensibil de volumul exploatat după a- ceeași tehnologie în întreg anul 1973. Și acum, cîteva comparații edificatoare : în 2 luni ale acestui an, în parchetele unde se aplică „metoda clasică", s-a obținut o producție fizică pe zi- om de 1,2 mc la rășinoase și de 1,35 mc la foioase, în timp • ce în cele nouă parchete, unde se lucrează cu ajutorul instalațiilor TF 400, același indicator este de 1,8 mc la rășinoase și . de 2,5 mc la foioase. Totodată, prețul de cost pe metru cub de masă lemnoasă a fost redus cu 12 lei, în timp ce salariul mediu lunar al lucrătorilor care folosesc noua tehnologie a crescut cu 120 de lei. Sporuri importante au înregistrat, de Ia începutul anului pînă acum, și indicii de utilizare a’ masei lemnoase : la rășinoase de la 93 sută, iar la foioase de 88.8 la sută, ceea ce economisirea a peste material lemnos.
Gheorqhe PARASCAN
corespondentul „Scinteii"

la 95,8 la la 82,1 la a permis 800 mc
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Zilele trecute, agențiile de presă au informat că Adunarea Populară Supremă a R.P.D. Coreene a adoptat o scrisoare adresată Congresului S.U.A. în care propune în mod oficial Statelor Unite discutarea problemei înlocuirii acordului de armistițiu din Coreea printr-un acord de pace între R.P.D. Coreeană și S.U.A.Propunerea guvernului R.P.D. Coreene reprezintă o nouă inițiativă menită să ducă la îmbunătățirea relațiilor dintre Nordul și Sudul Coreei, în vederea creării premiselor necesare reunificării independente și pașnice a țării și împlinirii, pe această cale, a aspirațiilor de unitate națională ale întregului popor coreean. Poziția R.P.D. Coreene față de problema restabilirii unității naționale a Coreei pe baze democratice și pașnice a fost recent reafirmată în cadrul unui interviu acordat de tovarășul KIM IR SEN, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, ziarului iugoslav »,vecernie Novosti". Reproducem mai jos, din ziarul „Nodom Sinmun", organ al Partidului Muncii din Coreea, cîteva din ideile expuse în cadrul interviului.
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Aseară la Ljubljana
■

■■

Aseară la Liubliana, în campionatelor mondiale ale B, hocheiștii noștri au obținut prețioasă victorie, după un joc aprig disputat : 4—1 (3—0, 0—-1, 1—0) cu selecționata Norvegiei. Importanta acestei victorii este legată de faptul că deocamdată lupta în partea de mijloc a clasamentului — în care se înscrie :și echipa română — rămîne ’eschisă, orice rezultat din meciurile s urmează fiind foarte important în această tentativă. Autorii golurilor noastre au fost : Bașa, Pană, Axinte și Bandas. în celelalte meciuri de ieri s-au înregistrat rezultate normale : S.U.A. — Austria 6—0 (austriecii au rezistat doar în prima repriză : 0—0), R. F. Germania — Olanda 5—3 (la prima pauză olandezii conduceau cu 2—0 !).în urma acestor rezultate, situația s-a limpezit și în fruntea clasamentului (șanse la promovare in grupa A au doar echipele S.U.A. și R.F.G., singurele neînvinse), și în partea sa finală (norvegienii și austriecii ră- minînd să lupte pentru evitarea retrogradării).Azi e zi de odihnă pentru toate echipele. Miine vom întîlni selecționata S.U.A., iar poimîine — Japonia.

cadrul grupei o

(California) se de tenis con- W.C.T. (grupa debutat cu o
a
In cîteva rînduri: • La Palm Desert desfășoară un turneu tind pentru Circuitul verde). Ion Țiriac avictorie. întrecîndu-1 cu 6—4, 6—2 pe japonezul J. Kamiwazumi.• în turneul de la Tempe (Arizona), Ion Sântei a obținut o frumoasă victorie în primul tur, eliminîndu-1 cu 7—5, 7—6 pe americanul John Byron.• Turneul de la Rotterdam contînd pentru circuitul W.C.T. (grupa roșie) a programat noi intîlniri din primul tur. Australianul Allen Stone a obținut o surprinzătoare victorie cu 6—3, 1—6, 7—5 in fața lui Ilie Năstase. O mare surpriză a furnizat și olandezul Rolf Thung, care l-a eliminat cu 7—6, 6—2 pe australianul John Alexander.• Turneul „Cupa Primăverii", careare loc la Valencia, a programat primele partide. Iată cele mai importante rezultate : Andrew (Venezuela) — Gauvin (Franța) 6—3, 6—2;Muntanola. (Spania) — Mureșan (România) 6—3, 6—3.GEORGE FOREMAN și-a păstrat titlul de campion mondial la categoria „grea", îiivingîndu-l marți noaptea, la Caracas, prin K.O. tehnic în repriza a doua, pe șalangerul său, Ken Norton. Foreman — care a obținut astfel a 40-a victorie, fără să cunoască înfringerea — și-a apărat pentru a doua oară centura. Anul ' trecut, după ce l-a deposedat de titli pe Joe Frazier, l-a învins înainte de limită pe Joe King Roman.HANDBAL. — La .Oslo, in tur pentru semifinalele „Cupei pionilor eurooeni" la handbal Culin, formația locală Oppsal trecut cu 13—10 (7—5) echipa Moscova.FOTBAL. La Dresda s-a desfășurat meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele R.D. Germane și Cehoslovaciei. Fotbaliștii din R.D. Germană au terminat Învingători cu scorul de 1—0 (1—0), prin golul marcat în minutul 13 de Streich.

meci cam- mas- a in-MAI

FOTBAL — Etapa a 21-a

își păstrează
A ■

Relntilnirea, ieri, a divizionarelor A cu publicul spectator s-a făcut, am putea spune, sub impresia nefavorabilă lăsată deopotrivă de inefica- citatea-record din etapa anterioară și de insuccesul (dublat de evoluția nesatisfăcătoare) a „tricolorilor", in meciul de simbătă, de la Paris. E- chipele, jucătorii mai bine zis, trebuiau să dea răspunsuri, in special, antrenorilor lotului reprezentativ, pe care apropiatul turneu sud-ameri- can ii găsește într-o situație nu tocmai de invidiat ; turneul (cum se știa, de altfel) se anunță dificil, iar echipa națională nu și-a stabilit nici efectivul, nici orientarea de joc. Conslatind o asemenea stare de fapt, Biroul federal a solicitat celor doi antrenori ai lotului precizări de poziție pînă vineri seara. Observațiile specialiștilor federației le vom cu- noașie. deci, de-abia miine, la ș"dinta specială dedicată confruntărilor de păreri și definitivărilor necesare. Deocamdată, citeva sublinieri stricte pe marginea etapei de ieri.Surpriză la Pitești : echipa bra- șsveană a învins la limită, e drept, dar pe deplin meritat. Privit dfri- tl-un anumit punct de vedere (ne referim la o serie de etape din trecut), insuccesul de ieri al pitește- nilor pe teren propriu nu apare atit de singular. în deplasare, ieri au cîștigat și craiovenii, insă victoria lor era anticipată, pentru că echipa ieșeană este destul de modestă, deși — cum am văzut și de această dată pe „micul ecran" — luptă cu multa ambiție. Trebuie spus că în partida de la Iași golurile s-au înscris în general din faze frumoase, unele fiind posibile, totuși, cu largul concurs al jucătorilor din apărare. Dintre formațiile gazdă, în această etapă singura ciștigată a fost Dinamo. Cursa de urmărire a liderului i-a creat, se pare, un stimul în plus. Dinamoviștii au adunat în aceste patru etape din retur șase puncte (din două victorii și două egale). Un joc frumos, cu multe goluri, dar mai ales cu o interesantă evoluție a scorului a avut loc la Constanța. Gazdele au luat de fiecare dată conducerea (de trei ori). Oaspeții — timișorenii — nu au cedat deloc și au egalat imediat, la foarte puțin timp după ce portarul lor scotea mingea din plasă. Autorul tuturor celor trei goluri ale timișorenilor — „bătrinul" Surdan ; o performanță deosebită, cu atît mai mult cu cit Surdan nu figurează intre primii 20 ai clasamentului golgeterilor.
Reprezentanții federațiilor de fotbal ale Danemarcei, Scoției, Spaniei și României, întruniți la Frankfurt pe Main (R.F.G.), au stabilit, de comun acord, programul meciurilor echipelor respective in campionatul european de fotbal. După cum se știe, cele patru reprezentative fac parte din grupa a IV-a preliminară a C. E. Fotbaliștii noștri vor debuta in competiția continentală în această toamnă, la 13 octombrie — la Copenhaga, cu Danemarca. Celelalte partide le vor susține anul viitor : la 17 aprilie, in deplasare, cu Spania : 11 mai, acasă, cu Danemarca ; 1 iunie, acasă, cu Scoția ; 16 noiembrie, acasă, cu Spania ; 17 decembrie, în deplasare, cu Scoția. ,Cele patru meciuri ale echipei de tineret a României în Campionatul euronean pentru tineret vor avea loc astfel : cu Danemarca la 12 octombrie 1974 (acasă) yi 10 mai 1975 (in

REZULTATE TEHNICE• Dinamo — U.T.A. 4—1 (1—0). Au marcat : Dumitrache (min. 34 și 57), D. Georgescu (min. 66 și 89) pentru gazde ; Kun (min. 82) pentru oaspeți.• F.C. Argeș — Steagul roșu 1—2 (1—1). Au marcat : Șerbănoiu (min. 9) Pescarii (min. 52) pentru brașoveni ; Jercan — din 11 m (min. 28) pentru piteșteni.• Politehnica Iași — Universitatea Craiova 3—4 (1—2). Au marcat : Deselnleu (min. 1£>), Țarălungă (min. 39 și 55) și Marcu (min. 76) pentru craioveni ; Lupulescu (min 45 și 80), Niculescu — autogol (min 63).• F.C. Constanța — Politehnica Timișoara 3—3 (2—2). Au marcat : Vigu (min. 14), Mărculescu (min. 38) și Constantinescu (min. 65) pentru gazde ; Surdan (min. 16, 43 și 78) pentru oaspeți.• S.C. Bacău — Sportul studențesc 1—0 (0—0). A marcat : Deni- brovschi (min. 80).• Universitatea Cluj — Rapid 0—0.• Jiul — F.C. Petrolul 0—0.• C.S.M. Reșița — C.F.R. Cluj 0—0.• Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 1—158) și, respectiv, Varaili (min. 12). (0—1). Au marcat : Năstase (min.
CLASAMENTUL ETAPA VIITOARE

A apărut : 
„ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUN
SURI PE TEME DIN IS
TORIA PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN Șl A 
MIȘCĂRII MUNCITO

REȘTI DIN ROMÂNIA"(Sub egida Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.).
Editura politicâ

Referindu-se la stadiul tratativelor dintre Nord și Sud privind reunificarea Coreei, președintele Kim Ir Sen a arătat că în urma eforturilor perseverente âle partidului și guvernului R.P.D. Coreene îndreptate spre unificarea pașnică, independentă a patriei, intre nordul și sudul Coreei s-a inițiat un dialog. iar în iulie 1972 a fost dată publicității Declarația comună a Nordului și Sudului. ■Guvernul R.P.D. Coreene a avansat apoi numeroase propuneri raționala concrete în vederea traducerii în viață a declarației comune și. a depus eforturi sincere pentru continuarea cu succes a dialogului.Cu toate acestea — se arată in interviu — din cauza uneltirilor dușmanilor interni și externi, convorbirile dintre Nord și Sud au intrat în impas, creîndu-se mari obstacole si greutăți pe calea unificării patriei.lp cadrul ultimei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a fost prezentat un proiect de rezoluție privind primirea concomitentă în O.N.U. a „două Coree". Dar aceste manevre au fost in întregime dejucate ca urmare a poziției juste a țărilor socialiste. a statelor nealiniate și a altor multor țări ale lumii, care au susținut linia Partidului Muncii, din Coreea de unificare pașnică, independentă. Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o hotărîre privind dizolvarea Comisiei O.N.U. pentru unificarea și refacerea Coreei. A- ceasta reprezintă o mare victorie a politicii partidului nostru și guvernului R.P.D. Coreene privind unificarea pașnică independentă și o serioasă înfringere a celor care încearcă perpetuarea divizării Coreei — se arată în interviu.Manevrele conducătorilor snd-co- reeni. care, cu sprijinul forțelor imperialiste. încearcă să perpetueze divizarea națiunii, stîrnesc indignarea întregului popor coreean, dornic- de a-și vedea patria unificată. îndeamnă poporul să se ridice la luptă împotriva adeptilor divizării.Ca măsuri istorice în direcția salvgardării tării, menite să înlăture, divizar.e^^jjiupji :și să înfăptuiască.'.

unificarea patriei — se subliniază în interviu — noi am propus^ un program in cinci puncte, al cărui conținut îl constituie lichidarea stării de confruntare militară și destinderea încordării dintre Nord și Sud ; realizarea unei colaborări multilaterale și a unui schimb intre Nord_și Sud ; convocarea unei mari adunări naționale, compusă din reprezentanții diferitelor categorii ale populației, ai partidelor polities »i ai dr- ganizatiilor obștești din Nord și Sud : introducerea sistemului de confederație a Nordului și Sudului sub o singură denumire a statului — Republica Confederativă Koryo — si intrarea în O.N.U. siib o unică de- numire a statului — federativă Koryo.Singurul obstacol problemei unificării . constituie încercările inamicilor interni și externi de a perpetua divizarea națiunii noastre.Referindu-se la succesele obținute de poporul coreean în edificarea socialismului, președintele Kim Ir Sen a spus : Toate victoriile și succesele noastre în revoluția socialistă și in construcția socialismului au fost obținute datorită conducerii juste de către Partidul Muncii din Coreea, unității de monolit a partidului și maselor populare, înaltului entuziasm revoluționar al poporului nostru și activității sale creatoare.înfăptuind conducerea luptei și construcției revoluționare, partidul nostru sa orientează cu perseverentă după ideile „Ciuce". în fiecare etapă a revoluției noi am elaborat linia și politica de pe pozițiile „Ciuce" .în concordantă cu realitățile tării noastre, și am militat pentru înfăptuirea revoluției din tara noastră cu forte proprii, respingind orientarea dubă alții.în ultima parte a Interviului, președintele Kim Ir Sen s-a referit, de asemenea, la relațiile de prietenie și colaborare dintre R.P.D. Coreeană și Iugoslavia, la poziția R.P.D. Coreene fată de politica țărilor nealiniate, precum și fată de o serie de probleme cu care( ș|nt_ astăzi confrunțațț .tarile asiatic.,/'

Republica Con-în rezolvarea tării noastre il
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31 martie Sportul (în cu- August" de la
Rapid — Steaua șl studențesc — Dinamo plaj,. pe stadionul „23 din Capitală, începîndora 16), A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș, Politehnica Timișoara — Politehnica Iași, Universitatea Craiova — Universitatea Cluj, F. C. Petrolul — C.S.M. Reșița, Steagul roșu — F. C. Constanța, Jiul — U.T.A., C.F.R. Cluj — S. C. Bacău.

Ieri tn (ar* : Vremea a fost frumoa
să. cu cerul mai mult senin. Vîntui a 
suflat slab, pînă Ia potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila intre 6 
grade la Sulina și 21 de grade la Mol
dova Veche, tn București : Vremea a 
fost frumoasă, cu cerul mai mult se
nin. VIntul a suflat slab, ptnâ la po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 și 31 martie. In țară : Vremea va fi ' 
relativ călduroasă, mal ales In sud- 
vestul țării. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi slabe, izolate fn 
vest. VIntul va sufla slab, pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 4 șl plus 6 gra
de. iar cele maxime Intre 12—22 de 
grade, local mat ridicate. In Bucu
rești : Vremea va fi relativ călduroa
să, cu cerul variabil. Vint slab, pînă 
la potrivit. Temperatura ușor variabilă.unîntre echipele cu în deplasare (pentru ele acest punct înseamnă „aur") se află Rapid, C.F.R. și F.C. Petrolul. Grație acestui punct, rapidiștii și ploieștenii își păstrează locurile — nu-i vorbă, destul de modeste — din clasament, ceferiștii clujeni, tot in zona periculoasă, săltind chiar urf loc. O ultimă observație în legătură cu partea periferică a clasamentului : „lanterna roșie11 are, de ieri, un nou deținător — Politehnica Iași, al cărei golaveraj negativ nu a putut-o salva de rocada neașteptată, și nedorită, cu S.C. Bacău. Pentru fotbaliștii băcăuani victoria de ieri este

punct cîștigat unele dintre prima din retur, situația lor con- tinuînd să se mențină foarte precară.Cit privește „nocturna" de pe marele stadion al Capitalei, ce am putea spune, pe scurt, e că rezultatul constituie doar partial o surpriză. Steaua a fost lipsită de cîti- va jucători de bază, cel mai mult resimtindu-se absenta lui Dumitru (spitalizat).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 27 MARTIE 1974

EXTRAGEREA I : 31 15 33 23 32

I. D

cinema

deplasare), iar cu Scoția la 31 mai 1975 (acasă) și 16 decembrie 1975 (in deplasare).
SCOR EGAL INTRE JUNIORII

Pe stadionul „1 Mai“ din Pitești, in prezența a peste 15 000 de spec- ■ tatori, s-a disputat ieri după-amiază meciul internațional amical de fotbal dintre echipele reprezentative de juniori ale României și Braziliei. Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—0). Golul formației române a fost marcat de Augustin (min. 18). Oaspeții au egalat în minutul 41 prin Gutterer.

• Porțile albastre ale orașutui :
PATRIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 20, 
GRIVIȚA — 9: 11,15; 13.30; 16;
18.15 : 20,30, CASA FILMULUI — 
14,30: 16.30.
• Păcală : EXCELSIOR — 9; 12,30; 
16: 19.30, CAPITOL - 9; 11,45; 
14,30: 17,15; 20, MELODIA — 8,45; 
11.30; 14,15; 17; 20, GLORIA — 9; 
11.45: 14,30: 17,15: 20.
• Rlo Lobo : SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 5011);
20.15 (seria de bilete — 5012), LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11: 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Le Mans : BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,15; 16; 18,30; 21.
• Al șaptelea cartuș t CENTRAL
— 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18.15: 20,30,
DACIA — 9: 11,15;'13,30; 16; ‘ ’
20,30, AURORA — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15.
• Ciclul : SCALA — 9; 12,45; 
20,15, FESTIVAL — 9; 12.45;
20.15, FAVORIT — 9; 12.30;
20, MODERN — 9; 12,30: 16;
• Proprietarii : LIRA — 15.30; 18;
20.15. POPULAR — 15,30: 18: 20,15.
• Cea mai frumoasă seară din

16,30; 
16,30; 
16,15; 
19.45.

♦

6
EXTRAGEREA a II-a : 26 24 J8 39 13
Fond general de ctștigurl — 1 129 578 

lei, din care 143 621 lei report.

viața mea : VICTORIA — 9: 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Ceața : LUMINA — 11,15;
13,30; 16: 18,30: 20,45.
• Fantastica aventură a tui „Nep- 
tun“ : BUZESTI — 9; 11,15: 13,30; 
16; ’8.15: 20,3».
• Nunta : VIITORUL — 
» Program de desene 
pentru copii : DOINA 
11,15,
• Marele 
16: 19,30.
• Pentru 
moara din 
îngerul — 
sonilor —
(sal-' Union).
• Chemarea străbunilor : BU-
CEGI — 15,30; 18; 20,15, FLAMU
RA - 9; 11,15; 13,30; 1G; 18,15;
20,30.
• întoarcerea iui Magellan : CO- 
TROCENI — 14; 16: 18: 20.
• Misterioasa prăbușire : UNI
REA — 15.30: 18: 20.15.
• Trecătoarele iubiri : FEREN
TARI — 15,30: 18; 20.15.
• Omul cu creierul transplantat : 
DRUMUL SĂRIT — 15.30: 18: 20,15.
• Aurul rtegru din Oklahoma : 
CIULEȘTI — 15.30; 18: 20.15, FLO
RE ASCA — 15,30: 18: 20.15, MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:

16: 18; 20. 
animate 

— 0,45;

vals : DOINA — 12,30:

tin sărut — 14,30. Co- 
Sierra Madre — 16.30, 
18,45. Orgoliul Amber- 
20,45 : CINEMATECA

20,30.
• Capcana : PACEA — 15,30;
17.>5: 20.
• Călărețul fără cap : VOLGA —

© Răbufnirea unei afaceri cu serioase implicații în univer
sitățile americane © între „mușchi" și pregătirea științificăPeste 200 de colegii americane se află angrenate tntr-o luptă în
verșunata pentru a-l recruta pe Alfred „Butcii" Lee, elev la liceul 
DeWftt Clinton din New Yor/c ,* in virstă de 17 ani și măsurind 1,85 m 

,i ale baschetului 
„ Jxpress" reportajuf. i largi implicații, petrecut in S.U.A. dolari. Garfunkel are sute de client!, care achită cu regularitate suma respectivă.Remarcat în cursul unui meci, în care a înscris 50 de puncte, Butch s-a pomenit asaltat, la ieșirea din școală, de zeci de agenți de racolare. Este un elev bun, notele obținute fiind cu mult deasupra mediei. „Aș dori să împac și una și alta, spune el, să-mi continui studiile și să pot juca baschet". Va fi însă el lăsat să-și îndeplinească acest vis ?Cazul lui Alfred „Butch" Lee nu este unic. Multi americani încep să-și pună întrebări asupra modului in care funcționează universitățile. „Sportul a fost multă vreme doar unul din elementele componente ale educației, declară un profesor din Ohio. Acum el este pe punctul de a prevala asupra tuturor ce- , lorlalte discipline". La Universitatea din Nebraska responsabilul cu problemele sportive a obținut un credit de 125 000 dolari pentru alcătuirea unei echipe de fotbal. Antrenorii sint adesea mai bine .plătiți ■ decit președinții consiliilor profesorale, iar salariul asistenților antrenorilor depășește adesea pe cel al profesorilor universitari.Este adevărat, în universitate e echipă de fotbal sau de baschetbal cîștigătoare . constituie o sursă de venituri pentru echilibrarea bugetului său, adesea deficitar. Dar chiar într-o perioadă de inflația există oare vreo justificare pentru abandonarea, Ia vestiar, ca să zicem așa, a oricărui simț moral ?“ — Încheia revista franceză.

înălțime, el este considerat una din marile speranțe' 
american — așa își începe săptăminalul francez „VExj
in care dezvăluie un scandal i„Lui Lee, ca și altor sute de tineri sportivi, i s-au făcut oferte în bani, bunuri și diferite avantaje. Vînătoarea atletilor de excepție se practică aproape in toate universitățile. Sume enorme sint puse în joc pentru întărirea echipelor sportive universitare. Sint folosite toate mijloacele, inclusiv cele ilicite, pînă la încălcarea regulamentelor de admitere in universități, de la note trucate pînă la oferte nejustificate da burse.în prezent, competițiile sportive universitare se apropie de sfirșit. Fiecare antrenor, care uneori se bucură de mai multă influență de- cît chiar rectorii, face bilanțul „punctelor forte" și punctelor mai slabe ale echipei respective. Campania de racolări este în toi.Butch trebuie să ia o hotărîre cît mai repede. în fiecare zi' el primește noi propuneri. în fața lui s-au a- dunat un teanc de scrisori : din Pennsylvania. Virginia, Washington, Dayton, Duquesne. Toate întovărășite de promisiuni din cele mai atrăgătoare : patru ani de studii gratuite și fel de fel de avantaje suplimentare. .Butch provine din Harlem, unde a început să joace baschet la vîrsta de 7 ani. El a fost „descoperit" de un anume Howard Garfunkel, din New York, un manager sportiv care se ocupă de antrenarea elevilor ce dovedesc talent la baschet. La sfîrși- tul fiecărui sezon, el întocmește fișa tehnică detaliată ă fiecărui jucător, pe care o pune apoi la dispoziția universităților contra sumei de 150

9: 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
FLACĂRA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15.
• Prințul Bob : PROGRESUL — 
15.30: 18; 20,15.
• Insula misterioasă : CRINGAȘI
— 16: 18.15.
• Dacii : MUNCA — 16: 18; 10.
• Cintccul Norvegiei : ARTA — 
1(1.30- 14; 16,45; 20.
• Simon Templar Intervine t 
COSMOS — 15,36.
■ Dosare de mult uitate : COS
MOS — 18; 20,15.
• Bună seara, doamnă Campbell : 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mlhai 
Brediceanu. Soliști : Harry Daty- 
ner (Elveția), Ludovic Spiess, Dan 
lordăchescu — 20.
• Radlotelevizlvnca română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ludovic Baci. 
Solistă : Dana Protopopescu — 20.
• Opera Română : Giselle — 19.

cu

e Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Coana Chtrlța — 19,30, (sala Co
media) : Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Studio) : Noile su
ferințe ale tin&rului „W“ — 20.

' ' Viața e ca un• Teatrul Mic 
vagon 7 — 19,39.
• Teatrul
Magheru) ; Aici 
hington — 19,30 ____
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Ciulești : Simbătă l» 
Veritas — 19,30.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Cslea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 10. 15, (sala din str. Aca
demiei) : Băi și nătărăi — 17.
a Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șele Dubrovner — 19,30.
e Teatru' satlrlc-muzical ..C. Tă- 
nase" (sala Savoyl : „Pardon... 
acuzați... bonsoar... !“ — 19,30. (sala 
clin Calea victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19.30.
a Teatru! de revistă și comedie 
„loh Vasiiescu" : Eu sînt tatăl co
piilor — 19,30.
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19,30.
a Circul „București" : Intllnire la 
circ — 19,30.

.,C. I. 
a

Notts rs*' rs-la 
dormit G. Was- 
(sala studio) ;



I

La Colombo s-a deschis

Sesiunea Comisiei 
economice a 0J.il. 

pentru Asia 
si Extremul OrientCOLOMBO 27 (Corespondență de îa I. Puținelu). — în capitala Republicii Sri Lanka au început, miercuri, în prezența a peste 500 de delegați din țările membre și observatori ai unor state din zonă, lucrările sesiunii anuale a Comisiei economice a O.N.U. pentru Asia și Extremul Orient (E.C.A.F.E.).în perspectiva apropiatei reuniuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., sesiunea din acest an a E.C.A.F.E. are o semnificație specială, deoarece problemele economice bare fac obiectul discuțiilor preocupă deopotrivă marea majoritate a țărilor lumii : criza de energie, situația prețurilor la materiile prime, cooperarea in vederea dezvoltării, raporturile economice și comerciale între țările în curs de dezvoltare și țările industrializate. Printre problemele specifice. înscrise pe agenda dezbaterilor, figurează armonizarea între statele membre a tehnicilor de planificare și dezvoltare industrială, valorificarea resurselor naturale in interesul propriei dezvoltări, stabilizarea preturilor și asigurarea continuității livrărilor reciproce de alimente ți materii de bază, crearea unui fond comun adițional pentru finanțarea programelor de dezvoltare economică și socială aflate la dispoziția Băncii asiatice de dezvoltare.Lucrările sesiunii vor dura aproximativ două săptămîni.
In sprijinul păcii și colaborării afro-asiatice

Rezoluții adoptate de Consiliul O.S.P.A.A..BAGDAD 27 (Agerpres). — Parti- eipanții la lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Consiliului Organizației de solidaritate a popoarelor afro-asiatice (O.S.P.A.A.) au adoptat o rezoluție cu privire la situația din Asia și căile de întărire a păcii, colaborării și securității pe continent, în care este subliniată necesitatea asigurării unei păci trainice în această zonă a lumii. A, fost adoptată, de asemenea, o rezoluție referitoare la situația de pe continentul african, care exprimă solidaritatea participanților cu lupta popoarelor din Africa pentru lichidarea rămășițelor colonialismului, neocolonialismului și rasismului. Rezoluția condamnă cu fermitate politica colonialistă a Portugaliei și politica de apartheid din Republica
„Limba română în lume“

— Colocviul lingvistic de Ia Amsterdam —

/
La Amsterdam a a- 

vut loc o reuniune in
ternațională pe teme 
de limbă și literatură 
română. Ea s-a înscris 
in șirul de manifestări 
care au loc fie in 
România, fie dincolo 
de granițe, unde, in 
diferite centre univer
sitare, se desfășoară o 
intensă activitate de 
studiere a limbii po
porului nostru.

Fără a intra in amă
nunte privind conținu
tul dezbaterilor pri
lejuite de colocviul 
de la Amsterdam 
(de altfel, nici nu s-a 
vorbit de un program 
propriu-zis de lucrări) 
poți fi intru totul de 
acord, ca observator, 
cu cei care, în luările 
de cuvint, relevau 
deosebita utilitate, 
pentru cadrul proble
matic dat, a unor con
tacta de acest gen. 
Este plăcut, chiar e- 
moționant, să asculți 
confruntindu-se, de
parte de țară, specia
liști neromâni pe teme 
de dialectologie româ
nească, de subtilități 
gramaticale, de mor
fologie și, sintaxă ale 
limbii române, punin- 
du-și întrebări de do
meniul semanticii ori 
abordind. aspecte ale 
stilisticii In literatura 
noastră veche. După 
cum cu interes îi as
culți pe lectorii ro

mâni care predau ro
mâna in universități 
europene, ca și pe 
participanții anume 
veniți aici din țară, 
vorbind despre aspec
te ale romantismului 
românesc, ale teatru
lui român modern, ale 
literaturii și criticii li
terare române contem
porane.

Fapt este că iniția
tiva concretizată la 
Amsterdam (inițiati
vă datorată cercului 
de învățământ al lim
bii române de la uni
versitatea din acest 
mare centru european 
de cultură) a avut 
ecou. Aceasta atît în 
planul participării (au 
fost prezenți, pe lin
gă membrii lectorate
lor de la universită
țile olandeze din Am
sterdam și Groningen, 
personalități de la 
Sorbona-Paris, lectori 
de la Napoli si Pado
va, de la universități
le vest-germane din 
Freiburg și Bochum, 
de la universități en
gleze, de la Ziirich, 
din alte centre univer
sitare europene), cit și 
in cel al efortului in
telectual pus in evi
dență de comunicări
le și expunerile pre
zentate. A fost, in e- 
sență, vorba de o reu
niune cu caracter con
cret in care s-a cău

Japonia. Manifestație de protest a fermierilor, a cdror situație se re 
șimte puternic de pe urma inflației neobișnuit de ridicate

ORIENTUL APROPIAT
• Lucrările sesiunii Consiliului Ligii Arabe. In discuție : 
data viitoarei reuniuni la nivel înalt și inițiativa organizării 
unui dialog cu țările membre ale C.E.E. O ,,Sîntem gata să 
colaborăm cu toate statele" - declară secretarul general 

al ligiiTUNIS 27 (Agerpres). — în capitala tunisiană continuă lucrările celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului Ligii Arabe, care reunește miniștrii arabi ai afacerilor externe. Cele cinci comisii de lucru formate și-au început activitatea in vederea elaborării documentelor ce vor fi supuse a- probării șefilor de delegații în ședință plenară. Comisia pentru problemele politice, constituită din miniștrii de externe prezenți la sesiune. a examinat, în ședință cu ușile închisei punctul de pe ordinea de zi referitor la situația politică și militară din Orientul Apropiat.Intr-o declarație reluată de agenția M.E.N., Sayad Nofal, secretar general adjunct al Ligii Arabe, a afirmat că lucrările de miercuri ale Consiliului Ligii au fost consacrate discutării datei și locului viitoarei reuniuni arabe la nivel înalt, precum și propunerii privind organizarea unui dialog arabo—vest-european.în legătură cu acest dialog și cu discuțiile controversate dintre S.U.A. și țările membre ale C.E.E., secretarul general al Ligii Arabe, Mahmoud Riad, a declarat, în cadrul u- nui interviu acordat cotidianului tunisian „La Presse" și reluat de U.P.I. ți A.F.P. : „Noi sîntem gata să cooperăm cu toate țările, și nu numai cu vest-europenii și americanii, în toate domeniile, și nu numai în cel al energiei, ci și în cele ale culturii și tehnologiei". Cît despre cooperarea cu Europa occidentală. Mahmoud Riad, care participă la lucrările reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor Ligii Arabe, ce se ține la Tunis, a spus : „Dacă vest-europenii au
I»

Sud-Africană. Participanții la sesiune au elaborat o serie de propuneri concrete îndreptate spre întărirea pozițiilor tinerelor state africane, în special prin consolidarea sectorului de stat al economiei.Miercuri, lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Consiliului Organizației de solidaritate a popoarelor afro-asiatice (O.S.P.A.A.) au luat sfîrșit. Au participat aproximativ 400 de delegați din 67 de țări, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale și naționale.Sesiunea a examinat sarcinile actuale ale lărgirii mișcării de solidaritate a popoarelor continentelor asiatic și african în lupta pentru libertate și independentă.

tat răspuns la între
barea : cum predăm 
romana studenților — 
fie ei germani, fran
cezi, olandezi, italieni, 
englezi etc. — in așa 
fel ca aceștia să-și 
poată apropia limba, 
ca româna să intre, 
firesc și logic, in vor
birea lor curentă ?

Ca un corolar al a- 
cestei preocupări s-a 
hotărît ca întâlniri si
milare să aibă loc pe
riodic, în acest sens 
instituindu-se un co
mitet provizoriu, de 
organizare. S-a mai 
decis editarea unui 
buletin intitulat „Le roumain dans le monde".

Și, desigur, o con
cluzie este evidentă : 
această manifestare și, 
în general, acest inte
res față de limba ro
mână. sint de nedes
părțit' de prestigiul in
ternațional al Româ
niei socialiste, de do
rința unor cercuri me
reu mai largi ale opi
niei publice de a ur
mări și cunoaște cit 
mai îndeaproape reali
zările poporului ro
mân, activitatea Inter
nă și externă a țării 
noastre.

N. Popescu- 
BOGDANEȘTIAmsterdam 

decis să Înceapă acest dialog, Înseamnă că ei au hotărît asupra poziției lor. Arabii, la rîndul lor, trebuie să stabilească o poziție comună și să cadă de acord asupra unui o- biectiv".
★KHARTUM 27 (Agerpres). — La Încheierea reuniunii Comitetului superior politic pentru aplicarea programului de acțiune politică și cooperare economică adoptat de președinții Egiptului și Sudanului, șefii delegațiilor celor două țări — Hafez Ghanem, prim-secretar al Uniunii Socialiste Arabe din Egipt, și Aboul- kasem Mohamed Ibrahim, secretar general adjunct al Uniunii Socialiste Sudaneze — au ținut o conferință de presă, în cursul căreia au declarat că cele două partide vor depune toate .eforturile pentru punerea în practică a programului. Referindu-se la modalitățile de îndeplinire a prevederilor programului, cele două personalități au arătat că ele vor consta în înfăptuirea de proiecte economice comune, în coordonarea pozițiilor celor două țări în instanțele internaționale, precum și în cooperarea bilaterală in toate domeniile.
♦DAMASC 27 (Agerpres). — Un comunicat militar dat publicității la Damasc informează că miercuri dimineața între unități de artilerie și de tancuri israeliene și siriene din zona înălțimilor Golan" au avut loc noi ciocniri. Aceasta este a 16-a zi de cînd in zonă au loc incidente armate.

LAOS PREGĂTIRI

PENTRU FORMAREA
ORGANISMELOR

UNIFICATEVIENTIANE 27 (Agerpres). — Fumi Vongvicit, reprezentant plenipotențiar al prințului Sufanuvong și consilier special al delegației forțelor patriotice laoțiene la convorbirile de la Vientiane, a sosit, miercuri, la Vientiane. într-o scurtă declarație făcută pe aeroport, el a evidențiat dorința forțelor patriotice de a se forma, cît mai grabnic posibil. Guvernul Provizoriu de Uniune Națională și Consiliul Politic de Coaliție Națională. Totodată, el a precizat că forțele patriotice laoțiene au făcut toate pregătirile în vederea formării celor două organisme.Pe de altă parte, agențiile de presă informează că guvernul de Ia Vientiane a transmis, miercuri, forțelor de poliție mixte, din care fac parte și subunități ale Frontului Patriotic Laoțian, atribuțiile privind a- sigurarea controlului în orașul Vientiane. De asemenea, la Luang Pra- bang politia mixtă și forțele de a- pănare mixte și-au preluat, în a- ceeași zi, funcțiile. în urma unei ceremonii de predare a puterți.

LONDRA:

Bugetul laburist
ul arena dezbaterilor

Sala de ședințe a Camerei Comunelor nu a cunoscut de mult o asemenea afluență de deputați și animație de public ca marți după amiază, cînd ministrul finanțelor, Denis Healey, a prezentat bugetul întocmit de noul guvern. Definind misiunea sa ca deosebit de dificilă, ministrul finanțelor a declarat că el se simte în postura „unui luptător care a fost trimis în arenă avînd o mină legată la spate". Ce l-a determinat să folo5»ască această i- magme plastică ? Pe de o parte, faptul că situația țării, după propria-i apreciere, este „sumbră" ; pe de altă parte, a vrut să sugereze poziția delicată în care se află guvernul, ca urmare a faptului că este minoritar în parlament și deci nu.are certitudinea traducerii în viată a tuturor măsurilor pe care le consideră necesare.Cu toate acestea, bugetul prezentat este considerat de majoritatea observatorilor ca echilibrat și realist. După părerea ziarului „DAILY MIRROR", guvernul laburist nu și-a propus „să ofere iluzii deșarte", știut fiind, că „situația nu se poate schimba peste noapte" și deci „sint necesare sacrificii de

la întreaga națiune". „Trebuie să privim a- devărul în față, chiar dacă acest adevăr nu ne place" — scrie la rîndul său ziarul „SUN", relevînd tarele care afectează e- conomia țării : uriașul deficit al balanței de plăți (care în primele două luni ale anului s-a’ridicat la 800 milioane lire sterline), creșterea continuă a prețurilor și a șomajului, inflația, devalorizarea lirei sterline etc.Exprimînd punctul de vedere al Congresului Sindicatelor Britanice, care grupează peste zece milioane de oameni ai muncii, secretarul general al T.U.C., Len Murray, a declarat că, „deși există unele puncte discutabile", totuși, în bună parte, este vorba de „prevederi pe care mișcarea sindicală le așteaptă de mult timp". Aprecierile favorabile sint determinate, prin- •tre altele, de o serie de măsuri, cum ar fi întărirea controlului prețurilor, menținerea prin subsidii a unor prețuri stabile la principalele produse alimentare, „înghețarea" chiriilor, sporirea pensiilor bătrîni- lor șl invalizilor etc. în același timp, s-a avut in vedere faptul că „după mulți ani

Primul ministru al Kuweitului 
a primit delegația 
economică românăKUWEIT 27 (Agerpres). — Delegația economică română, condusă de Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice, a fost primită de șeicul Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, prim-ministru al Kuweitului și prinț moștenitor, ce ține locul emirului Sabah Al Salem Al Sabah care, in prezent, lipsește din țară.,în cursul convorbirilor, desfășurate intr-o atmosferă caldă, prietenească, a fost transmis un mesaj de salut din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a președintelui Consiliului de Miniștri. Mulțumind pentru mesajul primit, premierul kuweitian a rugat să i se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea emirului Sabah Al Salem Al Sabah și din partea sa personal, urări de

Cabinet de coaliție în LiechtensteinVADUZ 27 (Agerpres). — La sfîr- șițul unor îndelungate și dificile negocieri, principatul Liechtenstein are un nou guvern, prezidat de Walter Kieber — lider al Partidului progresist cetățenesc. Precedentul . guvern, condus de Alfred Hilbe (lider al partidului Uniunea patriotică), demisionase în vederea alegerilor generale desfășurate la 3 februarie.Agenția France Presse relevă că prelungirea tratativelor vizînd formarea noului guvern s-a datorat faptului că Uniunea patriotică, care după scrutinul din februarie a pierdut majoritatea în Landtag (Parlament), a fost divizată asupra poziției pe care să o adopte : o parte din membrii săi doreau să participe la un

agențiile de presă transmit:
0 delegație a Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.) și a Guvernului Regal de Uniune Națională (G.R.U.N.C.), condusă de Khieu Samphan, vicepremier și ministrul apărării naționale al G.R.U.N.C., se află într-o vizită în Republica Democrată Vietnam.

Declarația comună argen- 
lineano-costaricană, publicatâ la Buenos Aires la încheierea vizitei întreprinse de ministrul relațiilor externe al Republicii Costa Rica, Gonzalo Facio. subliniază hotărirea celor două țări de a stringe cooperarea pe multiple planuri și a contribui la întărirea unității dintre țările . Americii Latine. Condamnînd politica de izolare pe care o duc u- n^le state latino-americane față de Cuba, documentul subliniază „dreptul suveran al fiecărei țări de a hotărî de sine stătător cu ce guvern să stabilească sau să întrețină relații. inclusiv să tacă comerț".

Ministrul de externe al 
Finlandei, Ahti Karjalainen, a anunțat, intr-o declarație de presă, că tara sa este gata să găzduiască

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
WASHINGTON:

Probleme—și dileme—economice

— cum scrie ziarul „DAILY MAIL" — și cei bogați sint puși să suporte greul". Căci, spre deosebire de fostul guvern conservator, care, după cum arăta săptămînalul „TRIBUNE", „a căutat să arunce întreaga povară a redresării economice pe spatele celor ce muncesc", noul guvern laburist, condus de Harold Wilson, intenționează, potrivit declarației ministrului finanțelor, ca „poverile adiționale să fie suportate de cei care sînt atît de bogați incit nici nu le vor simți".într-o declarație a- părutâ în „MORNING STAR", John Gollan, secretarul general al P.C. din Marea Brita- nie, apreciază „părțile pozitive ale bugetului", menționtnd pe de altă parte că „sporirea impozitelor indirecte și a celor directe va lovi și pe mulți oameni ai muncii".O serie de deputați— chiar și din rin- dul Partidului laburist — consideră măsurile bugetare ca „insuficiente", exprimîn- du-și părerea că va fi necesar un buget suplimentar pină la sfîr- șitul anului.
N. PEOPEANU 

sănătate și fericire, precum și dorința sinceră de cooperare cu România, atît în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor bilaterale, cît și in domeniul consolidării păcii și al progresului in lume. în mod deosebit, primul ministru kuweitian a apreciat poziția și activitatea României pentru soluționarea conflictului din Orientul Apropiat.De asemenea. Jaber Al Ahmad Al Jaber a apreciat ca deosebit de utile întîlnirile între șefii de state și de guverrife și, în acest sens, in numele emirului Sabah Al Salem Al Sabah, a adresat șefului statului român, precum și primului ministru invitația de a vizita Kuweitul în cursul acestui an. în același timp, primul ministru kuweitian a transmis dorința emirului și a sa personală de a vizita România.
guvern de coaliție cu Partidul progresist cetățenesc, victorios în alegeri, cealaltă parte pronunțîndu-se pentru o „cură" de opoziție fără compromis. în cele _din urmă, s-a convenit ca trei din cele cinci portofolii ministeriale să fie acordate Partidului progresist cetățenesc, iar celelalte două partidului Uniunea patriotică.

♦Principatul Liechtenstein are un teritoriu de 160 kmp și o populație de 21 000 de locuitori, fiind unul dintre cele cîteva state liliputane ale Europei. Situat la granița dintre Elveția și Austria, principatul a fost creat în anul 1699.

cea de-a treia fază a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, în iulie a.c. El a adăugat că Finlanda apreciază că este recomandabil să se evite prelungirea nejustificată a lucrărilor celei de-a doua faze a conferinței, care se desfășoară. in prezent, la Geneva. Karjalainen s-a pronunțat în favoarea organizării celei de-a treia și ultime faze a conferinței la cel mal înalt nivel posibil. ■ ■ ;
La Panmunjon va avea loc> Ia 3 aprilie, o nobă reuniune a delegațiilor Societăților de țlruce Roșie aleR. P.D. Coreene și Coreei de sud, la propunerea părții R.P.D. Coreene, pentru continuarea convorbirilor.
Statele Unite au fost avi

zate de guvernul islandez că acesta dorește să negocieze cuS. U.A. prezența în Islanda a trupelor americane, a declarat purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, John King. El a refuzat însă să comenteze declarațiile făcute de premierul islandez, Olafur Johannesson, potrivit cărora guvernul său ar dori ca S.U.A. să-și retragă cei 3 300 de militari, pînă la jumătatea anului

De ce stagnarea și chiar regresul economic au afectat numai o parte a industriilor și nu pe toate ? într-o asemenea situație, ce fel de strategie financiară se cuvine aplicată 1 Care este cauza prezentei unor imense stocuri în u- nele ramuri industriale paralel cu penuria de produse în altele ? Cum să stimulezi ramurile economice deficitare. prin sporirea cheltuielilor din bugetul federal, fără a risca pericolul accelerării cursei deja escaladate a inflației ? A- cestea sînt cîteva din numeroasele întrebări pe care și le pun, deopotrivă, guvernul, congresul și cercurile economico-finan- ciare și financiaro- bancare din Statele U- nite in actuala perioadă, caracterizată de experți drept „nici 
recesiune, nici norma- 
iitate economică".Potrivit ultimelor date statistice publicate de Departamentul Comerțului, regresul a afectat cel mai puternic ramura construcțiilor industriale și de locuințe, unde activitatea a scăzut in luna februarie cu 40 la sută sub nivelul perioadei corespunzătoare anului trecut. precum si industria de autoturisme, care în aceeași perioadă a înregistrat o scădere cu 33 procente. Scăderi între 2—5 Ia sută s-au înregistrat în trans

porturi, siderurgie, e- chipament și mașini electrice. în industria mobilei, a hîrtiei și în alte domenii. Drept urmare s-a înregistrat o creștere a șomajului. care a atins acum 5,2 la sută din totalul forței de muncă.Referindu-se Ia consecințele sociale ale înrăutățirii conjuncturii economice. Departamentul Muncii a a- nunțat că în anul 1973 costul vieții a crescut cu 10 la sută, spqr ce egalează doar cifra record atinsă in anul 1948. Tot in 1973. puterea de cumpărare a salariilor muncitorilor a scăzut cu 3 la sută, în timp ce profiturile corporațiilor au crescut cu 27 Ia sută. Costul vieții a continuat să se ridice în 1974. Prețul produselor alimentare a fost in februarie a.c. mai mare cu 22,2 la sută fată de februarie 1973. Herbert Stein, președintele consiliului consilierilor economici al Casei Albe, a declarat că circa două treimi din fata inflației se datorează sporirii preturilor alimentelor și altor bunuri de larg .consum.Analizînd această e- voluție a , economiei țării, administrația a hotărît să aștepte să se cristalizeze lntr-un fel principalele tendințe din ramurile e- sențiale ale economiei, înainte de a-și stabili strategia. Economiștii Walter Hel

Cu prilejul celei de-o 40-a 

aniversări a fondării partidului

Declarația C. C. 
al Partidului 

Comunist IrakianCu prilejul celei de-a 40-a aniversări a fondării Partidului Comunist Irakian, Comitetul Central al partidului a dat publicității o declarație, in cațe se relevă rolul P.C. Irakian în formarea și dezvoltarea mișcării muncitorești din țară, eforturile lui pentru apărarea intereselor oamenilor muncii și a cuceririlor democratice, lupta sa pentru transformări social-economice. Declarația relevă însemnătatea creării Frontului forțelor naționale progresiste, a cuceririlor actualului regim din Irak pe calea recuperării bogățiilor naționale de sub dominația monopolurilor internaționale.Comuniștii irakieni, relevă declarația, cheamă la consolidarea relațiilor cu țările socialiste. P.C. Irakian cheamă, de asemenea, la intensificarea luptei popoarelor arabe împotriva imperialismului, pentru eliberarea teritoriilor ocupate de către Israel și restabilirea drepturilor legitime ale poporului arab al Palestinei.
Plenara Consiliului Național 

al P.C. din India *DELHI 27 — (Corespondentul nostru transmite). — La Delhi au luat sfîrșit lucrările plenarei Consiliului Național al Partidului Comunist din India. Secretarul general al Consiliului Național al P.C. din India, Rajeswara Rao, a prezentat un raport asupra rezultatelor recentelor alegeri parțiale din India, situației politice din țară și sarcinilor partidului în etapa actuală.

1976. King a apreciat că este prematur să se discute acum despre retragerea totală sau parțială a forțelor americane staționate la Keflavik.
„Cosmos-637". In Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămintului „Cosmos-637". El s-a plasat pe orbită la o altitudine de 35 600 kilometri.
Ultimele fotografii traM- mise pe Pămînt de sonda spațială americană „Mariner-10* arată că, pe măsura apropierii de planeta Mercur, pe peliculă apar numeroase puncte albe, fără să se știe exact ce reprezintă ele — a anunțat . purtătorul de cuvînt al lui „Jet Propulsion Laboratory", care dirijează zborul sondei.
Inundații în Etiopia. r101 torențiale s-au abătut asupra provinciilor afectate de secetă din Etiopia, provocînd pagube materiale și ame- nințînd recolta viitoare, anunță agenția France Presse. Cele mai grave inundații au fost semnalate în provincia Wolo (la nord de Addis Abeba), unde se află cantonați 10 000 de refugiați.

ler și Charles Schultze au recomandat aplicarea unor măsuri de stimulare a economiei, intre care reducerea unor categorii de impozite in scopul evitării unei recesiuni e- conomice. Aceeași recomandare au făcut-o și congresmenii de- mocrați ai Camerei și Senatului. Spre deosebire de situațiile inflaționiste din trecut, au declarat cei doi e- conomiști. actuala inflație afectează cu deosebită virulență puterea de cumpărare a majorității covirși- toare a salariatilor.Administrația apreciază însă că folosirea de măsuri de stimulare a economiei în această perioadă cri" tică ar putea intensifica presiunile inflaționiste și. ca atare, a respins propunerile de reducere a impozitelor. Anunțind această hotărîre a guvernului, presa americană releva, în același timp, că, avînd în vedere faptul că in ultimele săptămîni dolarul este din nou supus unor presiuni devalorizatoare, precum și probabilitatea ca excedentul balanței de plăti de anul trecut să se transforme în 1974 intr-un deficit, este de așteptat ea administrația să lanseze în viitorul a- propiat un nou plan de măsuri vizind a- meliorarea economiei naționale.
C.ALEXANDROAIE

PRETUTINDENI
• SFAT COMPETENT. „Nu te adresa niciodată justiției. Bagă-ți mindria în buzunar și cazi la învoială. Lasă-i pe marii judecători să se amuze, dar ferește-te de ei ca de ciumă. Ferește-te și de avocați. Ei nu se vor bate ca să-ți ciștige cauza, ci vor încerca să ajungă la un compromis ; or, acest lucru 11 poți realiza tu însuti și mult mai economic. Acesta este cel mai bun sfat dat vreodată, în mod gratuit, de un avocat". Este fraza finală și concluzia sinceră la care ajunge Gerald Sparrow — cunoscut autor englez al unor cărți inspirate din domeniul criminologiei, el însuși fost judecător ți avocat — în ultima sa lucrare „Marii judecători". Și aceasta, după ce înșiră personaje pitorești cu robe și peruci, cazuri celebre, îhtr-un climat specific epocilor \ britanice descrise, presărat cu „tradiționale" abuzuri, erori ju-' diciare, părtiniri, nedreptăți. Așadar, un sfat dat cu deplină... competență.
• MAI RAPID DECIT 

LUMINA. Agenția A.P. a- nunță că doi tineri fizicieni de la Universitatea Adelaida (Australia) ar fi descoperit o nouă particulă care se deplasează cu o viteză superioară celei a luminii. Dr. Roger Clay (28 ani) și dr. Philip Crouch (27 ani) consideră că particulele respective capătă această viteză ca urmare a unei explozii provocate de tntîlnirea razelor cosmice cu un atom de oxigen sau de azot. Luînd notă de această descoperire, J. R. Prescott, directorul departamentului de fizică al universității, a spus : 
„Cind toată viața ai predat stu
denților că nimic nu poate mer
ge mai repede dccît lumina, nu 
se poate să nu încerci un ade
vărat șoc. în fața dovezii contrare". Se apreciază că dacă rezultatele cercetărilor se vor verifica, descoperirea va produce importante schimbări în teoria relativității.

•CIND BĂRBAflI.SO
LICITA SLUJBE „FEMI
NINE" I în S.U.A., un număr tot mai mare de bărbați, șo- mdfi reali sau virtuali, cer să li se acorde slujbe „feminine". Astfel, pentru bărbați s-au deschis porțile chiar și 1a Compania de telefoane, ale cărei servicii erau rezervate pînă acum exclusiv femeilor. Profesia de „infirmier" este, de . asemenea, una din cele mai solicitate de către bărbați. Școala de infirmerie a Universității din California — cea mai importantă din țară și unde pînă în anul 1966 erau înscrise numai femei — este în prezent frecventată de peste 70 de bărbați. Vrînd, nevrînd, aceștia acceptă condițiile de plată inferioare, apli-* cate femeilor. Ce nu face omui ■ la strîmtoare I

• IN FIECARE MINUT 
- 224 DE NOI LOCUI
TORI Al PĂMINTULUI. în anul 2000 se vor naște in fiecare minut cîte 224 de noi locuitori ai Pămintului, din care 202 in țările în curs de dezvoltare și 22 in țările puternic industrializate — a calculat Karl VVaren, de la Agenția suedeză pentru ajutor și dezvoltare.

• IN URMĂRIREA 
GANGSTERILOR. Bil1 An- derson, de profesie operator TV în orașul Memphis (S.U.A.), s-a nimerit „pe fază" : atacul unei bănci ți o urmărire „ca-n filme" după mașina gangsterilor. Scene pe care Bill încerca să le filmeze pentru un reportaj de senzație, pe viu. în goana pe străzi, mașina cu cei trei jefuitori a trintit un polițist. La volanul propriei sale mașini, o-

peratorul a apăsat puternic pe accelerator și a intrat lateral în vehiculul cu bandiți, punînd astfel capăt cursei (după cum se vede în fotografie). Unul dintre gangsteri s-a sinucis pe loc, ceilalți s-au predat, doi polițiști au fost răniți, doi ostateci luați de bandiți au fost eliberați, banii (49 778 de dolari) recuperați iar, în final, un reportaj de succes la telejurnalul de seară.
• SACI PENTRU CON

GELAREA PEȘTELUI I Specialiștii englezi au confecționat un tip de sac destinat industriei peștelui. Este vorba de un sac de hîrtie, căptușit in interior cu un strat de polietilenă în care peștele nu are de suferit de pe urma ambalării, congelării, conservării și transportului. Peștele este introdus in sac și, după ce se toarnă apă, partea superioară a sacului se îndoaie și se închide ermetic. Sacul este apoi introdus în instalația de congelare. în asemenea saci pot fi ambalate nu numai pește, ci și alte produse alimentare perisabile.
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