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De la marele act al Unirii din 1859
la România marilor înfăptuiri

socialiste de aziZiua de 24 Ianuarie 1859 »-a întipărit adînc și statornic în conștiința națională, ca unul din momentele de excepțională însemnătate ale Istoriei multiseculare a poporului nostru — momentul în care s-a așe-: zat piatra de temelie a statului na- ■ țional român. Pe bună dreptate,.' a istoriei naționalăîn strălucita sinteză luptelor de eliberare fi socială, cuprinsă în Programul partidului, actul Unirii din 1859 se bucură de cea mai înaltă apreciere, relevîndu-se că a marcat intrarea tării noastre în noua etapă a evoluției ei capitaliste, a ridicat pe o treaptă superioară lupta de eliberare națională, mișcarea revoluționară ft maselor muncitoare pentru drepturi și libertăți sociale.în perspectiva istoriei apare și mai clar adinca înrîurire pe care a exercitat-o actul Unirii din 1859 asupra dezvoltării ulterioare a României, ca stat național unitar, liber și . independent. Poporul român, care ca rezultat gl luptei sale revoluționare, sub conducerea partidului comunist, a făurit orinduirea nouă, socialistă în patria sa, .avînd «atisfacția împlinirii și depășirii cu mult a înaltelor năzuințe care au animat generațiile din 1859. acordă o înaltă cinstire tradițiilor Sale revoluționare și patriotice. Sărbătorind. ca in fiecare an, ziua de 24 ianuarie, aducem un cald omagiu făuritorilor Unirii Principatelor, tuturor înaintașilor care, animați de fierbinte patriotism, nu și-au precupețit eforturile în lupta pentru unitatea, independenta națională și integritatea teritorială a statului, pentru făurirea unei vieți libere și demne."'' ’ 'Viețuind' de mulțe veacuri într-o unitară șl armonioasă vatră geografică,1 românii de Ia sud, de la est, ori de la vest de Carpați au înțeles de timpuriu, tn pofida frun-

tăriilor ridicate între ei de vicisitudinile istoriei, că aparțin unui unic popor. Trecind din Ardeal in Moldova, ori de aici în Țara Românească, ei au putut constata că în fiecare din aceste ținuturi sint la ei acasă, printre semeni ce simt și gîndesc la fel, au același port și mai presus de toate vorbesc același

celor care „dintr-o fîntînă au Izvo- rît și cură“. Cu trecerea anilor s-au înmulțit și legăturile politice, cris-, talizîndu-se, mereu mai vizibil, nevoia apropierii și cooperării strinse intre cele trei țări române. Istoria este generoasă în momente în care țările române s-au aflat intr-o frățească alianță ; și ceea ce este deo-
„Victorie remarcabilă a maselor 

de țărani, meșteșugari, lucrători și 
tîrgoveți, a cărturarilor progresiști și 
patrioți, UNIREA PRINCIPATE
LOR A REPREZENTAT ACTUL
CARE A PUS BAZELE STATULUI
NAȚIONAL ROMAN MODERN66
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grai. Grai de o minunată unitate, ce poartă Încrustată cu putere amprenta latinității, atestînd astfel, prin el însuși, originea comună a celor ce-1 vorbesc.Pe temelia comunității de obîrșie, de lirftbă, dej interese, s-au dezvoltat co'nîsf&ht legăturile economice intre cele trei, țări române, s-au in- tensificat relațiile culturale. Alcătuite la Sibiu sau Brașov, la Iași, Tîrgoviște sau București, scrierile cărturarilor noștri erau destinate întregului neam românesc, tuturor

eebit de semnificativ, necesitatea a- cestei colaborări nu se conturase doar în mintea unor conducători — Mircea cel Bătrîn, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, care înțelegeau că astfel se pot ■ a- păra mai bine împotriva cotropirilor străine, ci și în conștiința maselor largi ale poporului.La îngemănarea veacurilor al XVI-lea și al XVII-Iea, Mihai Viteazul a realizat cea dinții unire a Moldovei, Țării Românești «I Tran-

silvani.el. Deși, In condițiile politice ți econpmice ale Evului Mediu, actul lui Mihai nu a putut dăinui, el a avut urmări adinei in Istorie, a dobindit, in curgerea veacurilor, «valoare de simbol, luminind lupta forțelor celor mai înaintate ale națiunii, întreținînd vie flacăra speranței în înfăptuirea unității statale.în secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea forțelor de producție, a noilor relații sociale de tip capitalist, făurirea unității politice a țărilor române a căpătat caracterul unei, necesități obiective, unei cerințe! stringente de care depindea însăși înscrierea națiunii pe drumul progresului economic și social. De aceea, epoca întreagă poartă pecetea adincă a acestei năzuințe. Revoluția condusă de Tudor din Vla- dimiri, scare chema la conlucrarea muntenilor cu moldovenii „ca unii ce sîntem de un neam, de o lege și supt aceeași ștăpînîre", constituția cărvunarilor moldoveni din 1822 în care se reliefa necesitatea acțiunii pentru „unirea tot trupiilui neamului nostru", mișcarea națională condusă de Ion Cimpineanu care promulga în 1838 drept sacră datorie a tuturor românilor „de a intoarce o patrie slobodă si independentă către toate rnădulările răspindite ale neamului lor", planurile bănățeanului Eftimie Murgu. acuzat de toritățile habșburgice in 1845 lupta „să reunească (Banatul n.n.) cu Transilvania, Moldova Muntenia și... să întemeieze unromânesc puternic", sînt tot atitea mărturii grăitoare că ideea unirii tuturor provinciilor românești, intr-un stat național.independent, devenise un țel practic imediat, In- spirînd toate acțiunile politice «f deopotrivă cele mai însemnate manifestări culturale ale vremii.

au- cășl stat

(Continuare tn pag:, a IV-a)
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Și este dreptul nostru de-a ne gospodări 
Âșa cum ne e voia și, tot la rel, rămîne 
Dreptul acestor mame de-a crede în copii 
Și-al inimii de-a spune : Deșteaptă-te,

Române I

De întrebați ce fapte făcurăm pentru ea,
Pentru această țară și pentru-a ei ursită, 
Putem să vă răspundem direct, cu voce grea. 
Putem să vă răspundem c-o voce fericită :

Am rezistat prin muncă, pe muncă
am pus preț, 

Chiar dacă ne furară destui, cu vitregie ; 
Zidim această țară cu un destin măreț, 
O dreaptă, suverană, curată Românie.

Noi am făcut ca țara să aibă destin demn, 
Să-și regăsească-n spațiul prezentului

■' mîndria,
Prin actul de voință al celor ce sîntem 
Azi România este ea însăși : România !

martie

Noi sînfem fiii unei porunci de a dura,
Ce-au spus din gură-n gură oștenii și țăranii, 
Care ținură țara în toată legea sa ;
Noi sîntem fiii unei istorice strădanii.

Noi nu avem programe de vorbe și minciuni, 
Noi. știm la cîte lupte partidul nostru cheamă, 
Atîta doar ni-i rîvna : cei buni să fie buni 
Și oamenii să-și ducă viața fără teamă.

Noi n-am avut norocul de a trăi în lux,. 
Dacă noroc se poate numi această stare,
Noi am știut un singur comparativ : mai sus ! 
Și-o singură gîndire : cine nu luptă, moare I

N-avem decît un singur program electoral,
Unul menit să cheme, să ardă și să doară : 
Omul spre-a-și fi lui însuși stăpîn, spre-a-și

fi egal, 
Cinstea să-i fie cinste, munca să-i fie țară. ALEGERI

Voi, viitoare ființe ce veți trăi aici,. 
Copii ai unor alte necesități, luați seamă, 
Noi înfrîngeam nevroze cînd voi erați 

prea mici, 
Spuserăm „cincinale" cînd voi spuserăți 

„mamă".

Programul nostru-i munca pentru-un destin 
mai bun, 

Programul nostru-i lupta de-a face-o lume 
dreaptă, 

Programul e al celor ce fac, nu numai spun, 
Și care pe ei înșiși se-aruncă primii-n faptă.

Ne-a fost de flăcări viața, dar temelii am pus 
Măreței, fericitei și dreptei lumi de mîine; 
N-am cunoscut nici luxul, nici n-am rîvnit 

la lux,
Ci numai meritata, muncita noastră pîine.

Știm bine că nu toate au mers cum trebuia 
Și că nici deputății nu au muncit cu toții ; 
Exemple vrea poporul, ni-i misiunea grea, 
Ca oameni pentru oameni, ca oameni 

ai cetății.

II. Despre 
instituțiile 

constituționale
4. Organele locale 
ale puterii de stat: 
Consiliul popular 

orășenesc
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Normal ne pare totul, pentru acei ce-au fost. 
Doar de la noi încolo începem orice lupte, 
Dar trebuie să spunem că au avut un rost 
Aceste aspre lupte și drumuri ne-ntrerupte.

Vagi fraze nu e cazul, acum, și nu va fi
Să oferim vreunei instanțe viitoare, 
Atît avem să spunem curaților copii :
Ce greu ne-a fost urcușul și lupta cit de mare.

Rămîne dreptul nostru de-a ne gospodări 
Așa cum ne e voia și tot la fel rămîne 
Dreptul acestor mame de-a crede în copii 
Și-al inimii de-a spune : Deșteaptă-te,

Române 1

Deșteaptă-te nu fiindcă ai adormit cumva 
Ci pentru-a nu te pierde în somnuri iluzorii, 
Poporul vrea exemple, ni-i misiunea grea, 
Deșteaptă-te, Române, spre propășirea țării I

Și omul nou, acela ce se va fi născut,
El trebuie să știe și bine să rețină 
Că plămădit fusese acum, cu acest lut, 
Hrănit în anii-aceștia, de-această rădăcină

Exemplu ni-i bărbatul neîndoit de val, 
Cărunt de grija țării, cu inima fierbinte, 
Cîrmaci al unui mare destin național, 
Alesul României, întîiul președinte.

N-am fost dibaci la fraze, pe vorbe n-am
pus preț, 

Timp n-am avut de cîntec cu prea multe 
zorzoane, 

Tn aspra Românie noi am trăit măreț, 
Noi, douăzeci și unu de dîrze milioane.

Trăiască Omul Muncii ! Trăiască Omul iar, 
Socialismul, fapta, voința și mîndria 
Și spiritul de-a pururi revoluționar, 
Trăiască libertatea ! Trăiască România I

Adrian PĂUNESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU a primii pe guvernatorul Bagdadului
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar. general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, la Predeal, pe guvernatorul Bagdadului, Jamil Ahmed Al Addad. care, în fruntea unei delegații a Guvernora- tului Bagdad, Întreprinde o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere a participat Gheorghe Cioară,.primarul general al Capitalei.A luat parte, de asemenea, Ahmad Husseip Al-Samarrai, ambasadorul Irakului la București.Guvernatorul, Bagdadului a spus că 11 revine plăcuta misiune de a-i transmite președintelui Nicolae

Ceaușescu un cordial salut din partea președintelui Republicii Irakiene, Ahmed Hassan El Bakr, și a vicepreședintelui Republicii, Sadam Hussein, împreună cu urări de progres și prosperitate poporului român prieten.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe Jamil Ahmed Al Addad să transmită președintelui Ahmed Hassan El Bakr și vicepreședintelui Sadam Hussein un cald salut prietenesc, cele mai bune urări, iar locuitorilor Bagdadului, și întregului popor irakian prieten multă prosperitate și bunăstare, noi succese în dezvoltarea economică și socială independentă a țării.

în cadrul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de evoluția pozitivă a relațiilor dintre România și Irak, dintre . Partidul Comunist Român.și Partidul Baas Arab Socialist din Irak, precum și dorința comună de a dezvolta și diversifica aceste relații, de a identifica noi posibilități și forme de colaborare, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii intre state.A avut loc, totodată, un schimb de vederi. în probleme internaționale de interes comun.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă de caldă cordialitate.
La Combinatul de lianți și azbociment din Fieni

Cel mai mare transportor
de calcar din tară

După cum s-a anunțat. in cadrul Combinatului de lianți și azbociment din Fieni, nu de mult, a inoeput să producă cea mai mare și modernă linie tehnologică de ciment din țară și, totodată, una din cele mai mări si moderne, la ora tuală, din lume — nia tehnologică 3 000 tone clincher pe zi. Recent, la acest combinat s-a înregistrat un nou eveniment important : a intrat în probe de funcționare cea mai lungă bandă de transportat calcar. în legă- . tură cu însemnătatea acestor „premiere" industriale, reporterul ziarului nostru. Sever . Utan, s-a adresat tovarășului inginer SILVIU OPRIȘ, adjunct al ministrului economiei forestiere șl materialelor de construcții, care prezintă ci- teva amănunte :—, Mă, voi referi In- tîi la noul obiectiv industrial — linia tehnologică de ciment de 3 000 tone clincher pe zi, .care reprezintă un salt calitativ de dimensiuni majore pentru economia națională, situind această ramură Ia nivel mondial din punct de vedere tehnic și tehnologic. Industriei românești a cimentului îi este proprie, de altfel, una din cele mai dinamice dezvoltări atît sub raportul volumului producției, cit ți al nivelului tehnologic. Din importatori de linii tehnologice am devenit exportatori cunoscuți și apreciați de asemenea instalații. în decurs de două decenii au fost proiectate ți, asimilate patru ții de linii gice. care au tuit tot atitea In asimilarea

A îndeplinit prevederile
de export

(Relatarea adunării 
tn pagina a 3-a)

arau
La Scorn iceștl: coope
ratorii au muncit bine, 
s-au angajat să mun
cească și mai bine, iar 
„secretele" succeselor 
au fost înfățișate pe 
larg, ieri, în adunarea 

generală.

JUDEȚUL MUREȘ

genera- tehnolo- consti- salturi de teh-

nologii moderne.la linii de 300 de tone clincher pe zi, am trecut la linii de 800 tone clincher pe zi pe baza folosirii procedeului umed ; apoi, la linii de 800 tone pe zi pe procedeu uscat și, în fine, la linii de 3 000 tone clincher pe zi. pe procedeu uscat. Prin această realizare — noua linie de 3 000 tone clincher pe zi — putem afirma că . a fost eliminat practic decalajul tehnologic ce a existat intre țările dezvoltate industrial și țara noastră

In domeniul tehnologiei cimentului. Dacă ne vom referi numai Ia unul din indicatorii caracteristici, mul de vom reține că de 3 000 tone are consum specific 50 Ia sută mai față de liniile de tone clincher pe zi. Și la alți indicatori rezultatele sînt mai bune, bunăoară Ia volumul specific de utilaje pe tona de capacitate, la

consu- combustibil, linia un cu mic 300

(Continuare 
In pag. a Il-a)

într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R.,' tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean de partid Mureș raportează că oamenii muncii din industria județului Mureș au îndeplinit prevederile de plan ale cincinalului la" export. Se prelimină ca pină la sfîrșitul anului, industria mu- reșeană să livreze suplimentar' produse tn valoare de 1.4 miliarde lei.
ÎN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre: CRO
NICĂ ELECTORALĂ; 
FAPTUL DIVERS ; NOTE 
DE LECTURĂ; CRONI
CĂ PLASTICĂ; SPORT;

DE PRETUTINDENI

la Călărași, în @țeUuEste foarte Interesant să ne Imaginăm ce pot gîndi cei 50 000 de cetățeni ai Călărâșiului lalomițean, confruntați cu cifre de perspectivă care le arată cu certitudine că, in viitorii 15 ani, orașul lor va număra 80 000, apoi 150 000, apoi aproape 200 000 de locuitori. Sau edilii, obligați să mediteze corectiv In fața unui proiect urbanistic in care „îndrăzniseră" către blocuri eu 8—10 niveluri, iar acum trebuie să cuteze încă o dată pe atit...Greu de cuprins, tn cuvinte puține, starea de spirit a călărășenilor, în a- ceste zile de intens elan civic, cind, pentru ei, e- fortul de a Intîmpina așa cum se cuvine alegerile de la 9 martie se desfășoară pe fundalul, —*—gînduri și fierbinte depășire pregătirii eveniment Programul XI-lea Congres al partidului și menit să schimbe structural destinul locurilor și al oamenilor de aici — pe. care 11 reprezintă amplasarea, tn acest „Bărăgan al Borcei" consacrat

generos în sentimente, in dorință de auto- productivă. al pentru marele — prefigurat In celui de-al

din «trăvechime numai ca grînar, a unui mare centru siderurgic.Nu este neapărat nevoie să fii călărășean ca să Încerci emoția izvorîtă din- tr-o asemenea realitate, din semnificațiile unei asemenea deveniri, ploare numai cialist, numai drăzneață a nostru o putea harta ți în istoria niei contemporane, desigur, numai călărășenii inșiși pot desprinde detaliile acestei’ realități., pot așeza. exact In contextul Istoric — al istoriei orașului lor — locul și valoarea materială ți spirituală a

a cărei am- timpul so- politica in- parțidului înscrie pe Româ- Dar,

acestui eveniment, implicațiile: lui în tot ce vibrează în aceste zile la cotul Borcei. „Am organizat recent, ne spunea Martin, primarul o consfătuire cu tanți ai tuturor lor de cetățeni, virstelor, mediilor profesionale, zonelor urbanistice ale Călărâșiului. Tema, a constituit-o buna gospodărire a urbei, deci alcătuirea unei agende de sarcini. atît cu caracter urgent, cit și cu in timp, cretizăm, tățenilor, municipiului, cit mai pe măsura cerințelor civilizației socialiste. Ei bine, toate luările de cu- vint, toate propunerile și sugestiile, toate angajamentele — fie că au. venit din partea vtrstnicilor sau tinerilor, a muncitorilor sau intelectualilor, a unor localnici din tată-n fiu sau 
a unor cetățeni pe care i-a

Vasile orașului, reprezen- categorii- ai tuturor

bătaie mai lungă pe care s-o con- cu sprijinul ce- spre înflorirea spre o viață

statornicit aici rapida industrializare a municipiului — și-au aflat justificarea firească, insuflețitoare, în noua condiție către care este chemat să se dezvolte Călărașiul. Condiția de viitor mare centru siderurgic ai țării ne obligă Ia mai multă îndrăzneală, la mai sporită exigență și, in, primul rind, Ia un efort înzecit — aceasta ar fi dominanta de gînd și simțire a călărășenilor. In a- ceastă etapă".Reflexul concret al acestei dominante poate fi in- tilnit, în aceste zile, pe întreg cuprinsul municipiului, în perimetrele tuturor celor 53 de circumscripții electorale, județene și municipale, care împart Călărașul unde toasă nești deci a configurării relor sarcini care vor fi aleși la 9 martie. Dar, mai cu seamă.
in tot atiteaarde flacăra _____a sfaturilor cetățe- privitoare la . viitor, viitoa- pentru cel

vetre sănă-

flacăra faptelor de producție, menite să arate că, la fel ca in toată țara, și în aceste locuri oamenii au ințeles principalul îndemn desprins din Programul partidului : viitorul, oricit lept prefigurat, amplu, nu poate .. .........decit prin muncă concretă de zi cu zi, prin efort unanim. Iată de ce in acest spirit, colectivul Combinatului de celuloză și bîrtie, conștient că poate — și că trebuie — să-și depășească realizările raportate în 1974 (28 de milioane de lei peste plan la producția internă și cinci milioane de lei valută, suplimentar, pentru export), a ca pe o patriotică gestul de a chema .........trecere socialistă toate întreprinderile similare din țară. Si iată de ce.'fără să

acela că de ințe- oricit de fi împlinit

la cea .socotit datorie la in-
Petre DRAGU

(Continuare in pag. a IlI-ți)
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4. Organele locale ale puterii de stat: 
consiliul popular orășenescAlcătuite din deputați, aleși pe circumscripții electorale, consiliile populare orășenești constituie organele locale ale puterii de stat in raza lor de activitate. Potrivit prevederilor noii legi electorale, durata mandatului lor este de doi ani și jumătate. In prima lor sesiune, consiliile populare orășenești aleg dintre deputați, pentru întreaga durată a mandatului lor, birou] executiv, organ local al administrației de stat, compus din președinte (care este și primarul orașului), unul sau mai mulți vicepreședinți, dintre care unul poate fi prim-vice- președinte, și alti membri. -............... —.....-............In aceeași sesiune sîn't alese _ din rîndul depu- . taților comisiile permanente ; totodată, popular constitui, deputați. temporare.Consiliile populare orășenești lucrează în sesiuni. Convocate periodic, ele constituie forul de dezbatere, cu participarea deputa- țiior si invitati- Ior, a problemelor majore ecg- nomico-sociale ale localității adoptare rîrilor.Faptulmii comitetelor orășenești de partid îndeplinesc și funcția de președinți ai consiliilor populare respective , iar unii secretari ai comitetelor orășenești pe aceea de vicepreședinți ai consiliilor populare a creat condițiile unei mai bune îndrumări u- -jiitare a activității economico-so- ciale. eliminînd manifestările de suprapunere și dispersările de forte.In atribuțiile consiliului popular Intră întreaga varietate a probie- medor cu care este confruntată viața orașului — probleme ale activității economice locale (ca dezvoltarea industriei locale ; coordonarea activității acesteia cu cea a cooperației meșteșugărești și a cooperației de consum ; conducerea organizațiilor economice și întreprinderilor subordonate ; îndrumarea și controlul asupra întregii rețele comerciale și de prestări de servicii etc.), învățămîntul, cultura, ocrotirea sănătății, urmărirea respectării legilor pînă Ia problemele edilitare, transport in comun, salubritate etc. Consiliul popular orășenesc răspunde nemijlocit de extinderea producției bunurilor de larg consum - destinate eomple- --țării fondului• de-'măriuri- pentru aprovizionarea populației : construcțiile de. locuința și de edificu ^•șocial-culturale,' .’problemele urba-

consiliul poate dintre comisii

si de a hotă-că pri- secretari ai

/?

tere a realităților și a opiniei publice, conferă eficiență și realism deciziilor adoptate. A spori participarea efectivă a tuturor cetățeni-; lor la viața socială, a-i face pe deplin conștienți că prin forțele lor unite, punînd ei înșiși umărul cu , și mai multă vigoare in sprijinirea partidul a promovat — ca orientare acțiunilor inițiate 1 pe plan local, consecventă — sporirea1 autonomiei și atribuțiilor consiliilor populare orășenești. Totodată, ele au fost împuternicite să analizeze și să facă propuneri organelor ierarhic superioare pentru soluționarea problemelor economice și social-

nistice ale sistematizării localității ș.a. După adoptarea de către comitetele executive ale consiliilor populare orășenești a proiectelor de plan în profil teritorial acestea' se transmit comitetelor executive ale consiliilor populare județene.In cursul ultimului deceniu, sînt in măsură să rezolve chiar și probleme dintre cele mai complicate constituie o îndatorire primordială a consiliilor populare, zășia succesului vități.înrădăcinarea che-întregii lor acti-
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gineri. constructori de u- tilaj petrolier si chimic, petrochimiști. rafinori, multi cu soțiile sau cu soții lor, au urmărit for- , matiile corale, de dans si de teatru ale palatului culturii.• BRAȘOV (de la NI- colae Mocanu).Bran. Homorod. brăvita și în alte comune ale județului Brașov incep să apară materiale de agitație vizuală proprii. Este vorba de fotomontaje alcătuite de locuitori. ilustrind transformările survenite în . -jurul lor. pe tema „Comuna noastră sub soarele luminos al socialismului".• ȘCOALA MILITARĂ de ofițeri activi ..Nicolae Bălcescu" cunoaște, ina- ceste zile, efervescenta, unor ample activități no- litico-educative si cultural-educative legate de campania electorală. Cadrele si elevii au audiat cu interes expunerile „A- legerile de deputat! in Marea Adunare Națională si consiliile ponulare — eveniment de seamă în. viata poporului nostru", precum’și consultația pe tema : „Lareul democratism al Legii electorale". La punctele de informare si documentare a alegătorilor 6e dau zilnic răspunsuri la întrebări. Elevii — multi dintre a- ceștia vor vota pentru prima oară la 9 martie — primesc explicații asupra problemelor ce-i preocupă. studiază cu pasiune materiale apărute in Dre-i sa centrală si revistele i social-nolitice pe tema a- legerilor. Toți elevii sînt i angajați in activitatea pentru obținerea de re- I zultate foarte bune și bune la invătătură.

litătile. a unității moral-, politice a întregului popor in jurul partidului, cenaclurile literare „Lucian Blaga" si „Toth Arpad" au organizat intil- niri cu publicul din orașul Sebis si din satul
la Șușag o manifestare cultural-educativă specială.• TEATRE. Colectivele teatrale din Întreaga țară se pregătesc să participe cu programe cit mai adecvate la bogata

• ADUNĂRI ALE A- LEGATORILOR. Anunțam in numărul de ieri al ziarului încheierea activității de desemnare a membrilor comisiilor e- lectorale de circumscripții. Aflăm de la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste amănunte despre felul în care s-a desfășurat această amplă activitate. Conform prevederilor legale,. o parte din membri au fost desemnați de birourile executive ale F.U.S., iar o altă parte de adu-, nările alegătorilor din întreorinderi, organizații economice socialiste, instituții social-culturale și de adunări ale alegătorilor de la sate. Din datele centralizate la această oră. rezultă că au avut loc în jur de 53 080 de adunări cetățenești. Ele s-au transformat într-o înfăcărată tribună politică, de evidențiere a • prevederilor Constituției și ale Legii electorale, de dezbatere ă democratici socialiste în continuă dezvoltare.• PITEȘTI (de la Gheortrhe Cîrstea) : Font marcant In comuna Ungheni. județul Argeș. Transformîndu-și în viată propriile angajamente cetățenești, în atmosfera de aVînt patriotic proprie campaniei electorale, locuitorii, cu mic/cu mare, toarnă temelia unei școli. noi, care va avea zece săli de clasă.• ALBA IULIA (de la Ștefan Dinică) : Cu un entuziasm deosebit . lucrează in aceste zile și tinerii de pe șantierele de hidrocentrale de pe Valea Sebeșului. Pentru cei care vor vota pentru prima dată s-a organizat
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Flori și „foc“ 
continuuDoi . din „veteranii" întreprinderii de țevi din Roman — Vasile Huci și Petru Bilei — au ieșit la pensie, după 30 de ani de activitate neîntreruptă intr-unui din locurile de muncă pe care reporterii le-au denumit foc continuu". Potrivit tradiției, colegii le-au înminat cite un buchet de flori. Flori care au o semnificație aparte aici, la întreprinderea din Roman. Sînt flori „din producție proprie". Flori crescute anume în ■ sera întreprinderii, pentru a . fi dăruite fruntașilor și pensionarilor. Un buchet de flori, lingă cel al urărilor de viată lungă, „cu foc continuu".

O înflăcărată tribună de dezbateri.
Activități cultural-educative în spiritul 
frăției tuturor oamenilor muncii, al uni
tății moral-politice a întregului popor 
în jurul partidului.
Muncă în atmosferă sărbătorească, 
sărbătoare pentru oamenii muncii.

..CUunor metode ș! unui stil de muncă înaintat în activitatea consiliilor populare, caracterizat prin spirit de răspundere, operativitate, solicitudine și receptivitate față de propunerile și sugestiile cetățenilor, eliminarea oricăror manifestări birocratice, de rutină și tărăgănare în rezolvarea unor probleme reprezintă cerințe primordiale atit pentru creșterea eficienței propriei activități, cit și pentru întărirea legăturilor cu masele ■ populare, pentru stimularea inițiativei cetățenești. Promovînd cu consecventă un asemenea stil de lucru, consiliul, popular își îndeplinește, deopotrivă, menirea de mandatar al voinței cetățenilor și de adevărată școală a spiritului gospodăresc, a responsabilității sociale.în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-Iea, consiliile populare orășenești sint chemate să ridice nivelul întregii lor activități pe plan economico-social, cultural și gospodăresc-edilitar, să manifeste mai multă inițiativă pentru punerea în valoare a resurselor locale, în scopul dezvoltării multilaterale a fiecărui oraș. .Alegerile de la 9 martie dau fiecăruia dintre noi posibilitatea ca, prin votul nostru, să desemnăm gospodari vrednici și pricepuți ai orașelor, activiști obștești cu experiență, capabili să contribuie la traducerea in viață a obiectivelor înscrise în Programul partidului privind dezvoltarea urbanistică și creșterea gradului de civilizație socială, In interesul îmbunătățirii ■continue a condițiilor de viată ale cetățenilor, progresului continuu al patriei socialiste.;wi . JTRf? Ui'

POLITICĂ
ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

Ce trebuie su știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

culturale de Interes republican, care privesc și activitatea de stat pe plan local, participind la elaborarea măsurilor necesare în vederea dezvoltării multilaterale a orașelor.Buna desfășurare a activității consiliilor populare orășenești este condiționată de respectarea riguroasă a principiului centralismului democratic, care presupune atit respectarea autonomiei lor funcționale de către organele de stat ierarhic superioare, cit și în mod hotă- ritor exercitarea efectivă, cu spirit de răspundere, a atribuțiilor sporite ce le-au fost încredințate, combă- tînd orice tendință de inerție șl pasivitate în așteptarea unor impulsuri „de sus", „de la centru".Experiența confirmă că rodnicia activității consiliilor populare este nemijlocit legată de amploarea le- găturii lor cu masele, de folosirea deplină și eficientă a variatelor forme organizatorice de antrenare a populației la soluționarea treburilor publice (comisiile permanente sau temporare, comitetele de cetățeni — constituite pe circumscripții electorale, adunările cetățenești, adunările populare, acțiunile de. rpuncă patriotică). Dialogul permanent cu masele, soluționarea problemelor la fața locului cu ajutorul cetățenilor asigură o bună cunoaș;

V

o

activitate eultural-edu- cativă ce se desfășoară în această perioadă. Teatrul Național din Craiova organizează o „săptămî- nă a dramaturgiei românești", Teatrul Giulești din Capitală a pregătit spectacolul de poezie ..Din toată inima", iar de la Oradea aflăm că secțiile română si maghiară ale Teatrului de stat se vor deplasa, tot cu un montaj de poezie patriotică. in întreprinderi si sate din județul Bihor.• ARAD (de la Constantin Simion). — Pe ideea înfrățirii oamenilor muncii de toate naționa-

Mailat sub genericul „Partidului și patriei — inima și versul".» GALAȚI (de Ia Dan Plăeșu). — un „Jurnal tlul lui : Constituției electorale".• PLOIEȘTI (de Ia Constantin Căpraru). — Frontul Unității Socialiste a organizat un spectacol festiv in onoarea fruntașilor in muncă din întreprinderile municipiului reședință de județ. La casa de cultură a sindicatelor. aproximativ 600 de muncitori, maiștri, in-

La Tecuci — electoral". Ti- ,.Prezentarea Si a Legii „Grăbește-te 
încet!“

PREOCUPARE STĂRUITOARE LA ÎNTREPRINDEREA La 28 ianuarie 1975
„8 Mai" DIN MEDIAȘ

încălțăminte trainică,Concomitent cu măsurile luate pentru sporirea cu aceleași utilaje și in aceleași spații a volumului producției din 1975^ colectivul întreprinderii de piele și încălțăminte „8 Mai" din Mediaș, una din cele mai mari unități producătoare de Încălțăminte pentru femei, a trecut încă din primele zile ale anului la materializarea unui vast program de diversificare și înnoire a producției. S-a ajuns astfel ca încă din prima jumătate a lunii ianuarie. 50 la sută' din volumul producției curente să-l zinte modelele noi de sandale și încălțăminte pentru femei.— Flecare tdin .acestedele—ne-a spus inginerul Kes- zeg Francisc, directdrul1"Mtre-^*

moderna, de calitate

repre- pantofi, de casă.- itob SUZ9 noi mo-

prinderii — se caracterizează printr-o linie modernă. Este vorbă de o încălțăminte ușoară, rezistentă și la prețuri accesibile, întrunirea acestor calități a fost asigurată, mai ales, prin introducerea in fabricație a unor noi teh'nologii, ca și prin folosirea pe scară largă a unor noi materii prime și materiale. Majoritatea noilor modele de sandale, de pildă, sînt realizate dintr-un nou tip de piele — „Clarom" — care conferă încălțămintei flexibilitate și o rezistență cu totul aparte, iar pentru noi, producătorii, posibilitatea de a executa sandale și pantofi într-o largă
: dfmșjQ^imente.

Nicolae BRUJAN
'.corespondentul „Scinteii"

Prima tragere 

excepțională LOTO 

a anului

De clteva zile, ceată deasă 
— „s-o tai cu cuțitul" — in ju
dețul Alba. Pomii acoperiți de 
chiciură par decupați dintr-un 
decor feeric, de basm. Oamenii 
de la volan nu pot să admire 
peisajul, intrucit — colac pes
te pupăză — asfaltul șoselelor 
este acoperit cu. polei. Unii insă 
confundă mașina cu sania. Si
mion Taica, șofer la E.G.C.L. 
Alba Iulla. a intrat cu autobu
zul 31-AB-955 intr-un stilp : 
Schneider Iohann din Blaj a 
derapat cu autoturismul si a 
tamponat autovehiculul 31-AB- 
2310; Gheorghe Corches s-a 
angajat cu autocamionul 21-AB- 
1522 intr-o depășire periculoasă 
și s-a izbit de o altă mașină...

Iarnă, chiciură, ceată, polei. 
$i o vorbă înțeleaptă : „gră- 
bește-te încet !“

>oiq
. iti :

ORAȘUL T1RGOVIȘTE a cunoscut in ultimii ani o puternlcâ dezvoltare. Un ritm înalt înregistrează construcția de locuințe. Imaginea reprezintă o vedere parțială a modernelor blocuri 
rfdicqte aici în ultima vreme Foto : S. Cristian

□ @ 0 0 @în rindul măsurilor adoptate în ultimii ani de partid și guvern, pentru a crea condiții de locuit bune pentru toate riile de oameni ai se înscriu si cele' toare la acordarea de sprijin în credite și execuție pentru construcția de apartamente proprietate personală, ca și la vinzarea de locuințe din fondul de stat cetățenilor care le dețin cu chirie și doresc să le cumpere. în cei aproape 9 ani care au trecut de la aplicarea măsurilor de stimulare a construcției de locuințe proprietate personală — ca urmare a creșterii veniturilor reale ale populației — s-au predat proprietarilor peste 231 000 apartamente, in care s-au mutat mai bine de 600 000 persoane.Informații despre evoluția în acest an a țlei de locuințe tate personală și către populație a ținute cu 'chirie

cit mai catego- muncii, referi-

construc- pronrie- vinzarea celor de- ¥______ ... din fondul de stat am primit de la tovarășul ing. George Bu- djșteanu, directorul direcției de gospodărie comunală. locativă și industrie locală din Comitetul pentru problemele consiliilor populare.— Pentru 1975 sînt prevăzute a se construi, cu sprijinul statului în credite si execuție, peste 48 000 apartamente proprietate personală. In legătură cu această cifră sînt necesare două precizări. Pe de o parte ea reprezintă cel mai mare volum de locuințe proprietate personală din toți anii actualului cincinal, pe de alta ea asigură satisfacerea în cea mai mare parte a cererilor existente în evidenta județelor la sfirșitul anului 1974.Pentru realizarea la timp a volumului de construcție amintit, pină la 31 decembrie 1974 au fost asigurate proiecte de execuție pentru

□
apartamente — res-93 la sută din volu-45 000 pectiv mul celor planificate pentru acest an. In circa 30 de proiectele au fost în totalitate con- ceea ce a încheierea contractare, trecut pen-

județe predate. structorilor — făcut posibilă operațiilor de Încă din anul

mersul lucrărilor, condiții ca anarta- proprietate nerso- plan pe realizate județele, au exis- nemultumiri
tie de creează mentele nală prevăzute în anul 1975 să fie la timp în toate— In anii trecuti tat si unele din partea cetățenilor in legătură cu calitatea lucră-

te pe teren de aparatul propriu. Comitetul pentru problemele consiliilor populare. împreună cu organele județene de resort, a sta- . bilit o seamă de pentru ridicarea a calității. Asa. s-au întocmit speciale pentru
măsuri continuă de pildă, programe îmbunătă-

* Locuințele
proprietate personală

© Măsuri pentru accelerarea ritmului construc
țiilor și îmbunătățirea calității lor

© 100 000 apartamente oferite spre vinzare 
celor care le locuiesc și doresc să le cumpere

tru 23 000 de locuințe (adică pentru aproape jumătate din prevederile de plan). Au fost create, de asemenea. condiții mult mai bune decit in alti ani si pentru începerea la timp a lucrărilor de execuție prin asigurarea de amplasamente libere — încă din trimestrul IV al anului trecut — pentru 85 la sută din apartamentele proprietate personală prevăzute în olanul pe anul in curs. Aceste măsuri, corelate cu cele ne care le vor lua consiliile populare județene si organizațiile de construcții in tot cursul anului. în func-

Ce s-a preconizat in an pentru imbunătă- calității. pentru intă- controlului asupra a-rllor. acest tirea rirea ____________  _______cestor categorii de locuințe?— Intr-adevăr, au existat Si astfel de situații. In fiecare județ, la indicația organelor locale de partid. 6-a analizat modul in care a fost îndeplinit în anul trecut planul in unitățile locale de construcții-montaj si s-au stabilit măsuri complexe — inclusiv în domeniul calității — pentru desfășurarea unei activități mai bune si mai efiqjente in acest an. în ac ișr *v-r- . pe baza constatărilor U-

tirea nivelului calitativ al lucrărilor de constructii- montaj în fiecare iudet si pentru analizarea periodică a stadiului îndeplinirii măsurilor ___acest scop. Ele mod distinct sporite pentru rea locuințelor resnunde in mai mare măsură cerințelor populației in ceea ce privește numărul camerelor, spațiile de circulație din interior, fi-_ nisajul exterior etc : vi- ’zează o mai bună recepție a materialelor, precum si depozitarea, manipularea si conservarea acestora ; vi-

preconizate în vizează in preocupări diversifica- spre a co

zează. de asemenea, terea exigentei derii comisiilor vind efectuarea preliminare și' organizarea unor permanente de control a- supra calității lucrărilor în toate fazele de execuție. Precizăm că. in spiritul reglementărilor în vigoare, comisiile locale au fost instruite să efectueze recepții numai atunci cind blocurile sînt comple^ terminate și îndeplinesc toate condițiile de calitate prevăzute în documentație.Paralel cu aceste măsuri, Comitetul pentru problemele consiliilor populare, prin aparatul său. prin institutul de proiectare din subordine, va sprijini permanent acțiunea de îmbunătățire a calității construcțiilor orin efectuarea — împreună cu organele locale de resort — de analize periodice în județe, prin exercitarea unui control nermahent si exigent asupra unui număr tot mai mare de șantiere.Referitor la continuarea acțiunii de Vinzare a locuințelor din fondul locativ de stat, pe care cetățenii le dețin cu chirie si dorești să le cumpere, interlocutorul ne-a Informat că in 1975 vor fi puse în vinzare peste 100 000 apartamente. In momentul de fată, operațiile de evaluare pentru aceste locuințe sînt în cea mai mare parte încheiate. Esențial este acum ca in toate județele să se facă cunoscute locuințele anro- bate pentru vinzare. să se afișeze preturile, să se facă o publicitate cit mai cientă acțiunii, pentru cetățenii ce doresc cumpere apartamentele care le dețin cu chirie fondul de stat să dispună de toate datele de referință necesăbe.

cres- și răspun- locale pri- recentiilor definitive., acțiuni

etica să ne din
Constanlin PRIESCU

Administrația de ștat Loto- ’ Pronosport informează partici- pa.nții că Ia 28 ianuarie 1975 organizează prima tragere excepțională Loto din acest an. Se vor atribui numeroase și importante premii în bani (in valori fixe și variabile), autoturisme „Dacia-1 300" și „Skotla S-100", excursii in U.R.S.S. (pe itinerarul Kiev — Tbilisi — Erevan —- Baku — Moscova, cu trenul și avionul, durata circa 17 zile). în R. P. Polonă (Cracovia — Ka- tovice — Wroclav — Poznan — Varșovia, cu trenul, durată cir-' ca 15 zile), Elveția (Ztlrich — rlsausanne < — Genova — Berna) și tn Austria' (ddcdouă locuri, cu trenul, durata' circa 11 zile, pe ruta Salzburg — Viena).La tragerea excepțională Loto din 28 ianuarie se vor efectua 5 extrageri în două faze, astfel .: faza I. 2 extrageri : una de 12 numere din 90 și a doua (e- fecțvată în continuarea primei) de 12 numere din cele 78 rămase în urnă : la faza a TT-a. alte 3 extrageri : a treia de 6 numere din 90, a patra (efectuată continuarea celei de-a treia) 6 numere din cele 84 rămase urnă și a cinoeâ (efectuată continuarea ultimelor douM 6 numere din restul de 78
în de in în de rămase în urnă. Particinnrea se face pe bilete de cite 5 Iei și 15 lei varianta, ultima avind drept de participare la toate extragerile.Depunerea biletelor cîștigătoa- re se va face pînă in ziuă de simbătă 1 februarie 1975, la ora 13. în orașele reședință de județ. și ptnă vineri 31 ianuarie 1975. la ora 13, în celelalte localități.

La Rm. Sărat se construiește

O nouă fabricăBUZĂU (Corespondentul „Scinteii", Mihai Bâzu). Cu puțin timp in urmă, la Rm. Sărat a început construcția unei fabrici de conserve din legume, fructe șl carrie. Unitatea, echipată cu utilaje tehnologice • moderne, realizate în cea mai

de conservemare parte în țară, va produce anual 3 000 tone conserve din legume, 1 500 tone conserve din fructe, alte 1 800 tone din carne și 1 800 tone pastă de tomate, în prezent, hala . monobloc a fost acoperită și se execută închiderile laterale.
Cel mai mare transportor

de calcar din
(Urmare din pag. I)productivitatea muncii fizice ș.a.Din punct de vedere tehnologic, noutățile liniei de 3 000 tone sînt numeroase. întregul proces tehnologic și wontrolul de calitate sint dirijate centralizat. iar controlul și corecția chimică se ' fac automatizat, prin- tr-un analizor gen și calculator electronic de proces. Țl- nind seama de performanțele noii linii tehnologice, întreaga dezvoltare a industriei cimentului din România în perioada următoare se va realiza pe baza liniilor tehnologice de 3 000 tone pe zi, la care se vor introduce în continuare noi Îmbunătățiri și perfecționări.Una din particularitățile acestei investiții o reprezintă Si instalația de transport a materiei prime de bază, căre, în aceste

R6n-

zile, a intrat în probe de funcționare. Este vorba de o bandă de calcar în lungime de 8,6 km și cu o capacitate de 1 000 tone calcar pe Oră, situin- du-se, prin caracteristicile sale, printre cele mai lungi din Europa. Sistemul de alimentare cu calcar a fost conceput și produs integral în țară ; el este amplasat pe un traseu extrem de dificil, la cote ce trec de 1 200 m, realizindu-se' o diferență de nivel de peste 600 m. Banda este formată din 10 tronsoane și leagă cariera de calcar Lespezi cu stația Pucheni a Fabricii de ciment Fi- eni. Pentru realizarea noului sistem de alimentare cu calcar au fost necesare transportul. manipularea și montarea de piese in lungimi de 50—60 m. Funcționarea celor zece tronsoane este sincronizată, pornirea și oprirea lor făcindu-

țarase după program, banda fiind prevăzută cu instalații de interblo- caj. întregul sistem de funcționare este automatizat, prin comandă centralizată. Alimentarea din carieră și descărcarea in stația PUcheni se fac. de a- semenea, complet mecanizat. asigurindu-se aprovizionarea cit calcar atit a liniilor vechi de ciment, cit și a noii linii de 3 060 tone.Realizarea în țară a liniei tehnologice dă ciment de , 3 000 tone clincher pe zi, a benzii de transportat calcar atestă capacitatea de concepție $1 proiectare a specialiștilor din industria noastră de ciment, capacitatea si forța mereu sporită a industriei românești constructoare de mașini, pentru a menține și situa industria Cimentului la nivelul celor mai ridicate exigențe tehni- co-funcționale.

Cămașa 
buclucașă»La magazinul din comuna Bu- , nești-Vilcea sosise un lot de cămăși marca „Lux". $i — de ce să n-o spunem ? — asa cum le arată și denumirea, cămășile respective erau foarte frumoase. moderne, durabile. Intr-un x cuvînt, marfă de calitate ! Sătenii le-au cumpărat, dar cind nevestele lor le-au spălat prima dată, să vezi și să nu crezi : cu cit le frecau mai bine, cu atit se înnegreau mai tare. Negreală care provenea — de unde credeți ? — de la... ața cu care fuseseră cusute. Ață prost vopsită și folosită Ia cusutul cămăși- lomfouclucașe' de căitei Întreprinderea „Țesătoriile «reunite? București. Un sătean a trimis „o țidulă" întreprinderii bucu- reștene. dar din septembrie, anul trecut, n-a primit nici un răspuns. De unde se vede tăcerea este cusută cu... albă. că ață
„ Alain 
Delon“ 
de 2000Elena Vioriei, din Valea___
putui (Iași), împărțea în dreap
ta și-n stingă zimbete fermecă
toare, dar mai ales promisiuni 
contra cite un aconto in con
tul unei haine de piele „ă la 
Alain Delon". Drept e că in fața 
unuia și aceluiași credul. E. V. 
își dădea numai o singură dată 
„cuvintul de onoare", tocmai 
pentru a fi și mai crezută. To
tuși, a făcut $t o excepție, care 
i-a fost fatală. Mioarei C. i-a 
dat de trei ori „cuvintul de o- 
noare", și pentru fiecare i-a 
luat cite 2 000 de lei pentru trei 
„Alain Delon". Cum se pare că 
E. V. ă mai avut de-a face cu 
creduli și de prin alte județe, 
ii anunțăm actuala ei adresă : 
Miliția municipiului lași. Viitoa
rea adresă o s-o indice instanța. 
Cum
vă urcați

9

în tren?

Lu-

>

Patru și soția .......................... _________Ursuț) se întorceau de la o logodnă și voiau să ajungă la casele lor. în comuna Bonțida. In halta Dezmir din apropiere de Cluj-Napoca, in Ioc să se urce in trenul personal tras la linia I de pe peron, cum ar fi fost normal, aei patru au încercat să urce pe partea cealaltă. N-au mai apucat, pentru că i-a surprins o locomotivă care trecea fără oprire prin halta respectivă...

persoane (Vasilesa, Lucreția si AureliaBlaga

Zugravii de 
la I.C.R.A.L.La 15 ma.i 1974, Asociația 
de locatari din blocul 27 de pe 
strada Reconstrucției din Capi-' 
tată a încheiat un contract cu 
centrul f.C.R.A.L. „Vitan" .... 8 pentru zugrăvirea casei scă
rilor. dar stă și acum nezugră
vită, /... /. . ............__ ...
bileâ un termen ferm: 31 iulie. 
După ce a încasat 
de lei. I.C.R.A.L. a trimis cițl- 
va meșteri, dâr nu din cei „meș
teri mari", căre au amestecat un 
fel de vopsea cu un fel de ni
sip si cind și-au dat seama că 
in loc de zugrăveală iese o 
„mizgăleată" de toată... 1

. nia. au dat bir cu fuaitii. 
urmat adrese, audiente și 
promisiune — tot fermă — 
totul va fi. in sfirsit. gata 
ÎS ianuarie. S-a „omis" Insă 
amănunt: să se specifice Si anul. 
CeCa Ce nu înseamnă că va fi

nr.

deși in contract se sta-

vreo 9 000

urițe- 
Au o 
Că 
la uh

Ceia te nu înseamnă că va 
la... anul si la multi ani !

Rubrics redactata de
Petre POPA
Cu sprijinul corespondenților 
„Scinteir

I
v4l

w
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DISPECERATUL PUBLIC AL COOPERĂRII ÎNTREPRINDERILOR^

Întreprinderea din Arad sesizează:

RĂSPUNSUL UNITĂȚILOR VIZATE:
Întreprinderea

„ÎNFRĂȚIREA" DIN ORADEA:
întreprinderea

MECANICĂ DIN CUGIR:

„ÎN DOUĂ DECADE, ZECE STRUNGURI ÎN MINUS DEȘI PUTEAM PRODUCE CÎTEVA ÎN PLUS“
CE AȘTEPTĂM DE LA PARTENERII NOȘTRI PENTRU 

A RECUPERA RĂMÎNERILE IN URMĂ

Nu a răspuns 
întreprinderea...

A intervenit centrala— într-adevăr. avem întirzieri mari, ne confirmă directorul întreprinderii „înfrățirea" Oradea. ing. Constantin Ioncscu.— Care este stadiul livrărilor acestor piese turnate T— Nu cunosc situația exactă (? !).Insistăm, dar nu primim nici un răspuns care 
să dea siguranța că. in continuare, răminerea in urmă va fi recuperată. Aflăm că întreprinderea orădeană mai are sarcina de a expedia piese turnate și unității „6 Martie" din Zărnești, care, apoi, prelucrate, urmează să fie trimise la întreprinderea de strunguri Arad.Discutăm cu tovarășul Constantin Sofronescu, directorul general al întreprinderii „6 Martie" Zărnești :— Ce repere pentru Strungul SNA 280 ați primit de la Oradea ?— Nici unul IAceasta este situația exactă pe care nu o cunoștea tovarășul director al Întreprinderii „înfrățirea" Oradea. Un alt fapt pe care îl consemnăm este și acela al refuzului întreprinderii orădene de a executa 33 de repere pentru diferite tipuri de strunguri (SNA 280. SMB 360, SNA 500, SN 630—800). De comun acord, cele două întreprinderi din Arad și Oradea au stabilit ca pregătirea fabricației acestor repere să fie făcută in așa fel Incit să corespundă cerințelor liniei de conveioare a unității orădene. Și totuși... ■ ,— Nu le mai contractăm, pentru că nu se pretează la linia noastră de conveioare — ne comunică directorul întreprinderii „înfrățirea".

„Pînă la 15 februarie 
recuperăm 

toate restanțele*Avem legătura eu Cugirul. La apelul dispeceratului public răspunde ing. loan Bota, directorul fabricii de mașini-unelte din cadrul întreprinderii mecanice Cugir.— în dimineața zilei de 22 ianuarie au fost expediate 72 de cuplaje. Începînd cu aceste zile vom intra intr-un ritm normal de livrare. Totodată, pină la data de 15 februarie vom recupera integral restanțele din anul trecut. Măsurile organizatorice întreprinse, cit și îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, vor face posibil să realizăm ritmul pe care ni l-am propus și, în același timp, să livrăm numai cuplaje de bună calitate, pentru a nu mai avea in acest an nici o reciamație
ÎNTREPRINDEREA 

DE ACCESORII PENTRU 
MAȘINI-UNELTE DIN BLAJ:*
„Revenim la ritmul 
normal. Ajutați-ne 

să fim... ajutați 
de siderurgiștii 
h u n e d o r e n i“

După două decade din luna Ianuarie, bilanțul activității de producție la întreprinderea de strunguri din Arad Indică : plan 155 de strunguri, realizate 145. Deci, cu 18 strunguri mai puțin. Puteau fi îndeplinite integral prevederile de plan in j această perioadă ? ,,Nu nu-.. piai.. că. puteau fi '.realizate,' . dar pină ncurnr.aveam. posic’ bilitatea să; proclucitm peste> plan ci te va strunguri — ne’spune ing. Mircea Roman, directorul tehnic al întreprinderii de strunguri. Afirm a- ceasta avind în vedere seriozitatea cu care colectivulnostru privește înfăptuirea planului pe acest an, preocuparea muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor de a descoperi și valorifica noi rezerve de sporire a producției. în secțiile de fabricație, sau la serviciile de specialitate există ‘planuri concrete de acțiune, cu termene și responsabilități precise. Din păcate, nu întotdeauna se obțin rezultatele scontate — și aceasta datorită deselor dereglări care intervin pe filiera cooperării in realizarea strungurilor".Iată-ne în secțiile de fabricație. într-adevăr. aici s-au întreprins o serie de măsuri in vederea îmbunătățirii tehnologiilor de fabricație, reorganizării unor■------------------- ------ A---------------

La Călărași...e
(Urmare din pag. I)mai aștepte intrarea In funcțiune a unei extinderi aflate in construcție, colectivul fabricii de confecții — care și-a îndeplinit cincinalul incă din august 1974 — și-a impus, pentru această perioadă, performanța sporite. Performanțe care să contribuie, spiritual, la impulsionarea, la „ambiționarea" altor colective (cum ar fi cel al întreprinderii de materiale de construcții), și care să ajute, concret, la îndeplinirea angajamentului de cinste al municipiului ; înfăptuirea cincinalului călără- șean in patru ani și două luni, deci cu încă patru luni mai repede decit prevedea primul angajament. „Vrem ca alegerile din martie să ne găsească deplin pregătiți pentru următoarea etapă constructivă — ne spunea ing. Dumitru Simionescu, secretar al comitetului municipal de partid — etapă complexă, definită prin efortul de organizare a șantierului pentru combinatul siderurgic, de asigurare, in ritm alert, a condițiilor de muncă și viață necesare puternicului eșalon de constructori care va spori populația Călărașiului".Și in acest domeniu călărășenii prezintă tot girul faptelor. De pildă, arhitecții ialomițeni au trecut neîntârziat la reconsiderarea planului de sistematizare a localității. De asemenea, s-a urgentat atacarea unor construcții de interes obștesc (de pildă, chiar in aceste zile au început lucrările la fundația noului spital-policlinică, cu p capacitate de 450 de locuri) ; s-a trecut la măsuri pentru o mai bună funcționare a transporturilor (autogara a fost mutată într-un timp record în apropierea stației feroviare) ; a intrat în funcțiune o nouă piață alimentară ; s-au amenajat noi spații comerciale... Iar toate acestea nu reprezintă decit o parte din ambițiosul program pe care și l-au propus edilii : acela ca pină la 9 martie să nu rămină nici o circumscripție electorală in care să nu apară măcar un element nou', rod al acestor zile, al efortului deputatiîor și alegătorilor de a-și exercita prin fapte drepturile și îndatoririle civice. Oficial nu a fost declanșată o nouă întrecere intre circumscripții, dar spiritul întrecerii există și rodește In fiecare subimpărțire electorală.Mai cu seamă, ar fi de subliniat în acele zone cărora călărășenii le-au găsit în scurt timp un nume nou, pe cit de potrivit, pe atît de expresiv : Circumscripțiile oțelului. Aici, fie pe .spațiile goale și neroditoare menite să ofere in anii următori peisajul monumental al construcțiilor siderurgice, fie la' malul Borcei. destinat demnității de port mineralier, fie pe străduțele din preajmă, cu aspect încă patriarhal (dar unde se vor ridica impunătoare cartiere cu blocuri de cite 20 de etaje), oamenii trăiesc febra tonică a apropiatei întilniri cu viitorul prefigurat in documentele de partid, a angajării in efortul patriotic, comunist de a se arăta demni de acest viitor. Iar sensul politic și etic al acestui efort nu este greu de sesizat. Virstnicii care locuiesc în aceste zone muncesc cu gîndul la tot ce a însemnat ultimul deceniu pentru urbea lor, ridicată din vechi tirg al „călărașilor . stafetari" (cursorcs cpnștanti.nwplU.anî, cpm ti nițțn.ea Dimitrie Cantemir). Ia puterea industriei celei mai esențial-moderne. Iar tinerii Călărașiului — de pildă cei de 18 ani, care vor păși în acest’ martie pentru prima oară in fața urnelor de vot — își fac datoria cu gîndul plin de mîndrie că maturizarea lor se va petrece sub semnul unei impetuoase dezvoltări, care, într-un răstimp foarte scurt istoricește, le va mări de patru ori orașul natal....Desigur, este greu pentru reporter să cuprindă în cuvinte puține — și exacte — atmosfera incandescentă pe care o trăiește un municipiu cum este Călărașiul. intrat în zodia oțelului Dar nu și pentru poet. Căci iată ce citim într-un dosar cu cele mai recente versuri ale poeților grupați in cenaclu) Casei de cultură din Călărași : „Aici, in cimpiile piinii, / Noi facem un TRANSPLANT DE SOARE"., Nu ne rămîne. tn spiritul acestei tulburător de exacte metafore, decit să' spunem că, la Călărași, întreaga activitate de pregătire a alegerilor de la 9 martie se desfășoară sub semnul nobilei mîndrii izvorîte din realitatea apropiatului trarisplant de soare siderurgic in eternitatea Bărăganului, cel care,'cu numai citeva legislaturi în urmă, se recomanda ca fiind... eminamente agricol.

9 9 9 9 9 9 9

— Dar timp de doi ani le-ati fabricat.— Da. dar cu rebuturi toarte mari si tntir- zieri in livrarea lor.în legătură cu această atitudine a conducerii întreprinderii orădene față de cooperarea interuzinală este salutară intervenția fermă, de ultimă oră. a Centralei industriale de mașini- unelte. mecanică fină și scule aschietoare. pentru a elimina divergenta dintre cele două întreprindeți — „înfrățirea" Oradea și „Strungul" Arad. Astfel, s-a stabilit ca secția de turnătorie a întreprinderii „înfrățirea" să execute turnarea mult discutatelor repere, pe baza unor modificări ale actualei tehnologii, care vor fi efectuate de către întreprinderea de strunguri -din Arad. ' ' " ", . j... ■ 1 >s sujonnO’

— Pină în data de 26 decembrie anul trecut — ne relatează ing. Augustin Abușan, directorul întreprinderii din Blaj — am executat incă 400 de garnituri. Nu am avut însă posibilitatea de a le expedia decit acum citeva zile. în continuare, nu avem garanția că vom putea expedia la termen celelalte garnituri contractate din lipsa oțelurilor ce trebuie să fie livrate de Combinatul siderurgic Hunedoara. Adresăm și pe această cale un apel ferm colectivului C. S. Hunedoara de a onora cererile noastre.
proșabilă a cooperării cu nitățile colabpratoare. Dar, cum ne relatau directorul tehnic al Întreprinderii, precum și ing. Zoltan Lenghel, șeful serviciului programare- cooperare, și Dumitru Oan- cea, șeful serviciului aprovizionare, incă de la începutul • anului- cooperarea este defi- •v-R^Ffr ...,r, întreprinderea de . ..«trusturi din Arad reproșează u- nor parteneri de cooperare :

adaptării lor la nevoile proprii ale întreprinderii de strunguri.La realizarea strungurilor fabricate la Arad colaborează aproape 50 de întreprinderi din ramura construcțiilor de mașini, cit și din alte sectoare ale ețonomiei na-

sectoare, creșterii calificării muncitorilor, intăririi disciplinei. De asemenea, evidentă preocuparea tru modernizarea și ridicarea calității strungurilor: numai în acest an se asimilează G noi tipuri de mașini- unelte. în structura fabricației ,va crește ponderea jpro- , ționale, Din cele 1 200 de readuselor cu randament supe- .. -pere, 'cit conține in medie jiriorj: șjrunguri revolver -ou»rtnStteeSreț prqdus, 200 sînt rea-’ jciclustrunguri cu comenzi numerice, strunguri paralele cu precizie înaltă, strunguri frontoare și altele. Modernizarea produselor din fabricația curentă va face posibil ca la finele acestui cincinal 53 Ia sută din totalul producției să-l reprezinte produsele noi și modernizate. Iată încă o dovadă a spiritului gospodăresc care car racterizează colectivul de la întreprinderea de strunguri din Arad : cu eforturi proprii au fost construite nia- șinl-unelte in scopul eliminării locurilor „înguste" din fluxul tehnologic. Programul de autoiitiiare cuprinde realizarea și punerea in funcțiune în acest an a pest.e 9 , mașini-unelte, care in bună parte Înlătură importul unor astfel de mijloace tehnice. Cu sprijinul filialei ICPMUA din Arad se vor executa modificări ale unor mașini universale, in vederea re-

esta pen-

_________ 3 .niautomatițaGhi DHHcJii- lisate in cooperăreto Asigura- ebnr • rea lor ritmică și integrală presupune funcționarea ire-

U-

Nota redacției : la ora cind apar aceste rînduri întreprinderea din Blaj va intra în posesia a 56 tone țagle de oțel expediate urgent de la Hunedoara. ‘'v
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• ÎNTREPRINDEREA „ÎNFRĂȚIREA" ORADEA 
are obligația asumată prin contract de a livra un 
număr important de piese turnate. De mai multă 
vreme, însă, ea își onorează ntsmai parțial aceste 
sarcini. Pînă la 20 ianuarie nu a livrat nici un reper 
din cele 38 pentru strunguri S.N.A.-280.

O Nu au sosit de la ÎNTREPRINDEREA MECA
NICĂ CUGIR cuplajele electromagnetice 84 013-16 
CI, pentru strungul S.N.A.-500.

@ ÎNTREPRINDEREA DE ACCESORII PENTRU 
MAȘINI-UNELTE DIN BLAJ trebuie să asigure, pe 
baza contractului încheiat, garnituri de port-cuțite și 
flanșe de antrenare și universal pentru strungul 
S.N.A.-500. De la 18 decembrie 1974 pînă la 22 ia
nuarie 1975, această întreprindere nu a mai livrat 
nici o piesă către unitatea noastră. Din cele 1 300 
garnituri contractate, la 18 decembrie 1974 erau 
expediate numai 858.

II IBII

9 9 9 9 9 9

Există oare probleme insolubile pe filiera cooperării în fabricația de strunguri 1 Nu ! Acesta este răspunsul pe care îl dă, astăzi, dispeceratul public, bazindu-se, printre altele, tocmai pe constatările anchetei de față, tn realitate, nu este vorba de probleme greu de rezolvat, ci de o Ignorare de către unele unități cooperatoare a propriilor obligații asumate prin contractele încheiate. După ce criterii se ghidează conducerea întreprinderii „înfrățirea" din Oradea clnd refuză. cu de Ia sine putere. să onoreze o sarcină contractuală ? Este

bine că centrala a intervenit hotărit. Dar, înainte de toate, aici, în acest domeniu, era necesar să intervină organizația de partid din întreprindere, care trebuie să cultive in rindul tuturor lucrătorilor, inclusiv al cadrelor de conducere, spiritul de răspundere, de conlucrare tovărășească in relațiile cu alte unități.Pentru a releva mai pregnant importanța desfășurării riguroase a cooperării in fabricația de strunguri, redăm și aprecierea tovarășului Andrei Cervencovici, prim-secre- tar'al Comitetului județean Arad al P.C.R. : „A- nul 1975 va însemna pen

tru întreprinderea de strunguri arădeană un reviriment. Acest harnic colectiv s-a angajat să dea peste plan 50 de strunguri. El își va respecta cuvintul. Este necesar insă ca și colectivele ce cooperează la realizarea , strungurilor să se simtă angajate colegial, să-și indeplinească la timp și Întocmai sarcinile contractuale. Iar. într-un plan mai larg, dăm asigurări că toate unitățile e- conomice din Județul nostru vor face totul pentru a onora integral sarcinile ce le revin din cooperarea cu întreprinderi din alte județe".
Ion LAZAR

Ieri a avut loc adunarea generală de dare de seamă și alegeri a cooperatorilor din Scornicești, județul Olt. Adunarea s-a desfășurat intr-o atmosferă de lucru, de analiză profundă atit a realizărilor obținute, cit și a posibilităților de sporire a producțiilor in acest an.Darea de seamă prezentată de președintele cooperativei, tov. Vasile Bărbulescu, Erou aJ Muncii Socialiste, precum și dezbaterile ce au urmat au reliefat faptul că angajamentele înscrise in chemarea la întrecere lansată de cooperativa din Scornicești Ia Începutul anului 1974 
au fost depășite lâ tPți indicatorii.Iată o succintă paralelă între prevederile cuprinse în ’angajament șl realizările obținute.Producția de cereale. Recolta de griu a fost de 4 850 kg la hectar, iar la porumb s-au obținut 6 720 kg la hectar. Pentru producția de griu. cooperativei agricole i s-a conferit înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste".în legumicultura. De pe cele 16 hectare de sere s-au livrat 2 963 tone de tomate, castraveți și alte legume, ceea, ce reprezintă aproape 500 tone peste prevederile cuprinse în plan.în zootehnie, angajamentul cuprindea, pe lingă sporirea efectivelor cu 200 capete, ceea ce s-a și realizat, depășirea producției medii de lapte cu 500 litri de la fiecare vacă. S-a Înregistrat un spor de 800 litri, producția medie de lapte de fiecare vacă furajată ajungind la aproape
3 000 litri.La fondul de stat, ca urmare a sporirii recoltelor, au fost livrate 5183 tone griu și porumb, depășin- du-se cu 1 400 tone prevederile cuprinse in chemarea la întrecere. A- ceastă cantitate reprezintă peste4 000 kg de cereale la hectar pe întreaga suprafață cultivată cu aceste plante. S-a livrat la fondul de stat 
4 563 hi lapte. în chemare era înscrisă livrarea către stat a 1 570 tone carne de oasăre și 300 tone carne de porcine. S-au realizat, in total. 2 000 de toneDin activități Industriale și prestări de servicii, angajamentul prevedea realizarea unei producții' de 15 milioane lei ; 6-au înregistrat 25 milioane Iei.ț Prin rezultatele obținute tn 1974,

cooperativa agricolă din Scornicești a îndeplinit planul cincinal in 4 ani.Desigur, paralela angajament-reali- zare ar putea continua și cu alți indicatori. Răminind in domeniul cifrelor. dorim să prezentăm, așa cum au făcut-o pe larg darea de seamă și cei care au luat cuvintul. principalii indicatori sintetici, comparativ cu 1970,:Averea obștească a crescut de la

la munte și la mare, unde-și vor putea petrece concediul de odihnă peste 500 de cooperatori. De altfel, in anul trecut 700 de cooperatori au beneficiat de concedii plătite.Angajamentele au fost îndeplinite și depășite într-o perioadă cind cooperativa a executat din fonduri proprii un mare volum de investiții. care însumează 25 milioana lei.

experimentale Aibota și Caracal au fost stabilite și aplicate cele mai bune tehnologii de cultură pentru soiurile și hibrizii de plante recomandați pentru această zonă.• Au fost depistate numeroase posibilități de folosire eficientă a fondului funciar. De exemplu, tra- veele din seră au fost folosite pentru culturi complementare — ■ salată verde, ardei iute etc. ; a fost intoc-

agrozootehnic, membrii cooperatori au învățat de la cercetători și specialiști cum să aplice cele mai avansate tehnologii de cultură.Așa cum spuneam la început, a- dunarea generală s-a caracterizat nrintr-un spirit de exigență, nefăcîn- du-si loc în nici un moment auto- multumirea. Numeroși participant! la discuții, intre care Florea Cîmpeanu. Ion Serban. Iulia Voicu ti alții au

și amendamentelor, la amenajarea a noi terenuri pentru irigat, precum si la pregătirea primului ciclu de cultură a legumelor in seră. în domeniul muncii organizatorice am notat, de asemenea, repartizarea terenului oe ferme si formații de lucru.într-o atmosferă entuziastă, adunarea generală a cooperativei agricole Scornicești a adresat o tele-

AU ÎNCEPUT ADUNĂRILE GENERALE
ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE 

la Scornicești: cooperatorii au muncit bine, s-au angajat să muncească și 
mai bine, iar „secretele" succeselor au fost înfățișate pe larg, ieri, în 

adunarea generală

20,8 milioane lei în 1970. la peste 140 milioane lei în 1974.Producția globală, de la 11.1 milioane lei a ajuns în 1974 la 130 milioane lei.Valoarea unei norme de muncă a snorit. in aceeași perioadă, de la 28 la 70 lei. iar ciștigul mediu al unui cooperator — de la 728 ia 1 910 lei în 1974.Realizări sociale : în anul trecut, cooperatorii și-au construit 24 de vile cu 88 apartamente, primele dintre ele fiind inaugurate in prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei in această localitate in luna octombrie 1974. S-au investit, de asemenea, aproape 2 milioane lei pentru construcția a 30 apartamente

Așadar, rezultatele muncii cooperatorilor din Scornicești sint dintre cele mai bune. Care au fost principalele căi de acțiune ce au condus la obținerea lor ? Iată succint citeva dintre ele :» Repartizarea suprafețelor în a- cord global pe familii, formațiuni de lucru și ferme (generalizarea acestei forme de organizare și retribuire a muncii in toate sectoarele de activitate) s-a făcut din vreme, astfel incit tefenul a fost fertilizat și bine pregătit înainte de insămințare ; .au fost organizate formațiuni mixte de mecanizatori și cooperatori care au executat la timp și in condiții de bună •calitate toate lucrările.• Prin colaborarea cu stațiunile

mit un studiu pentru irigarea din lacuri de acumulare a 220 hectare de teren.
e Fertilizarea și amendamentarea solului nu s-au făcut la întimplare, ci in funcție de compoziția agrochimică a solului.
® O bună parte din suprafața de prășitoare a fost erbicidată.
o Pe lingă coordonarea întregii activități a unității, președintele cooperativei a răspuns direct de una din fermele de cimp, vicepreședintele de- una zootehnică, iar inginerul-șef de una din cele trei ferme legumicole.• Au fost organizate ' schimburi de experiență între ferme. De asemenea, Ia universitățile populare cu profil agricol, ca și la tnvățămintul

arătat că In toate sectoarele de activitate este loc pentru mai bine, că munca trebuie si mai temeinic organizată pentru a obține producții mai mari.Vizitind tn aceste zile ogoarele acestei cooperative, se con- stată că pregătirea producției a- nului 1975 a și început. Se fac lucrări de fertilizare la griu, cultură care se prezintă intr-un stadiu bun de vegetație. Tractoarele și mașinile agricole sînt gata de semănat. semințele se află aproape în totalitate in magazie Numeroși cooperatori lucrează la transportul și administrarea îngrășămintelor, irsa^ișe

gramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :„Angajamentul ce l-am Înscris in chemarea ce am adresat-o întregii tărănfmi cooperatiste a fost depășit Ia toti indicatorii si bucuria ce o simțim acum, cind analizăm rezultatele. v-o împărtășim si pe această cale dumneavoastră, cel mai apropiat. mai bun sfătuitor si prieten al nostru, al tuturor țăranilor.Făcind lucrări la timp și de cea mai bună calitate ne întreaga suprafață. folosind rațional mașinile si u- tîla.iele. ingrăsămintele si amendamentele. se arată in telegramă, am obținut Ia griu cu 1 350 kg mai mult 
la hectar decit prevăzusem tn che

mare, iar la porumb-boabe — cu 1 720 kg mai mult decit ne angajasem.Am pregătit si vom iriga din cele 
4 lacuri de acumulare 467 ha teren, am început studiul pentru amenajarea altor 220 ha in sistem Irigat, ara folosit aproape 5 000 tone îngrășăminte organice si peste 3 000 tone a- mendamente.Atcntie deosebită am acordat șl dezvoltării sectorului zootehnic. îmbunătățind materialul biologic, ceea ce ne-a dat posibilitatea să livrăm statului cu 1271 hl lapte mai mult decit ne prevăzusem in chemare, iar la carne, cu 130 tone peste prevederi.Sîntem mîndri să vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că din Scornicești au plecat Ia fondul de stat 19 trenuri de cite 60 vagoane fiecare. încărcate cu produse vege- taleși animale".După ce relevă realizările deosebite obținute de ei si în asigurarea unei vieți tot mai îmbelșugate si fericite. lucrătorii ogoare'or din Scornicești raportează : „Dorim să vă informăm, iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, că am realizat Ia toti indicatorii, în 4 ani. nrevederile pentru perioada 1971—1975 si incenînd de acum lucrăm In contul viitorului cincinal.La chemarea Ia întrecere lansată de C.A.P. Izbiccni. întrecerea Ia noi conținnă. Avem deplina convingere că si Ia încheierea anului agricol pe care l-am început vă vom raporta noi succese, menținîndu-ne printre unitățile fruntașe ale tării.Așa cum ne-ați învățat dumneavoastră. pregătim cu cea mai mare atenție un Iot de 100 hectare, ne care nc-am propus să obținem 15 000 kg porumb ștlutetl la ha, iar de ne celelalte suprafețe cite 11 000 kg la hectar.Acum, in preajma alegerilor de deputați tie la 9 martie, ne angajăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem totul ca de pe a- ceste meleaguri, prin dumneavoastră Intrate deia in istorie, să parvină tării noi vesti despre fapte de muncă, noi si noi recorduri de producție, vesti demne de1 hărnicia locuitorilor de aici".

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scîntelf
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CUM iNTlMPINĂ TEATRELE 
EVENIMENTUL ALEGERILORîn bogatul evantai al manifestărilor politice, cultural-educative consacrate alegerilor de deputați in Marea Adunare Națională și în consiliile populare — instituțiilor noastre teatrale le revine un rol deosebit. Participarea lor Ia cele mai importante momente ale campaniei electorale este pregătită cu ajutorul celor mai reprezentative forte artistice. asa incit să se finalizeze prin momente de artă de maximă eficientă educativă. Fiecare teatru a conceput din timp, în vederea împlinirii înaltelor sale îndatoriri cetățenești, un variat plan de acțiuni care să reflecte, cu mijloacele specifice artei dramatice, marile realizări ale societății noastre. Ce acțiuni concrete întreprind teatrele în această perioadă ?Ne răspund la Întrebare directorii a patru colective teatrale ale țării : Dan Alecsandrescu (Arad). Alexandru Bârsescu (Reșița), Mircea Braga (Sibiu) și Iosif Capocean (Baia Mare). „Aportul instituțiilor noastre la suita de manifestări cultural-ar- tistice consacrate evenimentului politic major de la 9 martie dobîndeș- to o semnificație cu totul aparte — au subliniat, de la bun început.' interlocutorii noștri. Departe de a se situa sub semnul ocazionalului, concepem participarea teatrului la a- cest amplu colocviu cetățenesc, desfășurat la scara țării întregi, ca parte integrantă a acțiunii de educare permanentă, a maselor, expresie elocventă a caracterului militant, angajat, al artei noastre teatrale".Toate teatrele tării vor organiza intra 1 și 9 martie o „Săptămînă a dramaturgiei românești", care va oferi publicului o suită de piese originale. Afișul bogat și divers al a- cestei „Săptămîni" va include piese clasice edificatoare prin adresa lor satirică, prin tonul lor demascator — cu privire la starea de înapoiere in care trecutele regimuri mențineau țara, cu privire la falsitatea democrației burgheze. Dominante vor fi Insă lucrările Inspirate din actualitate — edificatoare imagini 

ale Înfăptuirilor din anii socialismului.Menționăm. spre exemplificare, citeva titluri de la instituțiile teatrale vizitate : „Puterea și adevărul" de Titus Popovici (la Baia. Mare și Reșița), „Intr-o singură seară" de I. Naghiu (la Arad și la Reșița), „Simbătă la Veritas" de M. R. Iaco- ban (la Reșița). „Cine ucide dragostea" de Petru Viritilă (la Arad), „Munții" de Maria .Bratei, „Viața e ca un vagon ?“ de Paul Everac, „La Paloma" de Cristian Maurer (la Sibiu, ultima la secția germană a teatrului).Actorii arădeni și cel sibienl vor onora „Săptămina" cu cite o premieră pe țară : „Deces galant" de A). T. Popescu și, respectiv, „Cu ol- tencele nu-i de glumit" de Gh. Vlad.„Alegerile de la 9 martie constituie și pentru lucrătorii Teatrului da stat din Arad, arăta Dan Alecsandrescu, un prilej de noi și variate manifestări artistice. Recent a intrat în repetiție un montaj literar-mu- zical intitulat „Spre comunism pășim în larg șuvoi", care omagiază în vers și cintec marile înfăptuiri ale poporului în construcția societății' socialiste multilateral dezvoltate și mobilizează conștiințele spre îndeplinirea grandioaselor obiective ale celui de-al XI-lea Congres al partidului. Paralel cu acest poem, un grup de actori pregătește piesa : „Sus Tudorică, jos Tudorică" de Mircea Ștefănescu, precum și alte fragmente din piese intr-un act ilus- trind farsa alegerilor de odinioară. Spectacolul va fi prezentat in nume-, roase cluburi muncitorești, cămine culturale și case de cultură din județ".Și iată la același teatru citeva activități inedite : în colaborare cu biblioteca județeană, la Arad se va organiza o călătorie pe hartă, prin mijlocirea unor lecturi din cele mai bune cărți de reportaj ale prozatorilor români contemporani. Tot in a- ceastă formulă, sint prevăzute lecturi literare despre alegerile din trecut din scrierile cele mai semnificative ale unor autori români.

De bun augur pentru varietatea și reușita manifestărilor este colaborarea cu celelalte colective artistice din zonă. Așa, de pildă, in cinstea alegerilor de deputați. Teatrul de Stat din Sibiu organizează o serie de manifestări împreună cu alte formații locale, profesioniste și de amatori. Aflăm de la Mircea Braga că, in colaborare cu Filarmonica de stat din Sibiu, teatrul pregătește două recitaluri de muzică și poezie intitulate „Să-ți împodobească fruntea" și „Voința ta".Efortul colectivelor artistice va fi probat de frecvența cu care — paralel cu activitatea obișnuită — vor fi prezente . in mijlocul oamenilor muncii din județe. Recitalurile, pregătite de actorii Teatrului de Stat din Baia Mare — ne informează Iosif Capocean, vor putea fi urmărite la clubul tineretului, la filatură șf la unitatea de tricotate din localitate. la clubul Săsar. la grupul școlar minier, la liceul de construcții, la cooperativa _ „Unirea". O echipă mobilă compusă dintr-un grup de actori și formații muzicale din oraș ii vor însoți pe candidați la întîlnirile cu alegătorii.Atît cele două recitaluri de muzică și poezie, cit șl montajul lite- rar-muzical ale teatrului din Sibiu vor fi prezentate pe baza unul plan de deplasare în județ alcătuit împreună cu Consiliul județean al Frontului Unității Socialiste.Un grip de actori ai teatrelor, din Reșița a pregătit montajul literar- muzical intitulat „Un pămînt numit România", inmănunchind versuri dedioate patriei și partidului. înnoirilor profunde pe care le-a cunoscut și Ie va cunoaște cuprinsul românesc — spectacolul urmînd să fie prezentat în- întreprinderi industriale, în școli, ca și într-un însemnat număr de localități din județul Ca- raș-Severin.Teatrul . reșițean va acorda, si in această perioadă, asistentă de specialitate formațiilor artistice de amatori, astfel incit piesele scurte, scenetele, montajele literare și pro

gramele brigăzilor artistice de agitație să fie susținute cu succes.Vor fi organizate, de asemenea, intîlniri cu spectatorii la sediul teatrelor pentru discutarea activității generale a instituțiilor artistice, precum și cu ocazia diferitelor reprezentații. Teatrul din Sibiu va organiza deplasări și intîlniri la locul de muncă in întreprinderi ca „Flamura roșie", „7 Noiembrie", „13 Decembrie" din Sibiu, întreprinderea „Textila" Cisnădie, precum și in diferite cămine culturale din județ. Urrhărind extinderea și aprofundarea dialogului cu publicul, teatrul din Reșița va invita spectatorii să participe după spectacole la dezbateri asupra unora dintre piesele românești inspirate din problematica socială și umană a vremii noastre,Completînd programele teatrelor, A.T.M. va • organiza un amplu' ciclu de simpozioane pe tema însemnătății alegerilor, a participării oamenilor de cultură la aplicarea hotăriri- lor Congresului al XI-lea. Vor avea loc dezbateri cu privire la raportul dintre istorie și reflectarea ei în artă, despre teatrul politic românesc, despre prezenta dramaturgiei românești pe diverse scene ale țării. Printre par- ticipanții la aceste manifestări (care se vor desfășura la întreprinderea de confecții și tricotaje București, Fabrica de țigarete București, cooperativa „Avîntul imbră- cămintii" etc.) se vor număra artiști de prestigiu precum Dina Cocea, Sorana Coroamă, Carmen Stănescu, cercetători științifici etc.Nu ne-am propus să stăruim asupra tuturor aspectelor de natură să ilustreze contribuția specifică a teatrului la crearea ambianței de efervescență spirituală, de responsabilitate civică, solicitată de acest eveniment cu adinei rezonanțe in viața societății românești. Este sigur insă că slujitorii scenei noastre vor oferi și de această dată măsura capacității lor profesionale, a identificării lor cu idealurile și scopurile cărora tara le va da votul șău la 9 martie.
Natalia STANCU-ATANASIU

PROGRAMUL 1

16,M Teleșcoalâ • Album științi
fic : Homo Sapiens. Energia 
și civilizația o Școala con
temporană. Educația perma
nentă — imperativ al civi
lizației moderne (ciclu în 

4 sprijinul cadrelor didactice).
• Arta pe înțelesul tuturor : 
Spațiu și reprezentare plas
tică. Spațiul tridimensional 
(ciclu de inițiere și educație 
estetică).

17,00 Telex.
17,05 Emisiune In limba germană.
18,50 Tragerea Loto.
19,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi, județul. Iași.
19.20 1001 de seri.: Lolek șl Bolek.
19.30 Telejurnal.
20,00 Unire-n cuget și-n simțiri. 

Spectacol literar-muzical- 
coregrafic dedicat zilei Uni
rii Principatelor Române.

20.30 Teatru TV : „Povestea Uni
rii" de Tudor Solmăru. Spec
tacol realizat de Teatrul TV 
în colaborare cu Teatrul Na
țional- „Vaslle Alecsandri" 
din Iași. Adaptarea ,șl regia 
TV, Nae Cosmescu. Regia : 
Dan Nasta.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL n

17.30 Telex.
17,35 File de dicționar. Filmul 

„Timpul dansului" cu Fred 
Astaire, Ginger Rogers. Re
gia ;. George Stevens.

19.30 Telejurnal.
30,00 CIntece de leagăn. cintece 

de iubire.
30.20 Cărți și Idel. „Nevrozele" de 

Eduard Pamfll șl Doru Oda- 
gescu.

20.45 Drumuri pe cinci continente. 
■ Iarna tn Tatra • Peste 
Pol, spre Alaska.

21.30 Reportaj TV. „22 222 4- . 1“ — 
vîrsta senectuții în România.

21.45 Roman foileton : „Umbra 
Turnului".

Manifestări consacrate zilei ife 24 ianuarieCu prilejul zilei de 24 ianuarie, la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, joi a avut loc o manifestare în cadrul căreia au fost relevate semnificația actului unirii în istoria patriei noastre, activitatea și personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza. Programul a mai cuprins o suită de cintece patriotice ■ și revoluționare românești.
La casa armatei din Sibiu, in prezența unui numeros public — oameni ai. muncii din întreprinderi, activiști de partid și de stat, elevi și studenți, cadre militare — a avut loc o conferință cu tema „Unirea și Transil- vania“.zA urmat un montaj literar sub genericul „Hai. să dăm mină cu mină" și' un concert de fanfare. (Nicolae BrUjân).
Așezămi'titele culturale din numeroase comune ale județului Bacău au organizat joi ample manifestări consacrate aniversării Unirii Principatelor Române. în cadrul unor conferințe, simpozioane și mese rotunde, activiști de partid și de stat, profesori - de istorie și filozofie, sociologi au vorbit despre condițiile istorice și social-politice care au dus la Unirea Principatelor Române, despre lupta maselor populare pentru înfăptuirea unității naționale, despre personalitățile care și-au dedicat, viața și activitatea înfăptuirii nobi-‘ lelor aspirații și idealuri ale poporului. Artiști amatori au susținut, în încheiere, recitaluri de versuri patriotice inspirate din lirica unionistă. In aceeași zi, Teatrul dramatic „George Bacovia" din Bacău a prezentat spectacolul „Chirița ot Bîrzoi" de Vasile Alecsandri.
La casele de cultură din Miercurea Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Gheor- gheni, Toplița, precum și în alte 50 de localități din județul Harghita au avut loc joi expuneri, simpozioane, dezbateri, programe cultural- artistice, prilejuite de împlinirea a 
De la marele act al Unirii din 1859

116 ani de la Unirea Principatelor Române.
★Numeroase manifestări dedicate istoricului eveniment al Unirii Principatelor Române au avut loc și în județul Buzău. La casa de cultură din localitate a fost ținută evocarea „Unirea Principatelor — deziderat major al poporului nostru", iar la Rm. Sărat, tinerii din localitate au participat la un concurs pe tema „Scriitorii și Unirea", urmat de vernisajul unei expoziții la biblioteca orășenească și o seară de poezie pe această temă.
★Aniversarea evenimentului istoric de la 24 ianuarie 1859 a fost marcată, în aceste zile, și in județul Mureș prin numeroase manifestări cultural- artistice. La Tg. Mureș. Sighișoara, Luduș, Reghin, Sovata. și in alte 70 de localități mureșene, in cluburi, biblioteci și școli au avut loc expu- neri, simpozioane, montaje literare, medalioane lirice și alte manifestări consacrate Unirii Principatelor Române.
★„Hai să dăm mină cu mînă" se intitulează manifestarea care a avut loc joi la clubul tineretului din Alba Iulia. In prezența a sute de tineri din întreprinderi și instituții s-a ținut expunerea „Unirea Principatelor — act de importanță istorică in formarea statului unitar român". Formații artistice de amatori și soliști vocali și instrumentiști au prezentat un program de cintece și dansuri consacrat acestui eveniment.'
★în prezența unei numeroase asistențe, la căminul cultural din comuna Dobroiești, județul Ilfov, a avut loc joi expunerea intitulată „Unirea Principatelor — moment de însemnătate deosebită în formarea statului național român", după:care a urmat un interesant program artistic cu o tematică adecvată momentului comemorat. (Agerpres)

Șerban CIOCULESCU

„Caragialiana"
După atîtea contri- le. Invocind încă butii de substanță, o dată pamfletul culmlnînd cu „Viata „1907, din primăva- lui I. L. Caragiale" ră pînă-n toam- (ed. I. 1940. ed. II, nă". reexaminează mo- 1969), Șerban Ciocu- dul cum apațe tărăni- lescu lși string? ăiUrh" "rrieâ"’iiioperă drama- ;1'ln volumul‘ui<8kttiKa'®91lflWSRfl:' categorie sons liana". apăi’tttăilan* *Bdi-c ,7 ctelă’npe care-n-tr sa

• Actorul ți sălbaticii : PATRIA
— 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, FLA
MURA — 9; 12; 16; 19. BUCU
REȘTI — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20,30, SALA PALATULUI - 16,45; 
20,15.
• Acțiunea Bororo : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
e Conrack : SCALA — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 20,45-
a Jerry traficantul : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, FESTIVAL — 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, FAVORIȚ — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
a Nemuritorii : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. GRIVI- 
ȚA — 9; 11,15;. 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
AURORA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
a Zidul CAPITOL - 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA - 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
> Copilăria lui Gorki — 14,30. Lo
lita (ambele 6erii) — 16,30, Trei
— 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union),
a Program de desene animate

tura „Eminescu“J ADti- cole și studii .despre- autorul „Scrisorii pier-, dute". publicate în răstimpul a patru decenii. oferindu-ne elementele — dacă nu cumva capitolele. — u- nei veritabile monografii. Căci varietatea aspectelor abordate, cu acel bine cunoscut spirit sagace, către un asemenea tip de lucrare ne conduce. „Medalionul" ce figurează în primele pagini ale cărții joacă de fapt rolul unui portret pe care istoricul literar n-a dorit să-l cedeze .desenatorului sau artistului fotograf. A preferat să-1 • comenteze si să-l tălmăcească el intr-o concentrată schiță caracterologică. Scriitorul era „un desăvîrșit actor, dublat de un foarte lucid spectator", un anxios trăindu-și neliniștea ..dinapoia măștii pe care i-o fixase reputația de autor comic". Un spirit lnconformist. care s-a găsit ca un alt „Că- nută om sucit" in răspăr cu o societate și o morală constrîngă- toare, ceea ce-1 făcea să apere cu însuflețire. de pildă, libertatea presei, ca pe unul din marile deziderate ale democrației și ale scrisului profesionist. Șerban Cioculescu este primul care vorbește de gazetarul de la „E- poca" (1896—1897), pu- nînd fn valoare activitatea lui de publicist politic, ignorată sau necunoscută în epoca interbelică. El pledează împotriva purismului . estetic demonstrând civismul operei lui Caragia-

4.1i!Hăt4<y. nicibdptS,-:'.Tn Tiatest! l-sens, Șerban Cioculescu produce o nouă probă edificatoare, și anume descoperirea, în 1938, a schiței „Arendașul român", devenită a- cum unanim cunoscută.Studiul care marchează debutul editorial al criticului și u- nul dintre cele mai importante ale culegerii de fată este „Corespondenta dintre I. L. Caragiale și Paul Zarifopol" (1905— 1912), apărut în 1935, un adevărat model de resuscitare a documentului, fundamental în exegeza literaturii române epistolare. Pe autor nu atît faptul publicării de inedite îl interesează, cit interpretarea, punerea în relație a scrisorilor cu întregul biografiei și al operei. Efortul său se îndreaptă spre cuprinderea personalităților, a coeficientului moral caracteristic, descifrat cu acuitate.Cercetarea lui Șerban Cioculescu urmează si alte piste, ca aceea a izvoarelor e- pocii (Modelele „Scrisorii pierdute"), a paralelismelor comparatiste (între „Kir Ianu- lea" si „Belfegor"), precum și a ecourilor lui Caragiale in literatură. ca erou de roman. Și mai amplu sint urmărite ecourile în recepția critică, si anume acele ecouri false, denaturate săli răuvoitoare, ne care istoricul literar le ia în discuție în foarte seriosul studiu „Detractorii iul Caragiale" (1935)., Cu o dialecti

că strinsă si un mod impecabil de argumentație logică.. autorul combate, cu diferentele de rigoare, ne Hașdeu jȘȚ D, A. Sturdza. pe Caioțț. sj.. MacedonsKi, PompiUu Eliade -șr Ec.tpvingSn, cu. C^i'/nȘ’â,'!, șubștâh.-'. tială și pătrunsă cTe un" viu nerv polemic este acea parte în care combate imaginea e- ronată. încercată a fi acreditată de M. Da- videscu.Opera însăsi îi oferă criticului citeva motive de meditație, ca atunci" cind scrie despre Caragiale și poezia. Caragiale și natura. Elemente patetice în comedii, despre Ironie sau despre Sugestie. Toate reprezintă argumente în favoarea spiritului clasic și antiliric al scriitorului, centru caracterizarea lui ca moralist, dar atestă și scăzuta lui receptivitate fată de marea poezie si rosturile ei. De menționat sint și studiile despre Mateiu Caragiale. in care se glosează mai ales a- supra antagonismelor dintre tată și fiu.Fără să ocolească amănuntul filologic, Șerban Cioculescu alternează semnalarea documentului inedit sau relatarea unor aspecte anecdotice, cu observația fină, incisivă. . apreciindu-1 pe . scriitor fără a-1 adu- , la. Criticul nu-1 inventează. nu-1 construiește pe I. L. Caragiale. ci îl descoperă în urma unor ample și pilduitoare chestionări de bibliotecă și arhivă, pe temelia cărora se înaltă schița de portret concentrată. caracterizarea . percutantă, /acel comentariu ce nu ocolește ironia și calamburul. devenind mai totdeauna captivant.
Al. SANDULESCU

a Teatrul Național București 
(sala mică) : Prizonierul din Man
hattan — 19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic ; dirijor : Christoph Stepp 
(R.F. Germania) — 20.
a Opera Română : Liliacul — 19. 
a Teatrul de operetă : La Calul 
bălan — 19,30.
o Teatrul de comedie : Nicnic — 
19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mft- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30,
(sala din str. Alex. Sahia) ; A 12-a 
noapte — 19,30.

a Teatru! Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala

teatre
Magheru) : Adio, Charlie -? 19.30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Giulești : Simbătă la 
Veritas — 10,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă-

nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" : Școala btrfelilor —' 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 9,30.
a Teatrul ,.Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Răi și nătărăi — 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 17,30: 19.30.
• Circul de stat : Un șerif la.» 
circ — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale0 : Simbătă la Verlțas — 20.

la România marilor înfăptuiri
socialiste de azi

(Urmare din pag. I)

Deschis Ia Galeriile mari giuf trecutului se face, u- 'file fondului plastic din-CSttf- 9Kl rifebW, prirb -reactualizarea țiNappcav. Salonul național deoiiiși-prin valorificarea, într-o gravură — prin C$0,0 jQ6. ...manieră personală, a unor străvechi și binecunoscute motive, ca in Poarta tăcerii și Cercul sacru de La- dislau Feszt. Bucuria apariției soarelui de Gheorghe Ciuchete. Semnificația Columnei de Ștefan Găve- nea. O pagină de luptă, cum est.e aceea reprezentată de răscoala lui Doja, își găsește reflectarea adec

gravură lucrări, semnate de 98 "de autori din toate filialele din țară ale Uniunii artiștilor plastici — confirmă valoarea actuală a școlii românești de grafică. Prezenți și, adeseori, premiați numeroase concursuri expoziții internaționale prestigiu, publicului manifestări colective de calitate, vorii se înscriu într-o tradiție generoasă a artei noastre militante. Adecvind materialele și tehnicile conținutului ideatic și emoțional, mesajului umanist pe care vor să-1 transmită, autorii prezenți in expoziția de la Cluj-Napoca au comun interesul consecvent pentru un univers tematic de largi perspective, centru îmbogățirea și perfecționarea mijloacelor, pentru găsirea unor modalități de exprimare destinate să a- sigure o cit mai directă traducere în imagine a realităților lumii noastre, socialiste. împlinite sub semnele unui profesionalism temeinic. utiîizirid materiale și procedee de lucru consacrate. dar înglobind. totodată, în mod organic și cu e- ficiență. virtuțile unor experiențe și amendamente tehnice recente, capabile să stimuleze . geneza formelor și. injplicit. să asigure comunicării . un caracter Imediat. lucrările alcătuiesc un argument convingător despre valențele și despre contemporaneitatea unei arte cu largă audientă la public.Lucrările din expoziție relevă interesul susținut pentru înfățișarea realității sociale. In mod firesc — omagiu celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei — istoria națională, cu trecutul glorios de luptă și cu mărețele Înfăptuiri ale .prezentului, a inspirat imagini remarcabile. Elo-

laSi de binecunoscuți din țară prin personale și gra

Pentru românii din Transilvania, existența statului național roman a constituit un sprijin și un stimulent puternic in lupta pentru emancipare și unitate națională. In directă filia- țiune cu actul istoric din 1859, unirea Transilvaniei cu România, la I decembrie 1918, ca rezultat al luptei pline de abnegație a maselor celor mai largi de pe ambele versante ale Carpaților, a împlinit năzuința fierbinte a poporului român, desăvirșitid formarea statului național român tUnîtaf'dfe siri’â'Stătăto'f.Da ill6 ani ,de la făurirea statului nostru modern,’ Rorrf&riia infățișeft'ză lumii chipul unei țări-libere și înfloritoare, edificind prin munca harnică a fiilor ei societatea socialistă multilateral dezvoltată, așezind solide temelii pentru viitorul ei comunist. Năzuințele scumpe pentru care poporul român a dat atîtea jertfe și sacrificii in decursul secolelor — emanciparea socială și națională, o reală independență și suveranitate, integritatea teritorială — și-au' găsit deplina realizare în România socialistă, prin lupta revoluționară desfășurată sub conducerea partidului comunist. Făurirea coeziunii social-politice a întregului popor, ca urmare a profundelor prefaceri petrecute in baza economică și în structura socială în anii socialismului, a asigurat un fundament de nezdruncinat unității noastre statale.Cinstind faptele înaintașilor, care prin lupta lor au pus temeliile României libere de astăzi, poporul român este hotărit să continue, in noile condiții, opera lor, consolidind și dez- voltind cuceririle sale revoluționare, în prezent, cind in fața poporului nostru se află mărețul program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism, adoptat de Congresul al XI-lea al partidului, a continua tradițiile de luptă ale trecutului înseamnă a ne consacra întreaga energie creatoare înfăptuirii acestui program, a face totul pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an și realizarea înainte de termen a cincinalului — premisa trecerii cu succes la înfăptuirea sarcinilor viitorului cincinal — a asigura perfecționarea activității în toate sectoarele, a întări neîncetat orinduirea noastră socială și de stat, a strînge și mai mult rîndurile in jurul partidului. conducătorul încercat al poporului pe drumul 'socialismului și comunismului. Amploarea întrecerii socialiste, care a cuprins masele' cele mai largi ale celor ce muncesc, puternicul avint politic ce caracterizează pregătirile pentru alegerile de la 9 martie, ilustrează hotărirea poporului român de a nu precupeți nimic pentru ca in deplină unitate să facă din România o țară tot mai puternică, mai înfloritoare, spre binele patriei socialiste, al cauzei socialismului și păcii in lume.

Cu o deosebită forță a fost exprimată năzuința spre unire in timpul revoluției pașoptiste care a raliat, in remarcabilul efort de înnoire a societății, pe revoluționarii din cele țrei țări române. „Unirea națională e singurul principiu de viață, singurul principiu de mintuire pentru noi —< exprima patetic în 1849 Nicolae Băl- cescu credința cea mai adincă a pașoptiștilor. Nu poate fi fericire fără libertate, tiu poate fi libertate fără 'Ț)irtft-C’șr:Ht>i roîtiănîi hu vom'putea fi puternici pînărxjînd nu ne VoiftUni cu toții iPtr-unuI și același corp politic. Astăzi dar e vremea... să ne strîngem împreună, inimă lingă Inimă, să ne organizăm, să ne concentrăm toate puterile, toate voințele intr-o singură putere, intr-o singură voință. Să ne unim fraților, să ne u- nim, ca să mîntuim patria comună".Pe asemenea solide temeiuri s-a făurit, la 24 ianuarie 1859, Unirea Principatelor — primul pas spre împlinirea îrfaltului ideal național. Cind, în Împrejurările internaționale create după războiul Crimeii, locuitorii Moldovei și ai Țării Românești au avut posibilitatea să-și exprime liber opțiunile asupra viitorului statut politic al Principatelor, ei s-au pronunțat într-un glas pentru unirea într-un singur stat. Numai datorită devotamentului neclintit al poporului român fată de cauza unirii au putut fi dejucate uneltirile unor obtuze cercuri reacționare interne, ca și manevrele unor puteri europene care-și vedeau stînjenită, prin crearea unui stat românesc unitar, politica lor de expansiune în această parte a continentului. Clarviziunea si iscusința politică a conducătorilor unioniști, care au găsit soluția îndoitei alegeri, ca domnitor al Moldovei și al Țării Românești, a lui Alexandru Ioan Cuza, ca și sprijinul neprecupețit al maselor populare -*•  lucrători din ateliere, meșteșugari, comercianți și țărani care au înconjurat clădirea din Dealul Mitropoliei unde se ținea Aduna- . rea deputaților și n-au plecat pînă cind unirea n-a devenit realitate — au asigurat succesul actului de la 24 ianuarie 1859, act care — după cum arăta Mihail Kogălniceanu — împlinea „dorința cea mai mare, cea mai generală" a românilor, reâlizind o unire „firqascâ. legiuită si neapărată".în perspectiva anilor, putem aprecia, că Unirea a făurit un făgaș nou istoriei poporului român. In România, statul ce apărea atunci pe harța lumii,. s-au înfăptuit. în anii imediat următori, reforme însemnate, precum reforma agrară și altele, care au propulsat țara pe calea progresului economic, social și cultural. Prin actul Unirii s-au creat premisele pentru cucerirea, prin grele lupte și sacrificii, a independenței de stat in 1877—1878.

Iui Icar, Ilustrat de Ioan nesțlrsite este implicat In BentSifc? A’dfitin IOt5fâsctf,': Țltiigrafiile lui Horea "Teo- Ioiy: Ștgndl șj,Gy. Szabd^- apru. Valea cu cajea;’Peisaj ...........................................................—îi jggqs Spre' clpipie. O textură minuțioasă a liniilor. regizate cu detașare, generează savoarea si culoarea specifică in evocarea atmosferei istorice din acvatinta Margaretei Soo Zoold. Orașul meu, Cluj, și în cologravura lui Epami- nonda Tiutin. Păsări albe in orașul meu.Numeroase și salutare sint căutările în direcția epurării și concentrării limbajului, a ajungerii — printr-un proces îndelungat de sinteză —•’ la abstracții care, încorporînd datele cele mai semnificative ale realului, se pot transforma în semne plastice elocvente. Gama- sentimentelor este, și în acest caz, nuanțată, accentul fiind pus cind pe transformarea noilor structuri ale formei in echivalențe ale unor idei majore, cind pe alcătuirea unor contexte, care să valorifice ordinea decorativă a stilizărilor, a ritmului liniilor și a dispozițiilor unităților cromatice. Pentru virtuțile lor plastice și pentru calitățile tehnice ale execuției din prima categorie de lucrări se cuvin consemnate gravurile în metal ale lui Alexandru Bălan (Stare, activă), Emilia Dumitrescu (Stolul). Ileana Micodin (Smeu 8), litografiile Getei Brătoscu (Mecanism), Adinei Caloenescu (Concert spațial I), iar din cea gravuri- ale - lui (Poem), (Struc-

Bela«„Aiteori.'insă. rostirea~iR: plastică e mai directă, eroismul cotidian al constructorilor de hidrocentrale gă- sindu-și, de pildă, o frumoasă echivalență in Nașterea unei constelații de Petru Măluțan, iar cel al iaminoriștilor în Șarja Li- diei Mihăescu. Cu mijloace diversificate, atît în privința punerii în pagină și
CRONICĂ PLASTICĂ
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vată in compozițiile viguroase, semnate de Anton Beczăsy și Gavril Kazin- czy. Proiectînd siluetele monumentale și luminoase pe un fond întunecat, Andrei Mărkos realizează — cu citeva accente expresioniste — o compoziție In memoria victimelor fascismului. Un omagiu emoționant este adus in gravura Iui Aurel Bulacu. întitulată 23 August 1944. acelora care s-au jertfit făurirea României de azi. Nistor Coita rezumă trei decenii de istorie contemporană într-o compunere de cuceritoare modernitate.Omul societății socialiste, cu împlinirile, cu forța si cu avîntul său. cu bogata și complexa sa viată spirituală. este prezent în numeroase lucrări din expoziție. .Uneori, se impune in cadrul rezolvării noi. o- riginale. pe care o cunoaște o temă de largă circulație ca aceea a zborului

ca 
de

pentru.

a ordinii compoziționale, cit și sub raportul funcției lexicale a liniei, precum și a aportului expresiv al accentelor cromatice, în alte lucrări ne sint. înfățișate aspecte dramatice ale e- xistentei. Mai mult, în cazul unor lucrări Personaj dominatorDan Erceanu, Fuga de Aurel Alexi. Amenințare de Hortensia Masichievici,' transmiterea ideilor și sentimentelor echivalează, de fapt, cu Îndemnul hotărit la luciditate, la vigilență și la acțiune. Lucrul acesta • se verifică și în abordarea unei teme de stringentă actualitate, cum este aceea a pericolului poluării, care a servit ca pretext pentru gravurile de un virulent realism, datorate lui Marcel Chirnoagă, Ethel Lucaci- Băiaș și Iosif Szalai.O temă cu inepuizabile resurse se dovedește a fi aceea a peisajului. Puternicul sentiment al spațiilor

de-a doua — le. in metal Dumitru Cionca Suzana Fintinaru turi ternare) ș.a. Prin marea'sa varietate tematică și de stiluri, prin orientarea artiștilor spre subiecte inspirate din bogata reali- tate a anilor. noștri; Salonul național de gravură de la Cluj-Napoca se înscrie ca o manifestare de prestigiu a artei noastre contemporane.
Mircea TOCA

cinema
Walt Disney : TIMPURI NOI — 0;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
a O floare și doi grădinari (ambe
le serii) : CASA FILMULUI — 10; 
14; i8.
a Cavalerii teutoni : LUMINA — 
9; 12,30;' 16; 19,30, FERENTARI — 
15,30: 19.
a ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
FEROVIAR — 8.45; 11,45; 15,30: 19, 
MELODIA — 9,15; 12,30; 16; 19,30, 
MODERN — 8,30; 11,15; 14: 16.45;
19.30.
a Program de desene animate î 
DOINA — 9,45; 11,15; 12,45; 14,15. 
a Iubire : DOINA — 16; 18.
a Program de documentare tn 
premieră : DOINA —. 20.
a A‘început-la Neapole : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a S-a (ntimnlat după război t 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
a Ferma suspiciunilor : BUZEȘTI 
- 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.
o Un zîmbet pentru mal tirziu t 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Micul dejun la Tiffany : VOL
GA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15. 
a Bunicul siberian : CRINGAȘI — 
16; 18,15.
a Timpuri noi : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16;. 18,15; 20,30.
a Iluminare : VIITORUL — 14;
16; 18; 20.

a Locotenent Columbo : BUCEGI
— 16; 18; 20, COSMOS — 14,30. 
16,30; 18,30; 20,30.
© Dragoste la 16 ani : MOȘILOR
— 9; 11; 14; 16; 18; 20.
a Cleopatra : UNIREA — 15.30; 19. 
a Un comisar acuză : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
a Dodes ’ka den : COTROCENI — 
15; 18,30.
a Talente și admiratori : MUNCA
— 16; 18; 20.
a Școala tinerilor căsătoriți : 
MIORIȚA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
a Lacul ciudățeniilor : VITAN — 
15,30; 18; 20.
a Articolul 420 : FLOREASCA — 
10: 15,30; 19.
a Duhul aurului : RAHOVA — 16; 
18;-20.
a Chitty-Chitty, bang-bang : PA
CEA — 16: 19.
a Urmărit-urmărită .* : GIULEȘTI
— 15,30: 18; 20.15.
© Comisarul Cardone !n acțiune : 
FLACÂRA - 15,30; 18; 20,15.
a Agentul straniu ; PROGRESUL
- 16; 18: 20.
a Un gentleman tn Vestul sălba
tic : ARTA — 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Cu mtinile curate : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 16; 
18; 20.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe secretar general,întorcindu-mă din vizita de prietenie tn Republica Populară Bulga- ■ ria, vă transmit dumneavoastră și întregului popor frate al Republicii Socialiste România, din partea mea și a delegației cehoslovace, salutări cordiale și urări de noi succese',în construirea socialismului în țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
1 Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

Președintele Congresului Republicii 
Columbia a părăsit CapitalaPreședintele' Congresului Republicii Columbia, dr. Julio Cesar Turbay Ayala, care a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit joi dimineața Capitala.Oaspetele a fost condus de Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale. Maria Groza, vicepreședinte al M.A.NI, Ștefan Bălan, președintele Grupului parlamentar de prietenie România—Columbia.A fost prezent ambasadorul Columbiei Ia București, Fernando Urdaneta Laverde.Exprimîndu-și satisfacția pentru întrevederea acordată de șeful statului român, președintele Congresului Republicii Columbia a declarat ziariștilor români : Am avut onoarea să discut cu președintele Nicolae Ceaușcscu despre probleme de interes comun pentru țările noastre și am avut, totodată, un schimb de vederi privind aspecte ale situației internaționale. Pot spune că duc cu mina cea mai plăcută impresie des-
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ACTUALITATEA LA TENISSFERTURILE DE FINALĂ ALE C. C. E.

Handbaliștii de la Steaua s-au impus net 
in primul meci cu Skoda Plsen: 20-7 ■Ca spectatori (sau telespectatori) ne-am întilnit, din nou, aseară, cu handbalul și cu impunătoarea sală a Palatului sporturilor și culturii din Capitală. Ocazia, după cum se știe, a fumizat-o prima pa*rtidă  directă dintre binecunoscutele formații masculine Steaua București și Skoda Plsen, pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni". CU jucători de mare clasă, reputați în handbalul mondial, cele două e- chlpe au furnizat un foarte frumos meci, de luptă strînsă, mai cu seamă în prima repriză. Campionii noștri au confirmat intrutotul „așteptările, nu numai în privința obținerii victoriei, ci și a evidențierii unor calități tehnice și de orientare tactică net superioare. Rezultatul ...final- ni, se pare,, completa edificator : '■20—7 pentru-,'Steaua.• -■

Medici și publiciști avertizează tot mai serios împotriva abuzului de medicamente, situație determinată de faptul că fiecare dintre noi se simte, adesea, tentat să se considere propriul său medic Și să hotărască ce medicamente să ia. Astfel debutează un amplu articol din revista pariziană „Paris Match" consacrat consumului excesiv si nociv de medicamente în Franța. Două cărți — continuă articolul — recent apărute, „Ghidul medicamentelor curente" de dr. Henri Pradal si „Invazia farmaceutică" de sociologii J. P. Dupuy și F. Karsenty. sint consacrate acestei probleme de cea mai arzătoare actualitate. Iată tezele esențiale pe care le Susțin :Fiecare francez cheltuiește pentru îngrijirea sănătății, respectiv medicamente si plata onorariilor către medici. Totalul cheltuielilor pentru îngrijirea sănătății crește într-un ritm de 14 la sută pe an. mult mai repede decit ritmul de creștere a producției naționale. Bugetul destinat achiziționării medicamentelor crește și mai repede : 17 la sută. Acest consum frenetic este cu atit mai surprinzător cu cit. după dr. Beraud „50 la sută din medicamentele consumate sînt fortifiante. reconfortarite sau medicamente digestive, a căror acțiune este exclusiv sau in principal psihologică". Cu alte cuvinte este vorba despre așa-zisele „placebo", adică medicamente care acționează asupra psihicului individului. Faptul Că spitalele nu utilizează decit 1 000 de produse, in timp ce în farmacii ' pot fi găsite peste 8 500, confirmă această apreciere. .Varietatea de medicamente, diversitatea modului de prezentare (injecții. fiole, comprimate) întăresc impresia de eficacitate. Pacientul poate să doarmă și să sufere tn liniște intrucit dulăpiorul său farmaceutic este plin pină la refuz cu medicamente. Totdeauna in farmacii se poate găsi un noU gen de barbituric „ultimul strigăt". Bolnavii, mulți dintre ei închipuiți, schimbă între ei diversele formule de medicamente hiootensive. a$a cum, tn trecut, gospodinele schimbau rețetele de bucătărie. Un consilier in problemele farmaceutice, d-na James Safar, a analizat timp de cinci ani mii și mii de rețete prescrise de medicii din regiunea Parisului. Printre altele, ea

"în minutele de început ale jocului. atît o echipă, cit și cealaltă au acționat destul de prudent, atacurile prelunglndu-se peste timpul cu care eram obișnuiți. Firește, a fost vorba— ne referim bineînțeles la Steaua— de o tactică preconcepută, pregătită și (aseară) aplicată cu rigurozitate și eficiență. întârziind șutul decisiv pe poartă, handbaliștii bucu- reșteni i-au obligat oarecum pe adversari să facă faulturi, unele pe- nalizabile (și penalizate, de altfel) cu lovituri de la 7 m. La pauză, Steaua conducea cu 8—4. Scorul spune, desigur, aproape totul cu privire la lupta din teren.Înainte de a trece la relatarea
LA U.J.C.M. HUNEDOARA

Servicii prompte și produse
tot mai multeDe la un an la altul, activitatea unităților din cadrul Uniunii județene Hunedoara a cooperativelor meșteșugărești cunoaște o tot mai mare dezvoltare si diversificare. răspunzlnd tot mai prompt cerințelor populației. Este semnificativ in acest sens faptul că deși sarcinile au fost mult Sporite, in 1974 meșteșugarii hunedoreni le-au depășit ’ substanțial. Bilanțul anului trecut evidențiază clar acest lucru : valoarea producției-marfă si a prestărilor de servicii către populație a fost depășită cu peste 1 800 000 lei. livrările suplimentare de mărfuri la fondul pieței s-au ridicat Ia aproape 2 600 000 lei. în timp ce planul desfacerii mărfurilor cu amănuntul a fost depășit cu 1 136 000 lei.— Dacă acestea reprezintă In clteva cuvinte nivelul cantitativ al activității noastre — ne sou- ne tovarășul Leontin Blăjan, președintele U.J.C.M. Hunedoara — trebuie să amintim că Și sub raport calitativ am făcut progrese. Îndeosebi în ceea ce privește lărgirea rețelei de servicii prestate, cît și diversifica-

Noi unități comerciale in județul AlbaIn acest an. rețeaua comercială din localitățile județului Alba cunoaște un intens proces de înnoire și modernizare. Nu de mult, în cartierul Platou) Românilor din municipiul Alba lulia a fost dat in folosință un modern complex comercial denumit „Arieșul". După cum ne-a informat tovarășul loan Lean, director adjunct al direcției comerciale județene, tot in acest cartier urmează să fie date țn folosință, pină la sfirșitul trimestrului I. noi unități: un magazin de încălțăminte și unul de maroohinărie. Tn centrul vechi al municipiului, in Piața 1 Mai. se va da in folo- «ință, în aceeași perioadă, magazinul central care, pe două ț niveluri, va Cuprinde numeroase unități comerciale : alimentară, produse electrice și electrotehnice, cofetărie, galanterie, parfumerie etc. Au început, de 

pre claritatea principială, despre cunoașterea profundă a problemelor internaționale care îi sint proprii președintelui Nicolae Ceaușescu, despre bunăvoința pe care o manifestă și contribuția la apropierea dintre România și Columbia. De altfel, relațiile româno-columbiene s-au intensificat in ultima vreme, iar schimburile economice s-au lărgit, datorită înțelegerilor la care s-a ajuns în urma vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu la Bogota și a președintelui Columbiei. . Alfonso Lopez Mir chelsen. în România.Subliniind rolul pe care îl pot avea parlamentele pentru apropierea intre popoare, pentru cauza păcii, oaspetele columbian a relevat însemnătatea contactelor dintre reprezentanții parlamentelor din cele două țări pentru o mai bună cunoaștere a politicii lor, pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Columbia.
f (Agerpres)

unora dintre aspectele mai importante din. repriza secundă, este, credem, necesară o subliniere : Steaua n-a beneficiat aseară nici de aportul lui Tudosie, nici de cel al portarului Orban, iar Birtalan a jucat puțin, resimțindu-se încă de pe urma unui accident mai vechi. Chiar și în a- ceste circumstanțe, echipa — mizind pe Gațu.'Kicsid, Voina. Stockl, Dră- găniță, Dincă și pe ceilalți — avea să facă în repriza a doua o adevărată demonstrație de măiestrie, o’a- devărată risipă de energie pentru a-și asigura un scor confortabil, tn această parte a meciului -Steaua a înscris incă 12 goluri, în timp ce Skoda nu a putut realiza decît 3 1 . Golgețerii campionilor români aufoȘt aseară Kicsid, (6 goluri)’. Bjr.U- lap (5), Voina, Drăgăniță -și-Stockl .;,fcitg„3 fiecare)»,-.-(SeL.mai: .eficace, jucător al oaspeților : Haber (autor a 4 goluri).Steaua are deci la „activ" 13 goluri, ceea ce îi asigură cu prisosință un plus de șanse pentru calificarea în semifinalele C.C.E. Returul — peste două săptămîni, la Plsen — este, oricum, destul de ușor.Miine, în sala „Victoria" din Ploiești. e rindul handbalistelor de la I.E.F.S. să furnizeze — tot în cadrul „Cupei campionilor europeni", și toi în- sferturile de finală — un meci plăcut și o victorie clară. în compania echipei olandeze Mora Swift Roermund.
I. DUMITRIU

pentru populațierea acestora. Mai întîi as vrea să arăt că în anul 1974 această rețea s-a extins cu încă 38 de ’ noi unități, cele mai multe amplasate in centrele muncitorești Hunedoara. Ghelar. Teliuc. Petroșani, Deva. Lupeni. Brad. Este vorba de unități cu diverse activități, incepind de la servicii , de curățat și călcat " pălării si pină lă tinichigerii, confecții etc. în același timp, colectivul nostru de creație a realizat si lansat în producție in anul trecut peste 660 modele noi de produse din domeniile confecțiilor, încălțămintei. tricotajelor, artizanatului.Această preocupare de înnoire Si diversificare a producției va fi continuată de cooperația meșteșugărească din județul Hunedoara și in anul 1975. direcțiile principale de acțiune fiind : dezvoltarea capacităților de producție existente, înființarea a încă 42 noi unități și crearea de alte 400 modele noi din cele mai diverse produse solicitate de populație.
Sahin IONESCU
corespondentul „Scînteii"

asemenea, lucrările de construcție a unor noi unități. între care uri magaz'n de articole electrice și electrotehnice, un magazin alimentar cu autoservire. magazine de țesături din bumbac și lină. Vor începe, de asemenea, lucrările de execuție a unui magazin mixt, cu O suprafață de 2 600 mp.Unitătf comerciale noi, moderne se vor construi și în celelalte Orașe ale județului Alba. Astfel, la Blaj se vor da în folosință un restaurant, un hotel turistic șl un magazin general, iar la Cugir mai multe unități in noul cartier al orașului. Pentru dotarea și utilarea unităților Comerciale. în acest an au fost alocate fonduri care depășesc patru milioane, lei.
Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteii"

Primiri la primul ministru al guvernului Cronica zileiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a., primit, joi, pe Jozef Tejchma, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, care participă la lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-polone de colaborare economică ce se desfășoară la București.în timpul convorbirii ce a avut loc s-a apreciat cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor multilaterale dintre România și Polonia, relații care se dezvoltă pe linia celor convenite cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republjcii Socialiste România, și Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, faptul că actuala sesiune a Comisiei guvernamentale româno-polone a prilejuit Identificarea a noi mijloace de lărgire și diversificare în viitor a conlucrării fructuoase, economice, tehnice, științifice și în alte domenii.
A apărut; „Revista economică7

NR. 4 DIN 24 I 1975Din sumar menționăm articolele: Adunările generale ale oamenilor muncii ; democratismul asumării și exercitării responsabilităților de Bogdan Pădure ; Modernizarea industriei și dinamizarea creșterii producției materiale de dr. Vasile M. Popescu ; Exigențe și implicații ale coordonării controlului in economie de Maria Ioniță.In cadrul rubricii : Marketing — investigație rs,R.E.“ : Creșterea a- portului reprezentantelor economice la promovarea exportului de

• între 3 și 9 februarie se vor desfășura la Basel campionatele internaționale de tenis „indoor" ale Elveției. Organizatorii acestui traditional turneu l-au desemnat drept principal favorit ne jucătorul român Ilie Năstase. Pe lista favoriților mai figurează Manuel Santana, Cliff Drysdale, Mark Farrell.® In primul tur al turneului International de la Birmingham (Alabama). jucătorul român Ion Tiriac l-a învins în trei seturi (6—4. .5—7, 6—3) pe’ cehoslovacul Jan Pisecki. Principalul favorit al concursului, a- meriCanul Jimmy Connors, a cîști- gat cu 6—4, 6—2 partida cu Pavel Slozil (Cehoslovacia).
FOTBAL : Viitoarele meciuri din cupele europeneJoi la amiază a avut loc la Zurich ' tragerea la sorti pșntru stabilea .meciurilor din cadrul sferturi- '. rotbal^țiui ui fa u iar -.re^urw'"la, 19' martie). Programul' întîlnirilor este următorul : „Cupa campionilor europeni" : Leeds United — Ander- lecht ; Ruch Chorzow — Saint Etien

Spor (Turcia)Ja 5 >ar șre.țțiful o;!()upă U E F.A Welez Mos-> martie). Programul hfl nritar ; ? ” p ..veiez mm
ne : C. F. Barcelona — Atvfdaberg ; Bayern Miinchen — Ararat Erevan ; „Cupa cupelor" : Real Madrid —ÎN CÎTEVAȘAH. Turneele de la Orense și Novi SadDupă o zi de odihnă, turneul internațional de la Orense (Spania) a continuat cu runda a șasea, in care marele maestru român Florin Gheorghiu a remizat, in 45 de mutări, cu marele maestru suedez Ulf Andersson. Tînărul sahist spaniol Juan Carlos Hernando a obținut o surprinzătoare victorie în partida susținută cu marele maestru danez Bent Larsen. In clasament conduc Florin Gheorghiu (România) si Guillermo Garcia (Cuba), cu cite 4,5 puncte, urmați de Diez del Corral (Spania) — 4 puncte Și o partidă întreruptă, Ulf Andersson (Suedia) — 4 puncte, Liubomir Liubojevici (Iugoslavia) — ț- 3,5 puncte (1) etc.

După șapte runde, reprezentanții României la turneele Internationale pentru juniori de la Novi Sad continuă să se numere printre fruntașii clasamentelor. în concursul feminin. Dana Nuțu împarte primul loc cu iugoslava Cejici. ambele avînd cite 5.5 puncte și o partidă întreruptă. Dana Nuțu. care în runda a șaptea a întrerupt cu Rank, a ciștigat partida întreruptă în runda a cin- cea cu maghiara Csonkic.In clasamentul turneului masculin conduc loan Mărășescu (România). Begovaț (Iugoslavia) și Halasz (Ungaria). cu cite 5.5 puncte. în runda a 7-a. loan Mărășescu a remizat cu Begovaț.AUTOMOBILISM. - După încheierea celei de-a doua etane (parcursul comun Monaco—Vals Ies Bains—Digne Monaco — 1 560 km), în „Raliul Monte Carlo" continuă să conducă echipajul italian Sandro Mu- nari—Mario Manucci („Lancia Stra- tos"). Pe locurile următoare se află echipajele conduse de finlandezii Markku Allen („FIAT 124-S") și Hannu Mikkola („FIAT 124-S"), Ultima probă specială a parcursului comun. desfășurată la Lantosque. a fost cîștigată de Hannu Mikkola. în cursă au mai rămas 43 de echipaje (din cele 96 care au luat startul).ATLETISM. — La Christchurch au început Jocurile sportive ale Noii Zeelande. la care participă sportivi și sportive din 20 de țări ale lumii. La atletism, sovieticul Valentin- Dmitrienko a cîstigat prob-' de a- runcare a ciocanului cu 70.52 m. A- mericanul Steve Riddick s-a 'ituat pe primul loc in cursa de 100 m plat, cu timoul de 10”41/100. fiind urmat de australianul Graham Has- kall — 10"58/100 și Aleksandr Kor- neliuk (U.R.S.S.) - 10”64/100. Inproba de 5 000 m. neozeelandezul Dick Quax (13’34”6/10) l-a Întrecut ne tanzanianul Nyambui Mjaya (13’36”2/10).TENIS DE MASA. — tn meci retur pentru sferturile de finală ale „Cupei orașelor tirgufi". echipa masculină T.C. Pecs a întrecut cu scorul de 5—1 formația vest-aermană Stuțtgărt. învingătoare și în prima întilnire. echipa maghiară s-a calificat pentru semifinale. 

dintre cele două țări, în avantajul reciproc.La primire, desfășurată într-o atmosferă prietenească, au participat Janos Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, și Ion Bucur, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.A fost prezent Wladyslaw Wojta- sik, ambasadorul R. P. Polone la București.în cursul aceleiași zile, primul ministru al guvernului. Manea Mănescu, a primit pe William Clark, vicepreședinte al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare — B.I.R.D., care face o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost discutate probleme privind relațiile de colaborare dintre România și B.I.R.D.La primire, desfășurată într-o ambianță de cordialitate, au participat Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, și Mihai Diamandopol, președintele Băncii de Investiții.

Toma Georgescu și Ioan Georgescu.Revista, publică un interviu cu dr. Rui Vilar, ministrul economiei al Portugaliei, intitulat „înfăptuim transformări creind o strategie an- timonopolistă" realizat de Rodica Dumitrescu și la rubrica de economie mondială articolele : „Aur galben" pentru „aurul negru" de Dinu Dragomirescu și Povara datoriei publice externe a țărilor in curs de dezvoltare de Carmen Albu.

• început sub semnul unor mari surprize (printre cei eliminați numă- rîndu-se Rod Laver. Roy Emerson, Stan Smith. Bjtirn Borg și Aleksandr Metreveli). turneul internațional de tenis ..open" de 'la Philadelphia a continuat cu disputarea partidelor din turul trei. Performerul zilei a fost americanul Vitas Gerulaitis. care l-a invins cu 4—6. 7—5. 6—4 pe campionul olandez Tom Okker. Arthur Ashe (S.U.A.) și Raul Ramirez (Mexic). singurii doi favoriți rămași în concurs, au obtinut victorii. (Primul : 6—3. 5—7. 6—4 cu compatriotul său Jeff Borowiak. iar al doilea : 6—4, 4—6. 6—4 cu americanul Charles Pa- sarell).
Steaua Roșie Belgrad ; F. C. Mal- moe — Ferencvaros Budapesta ; ■P.S.V. Eindhoven — Benfica' Ltsabo- 
tab (Iugoslavia) sau Derby County — Twente Enschede ; Juventus Tori- no — S. V. Hamburg ; F. C. K51n — F. C. Amsterdam ; Banik Ostrava (Cehoslovacia) — Borussia Moenchengladbach (R. F. Germania).RÎNDURI

BOX. — Americanul de culoare Paul Poirier, unul dintre cei mai tineri pugiliști profesioniști din lume (are 17 ani), se anunță drept o mare speranță la categoria mijlocie. în cadrul unei reuniuni care a avut loc Ia Boston, Poirier l-a învins (la puncte pe John Sullivan. Paul Poirier — care a debutat țn box cu doi ani tn urmă, direct la profesioniști, evoluînd mai intii la categoria u- șoară — este neînvins In cariera sa,' ciștigînd toate cele 25 de meciuri susținute pină în prezent.

împlinirea a 25 de ani de la proclamarea Republicii India, Ziua națională a poporului indian, a fost consemnată joi in Capitală prin desfășurarea unei seri culturale organizate de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au luat parte loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Ex- ,terne și Consiliul Culturii și Educației Socialiste, oameni de cultură și artă, ziariști. Erau, de asemenea, prezenți Vishnu K. Ahuja. ambasadorul Indiei la București, și membri ai ambasadei.
★Incepînd de joi se desfășoară. în Capitală, sesiunea științifică cu tema „Rolul și 'locul academiei în evoluția societății românești. 1918—1948". Reuniunea se înscrie într-o largă suită de manifestări organizate la București și în țară, care își. propun să contribuie prin comunicări și mărturii valoroase la elaborarea istoriei înaltului for științific.(Agerpres)

Alegerea noilor 
echipe de control 

obsfesc5In întreprinderi și instituții, în cartiere și in localitățile rurale s-a încheiat, recent, sub egida consiliilor Frontului Unității Socialiste, acțiunea de alegere a noilor echipe de control obștesc. Activitatea acestor organisme, ce se va desfășura de-a lungul unei perioade de doi ani, va întruni o serie de elemente calitativ superioare. Astfel, se remarcă, în primul rind. sporirea at.ît‘ a numărului unităților ce urmează să intre sub incidența controlului obștesc, cit și a echipelor.Sfera unităților supuse controlului 
a fost lărgită prin includerea și a întreprinderilor producătoare de bunuri de consum, magazine, unități sanitare aflate încă în stadiul de construcție. In ceea ce privește componenta noilor echipe, un aspect nou îl constituie alegerea diferențiată a membrilor echipelor, în funcție de profilul unităților ce urmează să fie controlate. De pildă. în întreprinderile producătoare de bunuri de consum și unitățile cooperației meșteșugărești, controlul va fi efectuat de muncitori cu înaltă calificare, tehnicieni, maiștri, ingineri,, economiști, ajutați de specialiști ai Inspectoratului de stat pentru controlul produselor ; activitatea privind combaterea poluării aerului. anei și solului urmează a fi controlată de echipe în a căror componentă intră ingineri, cercetători, proiectanți ; căminele, internatele, cantinele, cluburile, bazele sportive, unitățile medicale destinate studenților și elevilor intră sub incidența unor echipe alcătuite din tineri, iar activitatea maternităților, spitalelor de copii, creșelor și grădinițelor, caselor, de .copii.„ căminelor de bătrîni. 1 uunitătilOBi'‘.iGospodina", «ub cea a kunor echipe de’ffemei. (Agerpres)

LOTOCîștigurile tragerii din 17 ianuarie 1975■EXERAGEREA I : Categoria 1 : 2 variante 25% a 50 000 lei și 1 variantă 10% a 20 000 lei ; cat. 2 : 7,65 a 8 124 lei ; cat. 3 : 15,15 a 4 102 Iei ; cat. 4 : 23,85 a 2 606 lei ; cat. 5 : 214,95 a 289 lei ; cat. 6 : 209,85 a 296 lei.REPORT CATEGORIA I : 437 891 leiEXTRAGEREA a Il-a : Categoria A : 1,30 variante a 50 000 leî ; cat. B : 2,10 a 21 434 lei ; cat. C : 6.95 a 6 477 lei ; cat. D : 20,95 a 2 149 lei ; cat. E : 82 a 549 lei ; cat. F : 203,85 a 221 Iei ; cat. X : 2 490,10 a 100 lei.REPORT CATEGORIA A : 287 719 Iei
citează cazul unui suferind de o vagă maladie căruia i s-au prescris în cursul unui an peste 500 de medicamente „care să fie luate la nevoie". O altă rețetă a prescris unui tinăr de 25 de ani 152 de cutii și flacoane de zece medicamente diferite, care erau toate toxice sau periculoase. Profesorul Jean Bernard, specialist în cancerul singelui; consideră că toată lumea este vinovată de acest consum delirant : „bolnavii, care își administrează in mod absurd și dezordonat produse foarte pericu
Paris Match Un semnal de alarmă:Supraconsumul de medicamente

• Medicamente ineficiente și inactive ® Ce sînt bolile 
„terapeutice" • Psihoza „ultimului strigăt" farmaceutic

loase ; medicii, care prescriu, foarte adesea fără să se gindească prea mult, medicamente noi apărute pe piață ; laboratoarele farmaceutice, care, din motive evidente. încurajează această stare de lucruri ; autoritățile, care nu iau măsurile ce se impun. Primul din acești vinovați, bolnavul, esle de fapt și victima".Medicii și-au îmbogățit vocabularul cu un nou cuvint : maladia „terapeutică" sau maladia „iatrogenă" provocată de medicamentele luate pentru a combate o altă maladie. Cu âlte cuvinte avem de-a face cu un ciclu infernal. Mulți medici consideră că aceste boli reprezintă pină la 15 la sută din numărul total al maladiilor. Se poate considera că nu există medicamente anodine. „Din 200 de hemoragii digestive tratate în clinica mea. afirma profesorul Beauchant din Poitiers, 80 se datorează intoxicării cu... aspirină". A- ceastă aspirină, pe care francezii.’ și nu numai francezii, o consumă în proporții de masă (4 miliarde de comprimate pe an) are efecte inde-

R. P. UNGARĂ

în actualitate: economiile 
de materii prime și combustibilIn cadrul recentei sesiuni a Adunării de Stat a R.P. Ungare, care a dezbătut si a- probat bugetul de stat pe anul 1975, Faluvâgi Lajos, ministrul finanțelor, arăta. între altele, că in zilele noastre reducerea consumului de energie constituie o preocupare de prim plan în întreaga lume. Vorbitorul atrăgea atentia asupra necesității de a se folosi cit mai larg tn acest sens rezervele și posibilitățile interne din Ungaria, pro- punind și o seamă de măsuri pentru economisirea de materii prime și energie electrică.De altfel, această temă se află în atenția permanentă a ziarelor, a emisiunilor posturilor de radio și televiziune, care evidențiază importanta intensificării luptei împotriva risipei de materii prime și de e- nergie. In același sens a fost organizată și o consfătuire cu cadre de conducere din ministere.In ultima vreme, tn ziarele budapestane au apărut materiale în care se evidențiază măsurile adoptate de guvernul R.P. Ungare

pentru realizarea de economii in aceste domenii. Astfel. într-un articol din „Năpsza- badsâg", semnat de dr. Csikos Nagy Băla, președintele Oficiului național pentru materiale și preturi, se arată că in ultimul timp Consiliul de Miniștri a hotărit ca în vederea reducerii consumului de materii prime și energie fiecare întreprindere să analizeze posibilitățile existente la locurile de producție, ur- mînd ca pină la 15 februarie să întocmească planuri de măsuri în sensul respectiv. De asemenea. în prezent se lucrează la e- laborarea unui program de folosire eficace a investițiilor în domeniul energetic, de raționalizare a energiei șl de accelerare a trecerii de Ia consumul de hidrocarburi la alțl combustibili. Hotărîrea Consiliului de Miniștri privind reducerea consumului de energie și materii prime mai prevede limitarea vitezei autoturismelor și casarea autovehiculelor neco- resnunzătoare. Pină la 31 martie se vor reglementa normele de consum de benzină si
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A DOI ANI DE LA SEMNAREA 

ACORDULUI DE LA PARIS

Miting de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamezJoi după-amiază la întreprinderea de utilai petrolier „1 Mai"-Ploiesti. a avut loc un miting de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, prilejuit de Împlinirea a doi ani de la semnarea Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. La miting, împreună cu un mare număr de oameni ai muncii din întreprindere, au participat reprezentanți ai organelor locale de partid si de stat, precum și muncitori, ingineri și tehnicieni vietnamezi aflați Ia specializare în aceaștă unitate, prahoveană.Au JqaL parte Lam Van Luu, amrnr bas'adorul Republicii Vietnamului de Sud la București. Nguyen Van Su.însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. D. Vietnam.Vorbind despre lupta eroică a ponorului vietnamez pentru libertate si independență națională. Dumitru Co- jocaru, vicepreședinte al comitetului sindicatului din întreprindere, tehniciană Elena Răileanu și maistrul Dumitru Efrosin au subliniat că poporul vietnamez a 'dovedit întregii lumi curajul și abnegația sa In lupta pentru apărarea destinelor patriei, a dreptului de a trăi liber, de a făuri în patria sa o societate conform voinței și aspirațiilor sale.. Vorbitorii

vremea
Timpul probabil pentru 25. 26 și27 ianuarie. în țară : Vremea va fi relativ caldă și închisă, mai ales la ' începutul intervalului. Vor cădea burnițe si ploi locale. In zona de munte se vor semnala precipitații care vor fi si sub formă de lapovi- 

zirabile asupra stomacului, afirmă dr. Henry Prada!.Un alt medicament obișnuit, fena- cetina, poate provoca afecțiuni ale rinichilor. Or, francezii consumă un milion de comprimate fenacetină pe lună, din care doar 30 la sută sînt prescrise de medici.Din păcate, publicul nu este conștient de acest pericol. Este adevărat, din cînd îh cînd își aduce aminte de marile catastrofe, de pildă de miile de copii care s-au născut cu malformații monstruoase, ca urma

re a faptului că tn timpul sarcinii mamelor lor li s-a administrat thali- domlda, dar apoi uită repede aceste cazuri și iau din nou loc la festinul farmaceutic, chiar dacă meniul este din cele mai indigeste.Pentru a-și spori vinzările, laboratoarele farmaceutice iși reînnoiesc rapid produsele, căci orice „noutate" tentează. Este un trist adevăr că noile medicamente alungă de pe piață medicamentele vechi, chiar dacă nu aduc nici un fel de progres față de acestea. Un nou medicament este lansat in fiecare zi. Zilnic, 7 500 de comiși voiajori contactează pe medici pentru „a-i informa" ; ei vizitează in medie cinci doctori pe zi, prezentindu-le de fiecare dată trei pină Ia patru medicamente noi.Dar capacitatea de influențare a laboratoarelor farmaceutice nu poate explica numai ea singură -succesul medicamentelor lansate pe „piața sănătății". Francezul, cunoscut ca mare amator de a tezauriza metalele prețioase, are o înclinație tot atit de puternică și pentru produsele farmaceutice. Numai în orașul Creteil o 

motorină Ia autovehicule și mașini agricole. De asemenea, se va reduce vinzarea către populație a sobelor de încălzit cu petrol, iar centralele e- lectrice vor începe să utilizeze drept combustibil cărbune extras în tară.Pe linia economisirii de materii prime se lucrează, totodată, la planuri privind reducerea consumului de aramă, zinc, plumb, cositor, hirtie. polietilenă, precum și Ia intensificarea acțiunilor de colectare de metale, materiale sintetice și a deșeurilor de textile, hirtie și sticlă.Vizltînd în aceste zile mal multe • unități Industriale ne-am putut da seama că folosirea rațională a materiilor prime și a materialelor, reducerea consumului de energie. descoperirea de noi rezerve interne în aceste direcții constituie o preocupare de seamă a muncitorilor. tehnicienilor șl inginerilor, un obiectiv permanent căruia îi consacră eforturile lor.
A. POP

au subliniat cu multă satisfacție întărirea continuă a relațiilor de prietenie frățească și de solidaritate in- ternationalistă dintre poporul român' si poporul vietnamez. Și-au exprimat. de asemenea, convingerea că popoarele din peninsula indochineză se vor putea bucura nestingherit de dreptul lor sacru de a-și decide singure soarta, că pacea în această regiune va fi pe deplin restabilită.A vorbit apoi Lam Van Luu. care, în cuvîntul său, a făcut un bilanț al luptei poporului vietnamez pentru îndeplinirea acordului de la Ppris, relevînd că autoritățile de la Saigoh sabotează aaest acord, se opun păcii, democrației. înțelegerii naționale. că ele desfășoară sistematic o- peratiuni împotriva zonelor aflata sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu. In continuare, ambasadorul s-a referit la succesele obținute in reconstrucția tării, la dorința vietnamezilor de a trăi liberi în patria lor. de a-si făuri o viată demnă fără nici un amestec din afară. El a dat o înaltă apreciere relațiilor de ’ frățească prietenie și solidaritate internațională dintre poporul român si poporul vietnamez. (Agerpres)
tă șl ninsoare. Vlntul va sufla moderat. Minimele vor fi cuprinse intre minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade. Pe alocuri se va semnala ceață, iar izolat ploaie. în București : Vremea va fi relativ caldă și închisă, mai ales Ia începutul intervalului. Burniță și ploaie. Vint slab pină lâ potrivit. Temperatura va scădea u- sor spre sfirșitul intervalului. Ceată dimineața și seara.
colectă făcută tn beneficiul unei asociații de caritate a dus la colectarea, într-o singură după-amiază, a aproape două tone de medicamente, găsite prin sertare. Ori de cite ori se răs- pindește vreun zvon despre o stare morbidă, stocul familial de medicamente se umflă pe loc.Viitorul se prezintă în culori din cele mai sumbre pentru bietul individ, strivit de un mod de viață care se degradează tot mai mult și o industrie farmaceutică care îl împinge Ia un consum frenetic, dîndu-i iluzia că îi poate ușura situația. „Acest su- praconsum de medicamente, periculos pentru sănătatea bolnavului și ruinător pentru punga sa, va continua atîta timp cît industria farmaceutică va fi o industrie ca toate celelalte, dominată de regula oarbă a beneficiului maxim", afirmă Charles Levinson. Situația va dăinui atîta timp cit antibioticele vor fi o sursă de profit așa cum sînt autoturismele sau sutienele. Așa-zisul „proces al tetraciclinei" — care a avut loc tn 1969 — cel mai mare proces antitrust intentat împotriva industriei farmaceutice din S.U.A., demonstrează cum se realizează aceste profituri : trei giganți ai industriei farmaceutice, „Cyanamid", „Pfizer" și „Bristol Myers", încheiaseră între ele o înțelegere secretă pe baza căreia au obținut beneficii enorme de pe urma tetraciclinei ; in timp ce costul unei capsule de tetraciclină revenea la un franc, ea era vindută cu 15 franci farmaciilor și cu 25 franci consumatorilor !Această situație va dăinui atîta timp cît medicamentele vor fi singura soluție prescrisă pentru racilele de care suferă omul contemporan. „Soluționarea ohimică" a acestor racile, a tensiunilor sociale și a stress- uiui cotidian constituie o aberație. O broșură publicitară consacrată tranchilizantelor încearcă să acrediteze ideea că acestea constituie singurul remediu față de perturbările în echilibrul psihosomatic al individului provocate de complexitatea situației economice, eroziunea monetară. problemele deplinei folosiri a miinil de lucru și alțl factori ai vieții moderne (in lumea occidentală — n.r.). Citind aceste rinduri nu poți să nu te simți cuprins de un fior. Iată într-adevăr un mijloc din cele mai comode de a ignora adevăratele date ale problemei ! — încheie articolul din „Paris Match".
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Conferința pentru securitate înalte distincții românești înmînate

SC1NTEIA - vineri 24 ianuarie 1975

Intensificarea cooperării internaționale - un
și cooperare în Europa
în dezbatere documentul privind

* ale securității
aspectele militare

Conferința pentru securitateGENEVA 23 (Agerpres). — Miercuri, la C __________«I cooperare în Europa, o atenție deosebită s-a acordat finalizării negocierilor asupra documentului ritătii. privind aspectele militare ale șecu-

unor militari sovietici important factor al progresului și dezvoltării DE
Lutnd cuvîntul In acest context, reprezentantul român Romulus Nea- gu. după ce a relevat progresul înregistrat Ia redactarea preambulului Si a părții privind aspectele de perspectivă ale dezangajării si dezarmării In Europa, a insistat asupra adoptării la această conferință a unor măsuri pentru întărirea încrederii si creșterea stabilității pe continent. Printre aceste măsuri, pe prim-plan

se situează notificarea manevrelor militare de anvergură, menită' să e- limine unii factori de neîncredere si suspiciune.In sensul intensificării eforturilor In direcția elaborării de formule care să ducă la întărirea securității pe continent s-au pronunțat și delegații U.R.S.S.. Franței. Belgiei, Italiei. Angliei. Olandei. Elveției. Cehoslovaciei si Bulgariei.

MOSCOVA 23 (Agerpres).—Corespondentul nostru transmite : La Ambasada română din Moscova a avut loc, la 23 ianuarie, înmînarea de ordine și medalii românești conferite prin decret al președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae CeauȘescu, unor militari sovietici, cu prilejul aniversării a 30 de ani de Ia eliberarea României de sub dominația fascistă.înaltele distincții au fost înmînate de ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, care a felicitat călduros personalitățile militare din conducerea Ministerului Apărării al U.R.Ș.S. cu prilejul decorării.Luînd cuvîntul în numele celor decorați, mareșalul Uniunii Sovieti-

ce I. I. lakubovski, prim-locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., a mulțumit conducerii de partid și de stat a României, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, pentru înaltele distincții. Vorbitorul a evocat însemnătatea datelor memorabile' sărbătorite de poporul român în anul 1974, amintind, totodată, că în acest an se va sărbători cea de-a 30-a aniversare a victoriei împotriva fascismului, la obținerea căreia Uniunea Sovietică a avut un rol hotărîtor. Mareșalul lakubovski a evocat, totodată. participarea armatei române, alături de armata sovietică. Ia frîngerea definitivă a Germaniei tleriste. !n- hi-

Intervenția reprezentantului român în Comisia pentru dezvoltare 
sociala a ECOSOC

NAȚIUNILE UNITE 23 t— Corespondentul nostru transmite': Lucră
rile celei de-a 24-a sesiuni a Comisiei pentru dezvoltare socială — or
gan subsidiar al ECOSOC — se apropie de sfirșit. Principalul punct 
al dezbaterilor, începute la 6 ianuarie a.c., l-a constituit „starea socială 
mondială". Dezbaterile au avut ca punct de plecare un raport pe această 
temă al secretarului general al O.N.U.

Comisiei pentru dezvoltare socială — or-

O.N.U.

SITUAȚIA DIN CAMBODGIA PENTRU O NOUĂ ORDINE POLITICĂ
• Sub presiunea forțelor de eliberare, aeroportul Pnom Penh
ului a fost închis ® Declarația Ministerului Informațiilor și Propa

gandei al G.R.U.N.C.CAMBODGIA 23 (Agerpres). — Autoritățile lonnoliste au închis aeroportul Pochentong pentru toate zborurile comerciale. închiderea singurului punct de legătură al Pnom Penhului cu lumea exterioară a fost determinată de acțiunile forțelor khmere de eliberare in zona capitalei. în ultimele zile, patriotii au distrus un avion și au avariat alte patru staționate pe aeroport. Au fost, de asemenea, avariate depozitul de combustibil și pista de decolare și aterizare.Ministerul lonnolist al apărării a fost pus de joi in stare de alertă totală. in urma informațiilor primite privind infiltrarea unor detașamente ale forțelor de eliberare în Pnom Penh. Serviciile militare de radar au descoperit că tirul artileriei care bombardează diferite obiective din capitală este diriiat prin radio chiar din interiorul orașului.

Agenția khmeră de Informații a dat publicității o declarație a Ministerului Informațiilor și Propagandei al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), în care este denunțată continuarea de către S^U.A/a intervenției in Cambodgia.în numele Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.) și al G.R.U.N.C., Ministerul Informațiilor și Propagandei al G.R.U.N.C. a condamnat ferm intervenția S.U.A. în Cambodgia și a cerut acestora să pună capăt acțiunilor lor agresive și ajutorului acordat regimului lonnolist, astfel incit poporul cambodgian să poată hotărî singur în problemele sale interne, fără nici un fel de amestec; străin.

SI ECONOMICĂ MONDIALĂ
Comunicat la încheierea convorbirilor dintre delegațiile 

Frontului de Eliberare Națională din Algeria și P. C. Italian

Reprezentantul României, Nicolae Ropotean — ales raportor al comisiei — a prezentat poziția tării noastre față de principalele probleme abordate, insistind îndeosebi asupra punctului „Măsuri pe plan internațional pentru realizarea dezvoltării sociale și progresului". El a evidențiat - necesitatea intensificării cooperării internaționale pentru a se accelera progresul in îndeplinirea o- biectivelor social-economice ale dezvoltării. realizarea unor condiții egale de dezvoltare pentru toate națiunile și eliminarea exploatării nomice străine, prin practicile monopolurilor internaționale.România, a arătat vorbitorul, apreciază că cooperarea internațională
eco-

pentru îndeplinirea acestor obiective trebuie bazată exclusiv pe respectarea strictă a normelor și regulilor Cartei și dreptului internațional și să aibă in vedere necesitățile țărilor in curs de dezvoltare. El a subliniat existenta in țara noastră a unei strinse corelații intre schimbările, de structuri economice și sociale și o- . biectivul fundamental al acestora: producerea unor transformări radicale in calitatea nivelului de viață al poporului.în încheiere, el a vorbit despre realizările României in domeniile e- ducației. distribuției veniturilor, asigurărilor sociale; sănătății, demografiei etc.

Declarație a M.A.E. 
ai R. D. VietnamHANOI 23 (Agerpres). — La Hanoi a fost dată publicității declarația unui purtător de cuvînt al' M.A.E. al R.D.V. in legătură cu in-1 tentia guvernului american de a cere suplimentar Congresului suma de 300 milioane dolari pentru acordarea de ajutor militar administrației de lâ Saigon și regimului de la Pnom Penh. Declarația apreciază această acțiune ca o dovadă a amestecului militar american în treburile interne ale Vietnamului de sud și Cambodgiei. care contravine Acordului de 1« Paris cu privire la Vietnam.

ALGER 23 — Corespondentul A- gerpres transmite : în comunicatul dat publicității in urma convorbirilor purtate la Alger intre o delegație a Partidului Comunist Italian și o delegație a Frontului de Eliberare Națională din Algeria se afirmă „necesitatea de a se face din Medite- rana o mare a păcii, de a se acționa pentru dizolvarea blocurilor militare și eliminarea bazelor străine". Părțile apreciază că „progresele clasei muncitoare -'și forțelor democratice din, Europa capitalistă, consolidarea solidarității țărilor în curs de dezvoltare, întărirea continuă a lumii socialiste constituie tot atitia factori

popoarelor social, so- ordini in-tot'odată,
determinanți' în lupîa pentru libertate, progres cialism și stabilirea unei ternaționale mai juste".Comunicatul afirmă,„dreptul fiecărui popor la recuperarea, stăpinirea și exploatarea suverană a resurselor naturale". „Cauzele esențiale ale agravării inflației in lume rezidă nu in majorarea legitimă a preturilor petrolului și altor materii prime de către țările producătoare, ci în politica monopolurilor imperialiste, în criza generală care afectează sistemul capitalist", se menționează in document.

Activitate diplomatică în problema
Orientului Apropiat

A genii ti economită intemațională t
„SCĂDERE GENERALIZATA A CURSULUI DOLARULUI PE 

PIEȚELE VEST-EUROPENE"

• „PAȘAPORT" PEN
TRU CIRCULAȚIA ÎN 
CENTRUL LONDREI? Se preconizează ca automobi- liștii londonezi să plătească o taxă, suplimentară pentru a obține o „vignetă" care oferă dreptul de liberă trecere prin zona centrală a capitalei. Preocupat să salveze orașul de consecințele traficului auto supraaglomerat și ale gradului înalt de poluare pe care le. cunosc alte capitale ale lumii, Consiliul. Marii Londre preconizează să supună dezbaterii pu-> blice și organismelor interesate propunerea de a introduce sistemul „v.ignetei" și suprimarea a-40’la sută din cele 51 000 de locuri de parcare. Paralel, se au în vedere interzicerea definitivă a circulației automobilelor particulare pe anumite ar-' tere și, desigur, crearea de noi ■ linii de transport in comun.

CAIRO. — Secretarul general, al Ligii Arabe. Mahmud Riad, va începe mîine o vizită in Libia, la invitația ministrului de externe al acestei țări. Abdel Moneim El Hoony. Riad va discuta cu oficialitățile libiene o serie de probleme care interesează țările arabe.

u cele două țări privind livrarea către Arabia Saudită a mai cadre- de avioane militare
unei noi organizații

multor es- americane.afacerilor regionale latino-americane

WASHINGTON. — Ministrul apă- • rării si aviației al Arabiei Saudite. generalul Hamad Mahammad al Shumaimri. a sosit la Washington într-o vizită oficială. Principalul punct pe agenda convorbirilor ne care ministrul saudit le va purta cu oficialitățile Pentagonului îl constituie acordul Încheiat recent Intre

LONDRA. — Ministrul externe al Marii Britanii, James Callaghan, a avut, miercuri, convorbiri neoficiale cu ambasadorii țărilor membre ale Ligii Arabe acreditați la Londră. După cum precizează agenția Reuter, aceste convorbiri au fost inițiate de șeful diplomației britanice înaintea intilnirii de la Washington a primului ministru Harold Wilson cu președintele Gerald Ford, programată pentru sfîrșitul lunii ianuarie, in cadrul căreia va fi examinată și situația din Orientul Apropiat.
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de 
pe

• ROBOTUL SUDOR 
ELECTRIC. La Institutul de sudură electrică „E.O. Paton" . din Kiev a fost realizat un robot pentru sudura electrică punctată prin contact. Robotul este un dispozitiv cu dirijare programată. El are memorie și poate fi reglat, într-un timp foarte scurt, pentru un alt ciclu 'de 'lucrări. Sfera sa de aplicare va fi, în primul rînd, in industria automobilelor.. Folosirea unor astfel de automate poate determina o accelerare considerabilă a proceselor de producție.

PREGĂTIRI ÎN VEDEREA 
CONFERINȚEI ÎN PROBLE

MELE ENERGIEI

s-o

Locuitorii Romei 
n-au mai găsit ziarul 
preferat la chioșcuri. 
Stațiile metroului au 
rămas pustii. La cele 
două principale „porți 
aeriene" ale orașului, 
avioanele nu s-au miș
cat din hangare. La 
„Stazione Termine" 
zeci de trenuri au ră
mas imobilizate timp 
de mai multe ore. Si- ■ 
renele fabricțlor și u- 
zinelor nu și-au , mai 
făcut auzite obișnuite
le, semnale de începe
re a lucrului.

Același lucru
întimplat la. Milano, 
la Torino, la Florența 
și in toate localitățile 
peninsulei, unde mai 
mult, de 13 milioane 
de oameni ai muncii 
au „încrucișat" brațele 
pentru a lua parte la 

■ o nouă și impresio
nantă zi de luptă uni
tară, inițiată de Fede
rația sindicală C.G.I.L. 
— C.I.Ș.L. — U.I.L.

In cursul dimineții, 
în principalele orașe 
ale țării au fost orga
nizate demonstrații 
ale muncitorilor gre
viști, încheiate prin

impresionante mitin
guri, la care au luat 
cuvîntul lideri ai or
ganizațiilor sindicale. 
O semnificație aparte 
a avut manifestația 
organizată la Roma, 
care, in afara revendi
cărilor strict sindicale, 
a îmbrăcat un net ca
racter antifascist. Ațit 
demonstrația organi
zată la Collosseo, cit 
și mitingul desfășurat 
în piața San Giovanni 
(tradițional loc de in- 
tilnire al muncitorilor 
din Roma) și în ca
drul căruia a luat cu- 
vintul iLuciano Lama, 
secretar general al 
C.G.I.L., au constituit 
un mijloc de reafir
mare a hotărârii și vo
inței de luptă a tutu
ror forțelor democra
tice împotriva provo
cărilor fasciste înregis
trate in ultimul timp 
în capitală.

Această nouă grevă 
generală, apreciată ca 
un moment important 
in cadrul acțiunilor 
inițiate de organizați
ile profesionale ale 
oamenilor muncii, este

un răspuns la modul 
în care patronatul și 
autoritățile guverna
mentale privesc re
vendicările legitime 
ale. sindicatelor in le
gătură cu 
locurilor 
creșterea pensiilor și 
a veniturilor celor 
mai scăzute, susține
rea puterii de cumpă
rare a celor ce mun
cesc, continuu afectați 
de inflație, transpune
rea în practică a pro
gramelor de dezvolta
re în spdul tării — 
care formează unul 
din punctele principa
le ale platformei re
vendicative a orga
nizațiilor sindicale.

Hotărâte să continue 
lupta pentru reforme 
și un nou tip de dez
voltare 
socială a țării, organi
zațiile 
mează 
in. zilele 
un nou program 
greve și 
de protest.

Radu BOGDAN

garantarea 
de muncă,

economică și
sindicale ur

să stabilească, 
următoare, 

da 
manifestări

Roma

DAMASC — Președintele Adunării Naționale a Franței, Edgar Faure, a sosit la Damasc, în cadrul unei vizite oficiale în Siria, .anunță,.agenția M.'E.N,1 Edgar Faure va fi "primita de președintele Hafez Al Assad și va avea convorbiri cu membri ai parlamentului și guvernului sirian în probleme, legate de situația din Orientul Apropiat și relațiile bilaterale.

agențiile
Ministrul comerțului al 

Marii Britanii, Peter Shore- ‘-a primit joi pe Constantin Stanciu. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, șeful delegației române la lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale ro- mâno-britanice. S-a făcut o trecere în revistă a relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări și a căilor pentru dezvoltarea în continuare a acestora și s-a analizat stadiul lucrărilor celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-britanice.
Convorbiri sovieto-poio-

H0ZO Ministrul de externe al R. P. Polone. Ștefan Olszowski. a efectuat o vizită la Moscova, unde a avut convorbiri cu Andrei Gromîko. mi-
• •

HAVANA — Ministrul mexican al patrimoniului național, Francisco Javier Alejo, a sosit la Havana in vederea discutării cu oficialitățile cubaneze a problemei creării unui „sistem economic latino- american" (S.E.L.A.). anunță agenția Prensa Latina. Din noua organizație regională, propusă de Mexic, și Venezuela, urmează să facă parte toate statele latino-americane și de limbă engleză din zona Caraibilor.Francisco. Javier Alejo va avea, asemenea, convorbiri cu privire dezvoltarea cooperării economice tehnologice mexicano-cubaneze,
★i-vSAN JOSE. — Un număr; de. ;33 membri ai Adunării Legislative' din Costa Rica au semnat o scrisoare a- dresată președintelui tării. Danie! Oduber Quiros, In care se pronunță pentru restabilirea imediată a relațiilor diplomatice cu Cuba.

BONN. — Ministrul francez al 
afacerilor externe, Jean Sauvag- 
nargues, a declarat la Bonn, in 
cadrul unei conferințe de presă, 
că Franța va lansa, in curind. invi
tații pentru conferința pregătitoare 
în problemele energiei. El a preci
zat că partenerii Franței au apro
bat rezultatele recentei intilniri din 
Martinica dintre președinții Valery 
Giscard d’Estaing și Gerald Ford 
privind convorbirile in problemele 
energetice, care prevăd organiza
rea' unei conferințe pregătitoare 
pină la sfîrșitul lunii martie, apoi 
a conferinței propriu-zise.

se apropie de cele mai 
. scăzute niveluri înre
gistrate după vara a- 
nului 1973. Astfel, la 
Ziirich, moneda ame
ricană a atins cel mal 
scăzut curs din în
treaga istorie a acti
vităților ,de bursă in 
acest important cen
tru financiar. Dolarul 
a fost negociat, in me
die, la cursul de 2.4975 
franci elvețieni. .

♦
CURENT ÎN FAVOAREA 

UNUI NOU REFERENDUM

COPENHAGA. — Sase partide 
politice daneze, care dispun de 110 
din cele 179 de locuri ale parla
mentului, s-au ■ declarat favorabile 
organizării unui nou referendum in 
problema apartenenței Danemar
cei la Piața comună. în cazul în 
care Marea Britanie s-ar pronunța, 
la rindul său, prin referendum, in 
favoarea retragerii ‘din C.E.E. Se 
invocă faptul că aderarea Dane
marcei la C.E.E. fusese condiționa
tă de apartenența Angliei la Piața 
comună lărgită.de la

de presă
nistrul de externe al U.R.S.S. Părțile au examinat aspecte ale relațiilor de colaborare sovieto-polone si au e- fectpat un schimb de opinii asupra problemelor internaționale actuale.

Seară Eminescu 
la Moscova

MOSCOVA 23 — Coresponden
tul nostru transmite: La Casa 
prieteniei popoarelor din Mosco
va a avut loc o seară consacrată 
împlinirii a 125 de ani de la naș
terea lui Mihai Eminescu. Au 
participat oameni de litere so
vietici, reprezentanți ai condu
cerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română și ai 
organizațiilor obștești sovietice, 
membri ai Ambasadei române 
din Moscova. Despre nemuri
toarea operă eminesciană și lo
cul acesteia in literatura româ
nă și universală a vorbit A.A. 
Sadețki, traducător de literatu
ră română. Poeții sovietici V. 
Korceaghin și M. Ștefanovici 
au recitat, in traducere proprie, 
din operele lui’ Eminescu.

• în cadrul programului guvernamental peruan pentru amplifica
rea și modernizarea capacităților de prelucrare a țițeiului, întreprin
derea de. stat „Petroperu" va construi două noi rafinării,, una .in locali
tatea Bay ovar, de pe coasta peruană a Pacificului, iar cealaltă in jun
glă, lingă localitatea Borja,

w.^eAddek Boerma, directorul.,general, al F.A.O., a adresat în fața 
adunării. Consiliului vestreuropeam.un,apel la sporirea asistenței acor
date popoarelor amenințate de subnutriției Bl a‘chemat la sprijinirea 
eforturilor care se întreprind după Conferință internațională in pro
blemele alimentației care a avut loc la Roma, în vederea dezvoltării 
agriculturii țărilor in curs de dezvoltare. ... Ș ■ ■

transmit:
Remaniere guvernamen

tală în Venezuela. După de- misia miniștrilor de externe, de interne și al agriculturii, președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, a efectuat, la 23 ianuarie, remanierea guvernului, în care majoritatea portofoliilor a fost distribuită, la fel ca și in guvernul precedent, reprezentanților Partidului Acțiunea Democratică. de guvernămînt. în postul de ministru al afacerilor externe a fost numit Ramon Escobar Salon.
Un reprezentant al Se

cretariatului O.N.U. 3 sosit la a deschi- aLourențo Marques, pentru _ de o reprezentantă permanentă O.N.U. in capitala Mozambicului.
0 întrevedereîntre Liap dep- cih. președintele Asociației de prietenie China—Japonia, și membrii delegației Federației naționale a organizațiilor industriale din Japonia, condusă de Tetsutaro Otani. aflată în vizită în R. P. Chineză, a avut loc Ia Pekin.

general alGeorgesSecretarul 
P.C. Francez, chais, a părăsit secția de reanimare a spitalului Lariboisiere, răminînd însă internat intr-un salon al spitalului. Un purtător de cuvint a precizat că „starea sănătății secretarului general al P.C.F. evoluează normal".

Mar-

0 tentativă nereușită de 
rebeliune militară s-a produs în Dahomey, la 21 ianuarie, a anunțat. joi, un purtător de cuvint al guvernului. Instigatorul. rebeliunii este căpitanul Janvier Assogba. ministrul funcțiunilor publice și muncii.

Programul nuclear spa- 
niol pentru perioada 1977—1932 prevede construirea a 20 de. centrale atomoelectrice. cu o capacitate totală de 20 miliarde kW. în prezent, în Spania sint in funcțiune trei centrale atomoelectrice. iar alte șase se află în construcție sau în fază de proiect.

/Vai/e cu tricolorul

romanesc la Beirut

• DE CE DESCREȘTE 
NUMĂRUL ALBINELOR. Rfecoltele mai mici de mere din R.F. Germania, de floarea-soa- relui — in Birmania, sau de miere — în Tunisia sînt explicate — potrivit unui articol a- părut în să’ptămînalul american „Newsweek" — prin reducerea, pe scară mondială, a numărului de albine. Potrivit părerii profesorului W. Drescher din Bonn, numărul albinelor crescute de om a scăzut cu 11 la, sută, respectiv cu ăpi-oape 200 de miliarde. Potrivit’, experților, printre cauzele care au determinat a- ceastă evoluție, un loc important il ocupă extinderea procesului. de. urbanizare și, folosirea pe scară largă a pesticidelor, cărora le-au căzut ca victime ne,- vinovate și albinele. ■

• PENTRU CINEFILI. O editură franceză a început tipărirea .unor .albume cuprin- zind 1 000 de imagini, res- peiStîv”1.000" dâ‘ cadre din filme clasice. Sub fiecare imagine — dialogul corespunzător, așa cum este ol înregistrat pe banda sonoră a versiunii originale a filmului. în plus,, fiecare album este însoțit de o bogată anexă cuprinzind toate datele tehnice ale peliculei respective, notițe biografice ale regizorului și actorilor principali etc., precum și extrase din cronicile unor reputat! critici de film. îmbinînd modalitățile specifice ale producției cinematografice cu cele ale producției de carte, aceste albume se bucură de mult succes. Primele volume apărute sint consacrate unor filme cunoscute și publicului nostru : „Copiii paradisului" (regia Marcel Carnâ) și „Iluzia cea mare" (regia Jean Renoir).
• POFTA DE MÎN- 

CARE Șl ELEMENTELE 
METALICE. Analizind conținutul părului la 75 . de copii cu pofta de mincare scăzută, un medic american, dr. Hankin, a ajuns la concluzia că procentul de zinc este mai mic decit in cazul copiilor sănătoși. După această constatare, a introdus in alimentația copiilor ficat, rinichi și alte produse bogate in zinc, care le-au mărit pofta de mincare. .Insuficiența zincului, după părerea doctorului Hankin, nu 'este singura cauză. Pofta de mincare poate «cădea și datorită insuficientei cuprului, a nichelului și a altor elemente metalice.

Este de așteptat ca în cursul noii sesiuni a parlamentului britanic să se desfășoare o și mai aprigă bătălie pentru o nouă politică externă și pentru initiative cu adevărat eficiente în domeniul dezarmării. Cei 54 de dep.utați laburiști care s-au pronunțat anul trecut împotriva tergiversării măsurilor de reducere a cheltuielilor de apărare vor cere respectarea strictă a manifestului electoral pe baza căruia partidul laburist a ciștigat ultimele alegeri. Acest manifest cerea economii anuale de cîteva sute de milioane de lire sterline din totalul cheltuielilor militare, promitea să obțină înlăturarea bazelor americane . pentru submarine „Polaris" din Marea Britanie și prevedea renunțarea la orice intenție de a construi o „nouă generație" de arme nucleare. El angaja, de asemenea, un viitor guvern laburist să acționeze pentru consolidarea destinderii. întărirea O.N.U., îmbunătățirea relațiilor cu țările socialiste, pentru desființarea simultană a- pactului N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia. Deputății de stingă vor reaminti adevărul bine cunoscut că nu va putea fi depășită criza economică atît timp cit este menținut actualul nivel al cheltuielilor militare.Spre deosebire de trecut, acești de- putați care cer schimbări în politica externă, deși se află încă în minoritate în Camera Comunelor, sînt sprijiniți de majoritatea Comitetului Executiv al partidului laburist,

precum ți de activiști din organizațiile locale . și din . sindicate. Cu toate acestea, bătălia va fi grea. Multi dintre membrii aripii de dreapta din partidul laburist au mai multe puncte în comun cu conservatorii decit cu aripa stingă laburistă. iar propaganda lor. care cere formarea unui ..guvern de uniune națională", urmărește de fapt aducerea la putere a unui guvern de dreapta.
SCRISOARE DIN LONDRA 
de la Gordon SCHAEFFER

Bătălia pentru dezarmare are pentru noi o importanță esențială. Situația economică dificilă a Marii Britanii impune nu reduceri 'simbolice din cheltuielile militare, ci abandonarea definitivă a „războiului rece" și a alianțelor militare. Trebuie înțeles că singura alternativă este coexistența pașnică. Comerțul cu țările socialiste — care nu cunosc criza — ar deschide noi posibilități pentru sutele de mii de muncitori care sînt amenințați a- cum de spectrul șomajului.Iată de ce organizațiile de luptă pentru pace din Marea Britanie au hotărît să facă din anul 1975 — a- nul luptei pentru dezarmare. într-o scrisoare, care va fi trimisă săptă- minal primului ministru, organiza-

țiile de femei cer măsuri de dezarmare și lichidarea armelor nucleare. Diferite acțiuni vor ti desfășurate și de alte organizații, printre care Comitetul britanic pentru securitate și cooperare în Europa și Organizația de luptă pentru pace. A- ceste inițiative sint destinate să constituie o parte din campania mondială pentru dezarmare. Sintem de părere că o conferință mondială de dezarmare, pentru care s-a pronunțat Adunarea Generală a O.N.U., va trebui să se bucure de sprijinul activ al popoarelor din toate țările lumii, ca expresie a aspirațiilor lor de pace și securitate internațională.Conferința pentru pace care a avut loc în toamna anului trecut In Marea Britanie, sub egida Consiliului Mondial ăl Păcii, s-a pronunțat In sprijinul convocării unei asemenea conferințe, sugerind chiar o agendă a dezbaterilor. Ea se referă la înfăptuirea dezarmării generale și totale ca o- biectiv final, scoaterea in afara legii a armelor nucleare și interzicerea vinzării și fabricării lor, dizolvarea alianțelor militare, controlul vinzărilor de armament, distribuirea echitabilă a alimentelor și a altor resurse, măsuri pentru combaterea bolilor, foametei și sărăciei, înființarea unor catedre de pace și dezarmare in universități. încetarea imediată a tuturor experiențelor nucleare ar crea auspicii favorabile pentru desfășurarea lucrărilor acestui for.

Gală de filme românești 
la Bruxelles

BRUXELLES 23 — Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
cadrul acordului cultural româ- 
no-belgian. la Bruxelles a avut 
loc o oală de filme românești. 
Au fost prezentate filmul artistic 
„Drum in penumbră" si un do
cumentar despre tara noastră. 
Au participat Leon Eli Troclet, 
ministru de . stat, președintele 
Asociației culturale Belgia- 
Rom.ânia. personalități ale vie
ții publice.

Firmele românești de co
merț exterior ..Tehnoforest- export", „ILEXIM" și „ICECOOP" au participat și în acest an la tradiționalele saloane internaționale de mpbilă și covoare organizate ia Paris. Standurile românești au prezentat un bogat sortiment de mobilă de diverse stiluri, lucrate în esențe rare, precum și numeroase și variate covoare lucrate. manual. Exponatele românești au fost apreciate de reprezentanții unor firme străine, de oameni ■ de afaceri, care au semnat noi contracte cu întreprinderile românești de export.

Evoluția stației orbitale „Saliut-4"

A

Studii ample in legătură cu activitățile solare
MOSCOVA 23 (Agerpres). — O parte importantă din aparatele geo

fizice și astrofizica aflate la bordul stației orbitale științifice sovietice 
„Saliut-4" studiază, într-o formă sau alta, și activitatea solară, infor
mează agenția T.A.S.S. In prezent, potrivit datelor primite de la bor
dul stației, in activitatea Soarelui se inregistrează perioada cea mai 
liniștită din ultimii 20 de ani.

tn timpul evoluției stației sovietice „Saliut-3“, în momentul unei 
furtuni solare, așparatele științifice de la bord au înregistrat fenomene 
interesante in magnetosferă și în straturile superioare ale atmosferei 
terestre. A fost studiată, de asemenea, legătura dintre aparițiile pe
telor solare și nivelul radiațiilor în Cosmos și pe Pămint.

Oamenii de știință apreciază că studierea activității solare va de
veni, in următorii ani, o necesitate, cercetările reliefînd influența as
trului zilei asupra unor maladii cardiovasculare și asupra evoluției 
vegetației pe Terra.

Pe oglinda de azur a golfului 
„St. Georges", port al orașului 
Beirut, plutesc zeci de nave din 
numeroase țări ale lumii. Mai 
multe dintre ele poartă tricolo
rul românesc. Primul vas româ
nesc care a intrat anul acesta în 
radă a fost „Timiș" Au acostat 
apoi la cheiuri „Mamaia" șl 
„Poiana", fiind așteptate să so
sească. și altele.

Anul trecut. In acest port au 
ancorat 77 nave românești, des- 
cărcînd pe cheiuri o largă gamă 
de mărfuri produse in tara noas
tră și destinate Libanului sau 
altor state arabe. Comparativ 
cu 1972, numărul vaselor ro
mânești sosite anul trecut' la 
Beirut a fost mai mare cu 27, 
sporind corespunzător si can
titatea de mărfuri transportate 
de ele. care în 1974 s-a apropiat 
de 100 000 de tone. Finind sea
ma de faptul că mărfurile ro
mânești destinate Libanului și 
altor țări arabe sînt încărcate 
și pe nave străine, iar unele 
vase românești descarcă și în 
alte porturi din zonă — la Tri- 

celălalț port libanez, sau 
porturile siriene Lattakia,

TartQus. Banias — avem o ima
gine vie. concretă a dezvol
tării continue a schimburilor e- 
conomice romăno-arabe. in in
teresul tarilor noastre, al cola
borării internaționale.

• CINCI ORE DE VIS
COL. Un oraș din Scoția — East Kilbridge—a fost miercuri izolat timp de cinci ore ca urmare a unui viscol de o violentă extremă. Toate căile rutiere spre această localitate au fost olocate in. cîteya minute de autovehiculele răsturnate sau imobilizate din cauza derapajelor. Surprinși de viscol, mii de șoferi și-au abandonat vehiculele. Nu au fost semnalate victime, întreaga Mare Britanie a cunoscut. miercuri, o.zi dificilă, in regiunile sudice semnalindu-se inundații provocate de ploi puternice.

Crăciun IONESCUBeirut

• INDUSTRIA SI VA
RIAȚIILE TEMPERĂTURil. în centrul Moscovei, temperatura este, adesea, cu cinci grade mai ridicată decit cea din periferia orașului — au constatat specialiștii Diferența este deosebit de mare in orele dimineții. De exemplu. în zilele geroase din luna ianuarie 1974, în centru, mercurul termometrelor indica temperaturi mai ridicate cu 8—9 grade decit la o distanță de 10—15 km de centru. Observațiile au condus la concluzia că aerul cald formează un fel de cupolă deasupra orașului, care se ridică pină la altitudinea de 300 de metri, fenomenul fiind caracteristic și altor mari orașe in care există întreprinderi industriale.
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