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Un bilanț bogat in realizări, 
un îndemn de a munci și mai bine 
pentru bunăstarea poporului 

și prosperitatea țării

6. Toți comuniștii sînt datori să militeze pentru întărirea 
continuă a legăturii partidului cu masele, pentru rezolvarea 
justă a propunerilor și cerințelor oamenilor muncii, pentru 
unirea eforturilor tuturor celor ce muncesc la lupta pentru 

înfăptuirea Programului partidului.
în pagina a IV-a, comentariul nostru :

„LOCUL DE MUNCĂ" AL COMUNISTULUI: IN MIJLOCUL OAMENILOR

Ziarele de ieri au publicat Comunicatul cu privire la dezvoltarea e- conomlco-socială a Republicii Socialiste România în anul 1974, al patrulea an din actualul cincinal. Cu bucuria și satisfacția gospodarului care iși face bilanțul muncii sale harnice. întregul nostru popor a luat cunoștință de realizările remarcabile obținute într-un an economic dens în evenimente și succese, anul celei dc-a XXX-a aniversări a eliberării României și al Congresului al XI-Iea al P.C.R. După cum s-a subliniat în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 6 februarie a.c., așa cum. de altfel, se desprinde cu claritate și din comunicat — partici- pînd la marea întrecere socialistă în cinstea acestor evenimente, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au acționat cu energie și abnegație pentru aplicarea în viață 
a politicii partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, obținînd importante succese în dezvoltarea economică a țării, în sporirea avuției naționale și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.

Din Comunicatul cu

Fiecare cifră, fiecare realizare înscrise în comunicat constituie argumente ale entuziasmului creator și hărniciei comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii care, puternic angajați în întrecerea pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen, au făcut din anul 1974 un an al ritmurilor înalte, un an al modernizării structurii producției, un an al creșterii eficientei întregii activități economico-sociale. Concludent în acest sens este faptul că, în timp ce în lume o serie de state se confruntă cu fenomene de criză economică, țara noastră a realizat. în 1974, după cum apreciază comunicatul, cel mai înalt ritm de creștere a producției industriale — de 15 la sută — din ultimul deceniu. Numai producția globală industrială realizată peste prevederile din cincinal pentru anul 1974 a ajuns la a- proape 26 miliarde lei. Se detașează, de asemenea, din lectura comunicatului, accentuarea procesului de ridicare calitativă, de creștere a eficienței activității economice — de Ia sporirea în ritm mai rapid a producției subramurilor de virf (electronica. electrotehnica, mașinile-unel- te. mecanica fină și optica), la realizarea unor indici superiori de productivitate și a unor costuri mai 
privire Ia dezvoltarea

reduse, la fabricarea de produse de înaltă calitate, competitive. Creșterea forței economice a tării este dovedită pregnant și de realizările obținute în înfăptuirea unui amplu program de investiții ; acestea se concretizează, înainte de toate. în cele 613 capacități de producție industriale și agrozootehnice principale puse în funcțiune integral sau parțial, rațional amplasate pe teritoriul țării.Este de remarcat în mod deosebit faptul că dezvoltarea eco- nomico-socială a României s-a înfăptuit in condițiile menținerii stabilității preturilor, ale unei circulații bănești sănătoase, asigurindu-se astfel întărirea în continuare a monedei naționale.Toate aceste rezultate, care marchează noi trepte în înaintarea tării noastre pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a- testă caracterul realist, științific, mobilizator al întregii politici a Partidului Comunist Român de dezvoltare economico-socială a patriei. Ele sînt semnificative pentru condițiile tot mai bune în care se desfășoară activitatea in toate domeniile, ca urmare a preocupării susținute a partidului și statului pentru transpunerea în viată a măsurilor de 
economico-socială a Ri

perfecționare a conducerii si organizării economiei, a întregii vieți sociale, de adîncire a democrației socialiste, pentru participarea conștientă, tot mai activă a maselor de oameni ai muncii la conducerea unităților economice, a întregii țări.Bucurîndu-ne sincer, din toată Inima, de aceste rezultate, desigur că trebuie să le privim nu ca surse de automulțumire, ci ca un îndemn către noi și importante succese. După cum se știe, in recenta sa ședință. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. dînd o înaltă apreciere acestor remarcabile rezultate. și-a exprimat convingerea că oamenii muncii vor milita în continuare cu fermitate pentru a da viată istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-Iea al partidului, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor economice pe 1975. că nu-și vor precupeți nici un efort pentru înlăturarea lipsurilor si neajunsurilor care s-au manifestat în anul trecut.Comunicatul relevă cu claritate nu numai realizările importante dobîndite într-un bogat an economic. ci și direcțiile imediate de acțiune în activitatea practică pentru
(Continuare în pag. a IH-a)

îâniei în anul 1974

Albumul edilitar al Capitalei iși adaugă necontenit imagini moderne: construcții de locuințe în prelungirea 
bulevardului Dimitrie Cantemir Foto : E. Dichiseanu

Venitul national Producția industrială Investițiile

CHEMAREA
Consfătuirii activului 

de partid și de stat din 
agricultură, din cercetarea 
științifică agricolă, din 
domeniul îmbunătățirilor 
funciare și din piscicultură 

în png. a HI-u

Suplimentar—peste 
28 milioane kWh 
energie electrică DEVA (Corespondentul „Scîn- teii“, Sabin Ionescu). — La marile succese pe care oamenii muncii din județul Hunedoara le obțin zi de zi, o contribuție valoroasă o aduc energe- ticienii. Prin valorificarea din plin a potențialului productiv de care dispun, colectivele din cadrul întreprinderii „Electro- centrale“-Deva au reușit ca, de la începutul anului și pînă în prezent, să pulseze suplimentar în sistemul energetic al țării peste 28 600 000 kWh energie electrică. Practic, ener- geticienii de la termocentrala Mintia au principala contribuție Ia obținerea, acestei producții suplimentare de energie electrică.

155,3

în 1974 s-a realizat cel mal înalt ritm 
de dezvoltare din ultimul deceniu — 

15 la sută

în 1974 au fost date in funcțiune integral 
sau parțial 613 capacități industriale și 

agrozootehnice principale

în exploatările carbonifere

Comparativ cu 1973 o crescut cu 12,5 
la sută, ritm care depășește pe cel al 

produsului social

Ample lucrări de mecanizaretn exploatările carbonifere continuă înfăptuirea programelor de mecanizare și modernizare a producției. Anul acesta, de pildă, numai pentru procurarea de noi utilaje și instalații s-au prevăzut circa 2 miliarde lei, sumă aproape dublă față de cea alocată în acest scop în 1974. In abatajele minei Lupoaia. de exemplu, a și început să lucreze un complex mecanizat, conceput și realizat de specialiștii noștri ; Ia Leurda — o bandă de transport a cărbunelui, iar în exploatarea Horăști — un transportor blindat, utilaje care asigură o productivitate sporită. In exploatările carbonifere din bazinul Motrului se experimentează, totodată, o gamă largă de utilaje menite să îmbunătățească activitatea productivă în subteran. în cursul acestui an va spori și „zestrea" tehnică a exploatărilor din Valea Jiului. Abatajele de la Lupeni. de exemplu, sînt în curs de dotare cu 14 transportoare cu bandă, a căror lungime totală depășește 35 km. Tot aici vor intra în funcțiune o nouă linie de transport cu bandă și un siloz subteran, precum și alte mijloace tehnice.

„Partidul ne îndeamnă 
să creăm opere cu amplu 

ecou în conștiințe"
La ancheta noastră despre rolul artei în afirmarea idealurilor 
patriotice, revoluționare răspund sculptorii acad. Ion JALEA și 
Ion VLASIU, pictorii Alexandru CIUCURENCU și Vasile CELMARE

TEHNOLOGII MODERNE 
— EFICIENTĂ 
SUPERIOARĂREȘIȚA (Corespondentul „Sctnteii", Nicolae Cătană). La întreprinderea de construcții de mașini din Reșița s-a înregistrat un nou și prestigios succes : realizarea în construcție turnată, pentru prima oară în țară, a monoblocului rotorului turbinei „Frencis" de 23,5 MW. Este vorba de finalizarea unor eforturi multiple, concretizate în elaborarea de noi mărci de oțeluri înalt aliate și aplicarea de tehnologii in premieră, cum ar fi : folosirea de amestecuri de înaltă refractareitate, precum și noi procedee de turnare și tratament termic. In acest mod s-a redus cu circa 3 luni ciclul de fabricație la acest pretențios reper, în comparație cu metoda clasică de realizare a monoblocului rotorului în construcție sudată. Trebuie spus că specialiștii din uzină acordă o deosebită atenție, in acest an, și rezolvării unui mare număr de teme cuprinse în planul propriu de cercetare. Intre altele, cadrele tehnice și specialiștii întreprinderii, împreună cu proiectanții de la ICPGHR, sprijiniți efectiv de 31 u- nități colaboratoare din țară și din străinătate, au pe agenda de lucru 43 de teme de cercetare, de cea mai mare importanță pentru ridicarea tehnicității produselor, asigurarea u- nui grad calitativ înalt și înregistrarea unei eficiente economice superioara.

Porți în suflet locul unde te naști. Dacă ești scriitor scrii mereu despre el. chiar și atunci cînd nu vrei s-o faci. Locul de unde vii este și izvorul la care te întorci mereu. Oriunde te-ai afla. . Sigur, nu putem trăi numai pe locul unde ne-am născut. Mișcarea, ritmul, schimbarea necontenită a vieții, neîntrerupta luptă cu umbra și inerția, asimilarea noilor valori umane, toate acestea fac imposibil statul pe loc, îl împing pe om acolo unde este nevoie. Așa trebuie să fie. altfel n-am fi ce sîntem. Dar în suflet. în memoria ta. rămîi credincios locului unde ai văzut lumina zilei. Mult căutatul sentiment de statornicie și siguranță a zilei în care trăiești, creșterea lui într-o stare firească, o- bișnuitâ. în care să muncești zilnic cu convingere și folos pentru tine și întreaga obște, acel sentiment care ne este familiar și îl întreținem ca pe un bun comun de neprețuit vine, și acum cînd scriu imi dau seama, nu din nostalgia, ci din legătura profundă a fiecărui om cu locul său natal. Un om sau un popor. Știu cine sînt fiindcă știu cine imi sînt părinții și pe care petic de pămînt din țara asta am văzut lumina. Părinții mei știu și ei la rindul lor. După cum toți cei ce trăim pe aceste me-

Scrntoru despre actualitatea socialistă a țarii
leaguri știm că țara de forma unei inimi e a noastră.Mă gîndeam la aceste lucruri știute, spuse și altă- sul acestei legături aproape misterioase între oameni și locuri. Orașul a depășit suta de mii de locuitori. al vremurilor de statornicie și zidire nemaiîntîlnită. Un șantier continuu. Gropile uriașe în care se va turna
Omul si locul lui înalt•9

Reportaj de George BĂLĂIȚĂ

dată, dar mereu vii. într-o dimineață, nu de mult. La Bacău, unde trăiesc și cunosc o mulțime de lume, este mai ușor poate decît în alte părți să găsești sen-
Nu mai poate fi străbătut ușor cu piciorul de Ia un capăt la altul. Chiar fără cifre și date statistice se poate vedea că Bacăul de azi este un semn adevărat

fundația stau alături de clădirile înalte abia tencui- te și de altele unde în spatele ferestrelor se văd de ieri perdele și mișcare.Sigur, și astea sînt lucruri

cunoscute Ia noi și dacă le scriu acum încă o dată o fac dintr-un neașteptat sentiment de dimineață cînd, trecînd printre case și oameni, am avut. încă o dată. în fata ochilor mintii, într-o singură lumină, sîm- burele și coaja unei lumi de mult așteptate. Mă instalasem în toamna trecută într-o stradă scurtă și îngustă la capătul căreia cădeau frunzele în vechea grădină publică. Se dărî- mau maghernițele înguste si gălbui în locul cărora trebuia să se construiască un nou mare magazin universal (intre timp se lucrează la el. construcția înaintează intr-un ritm pe care un scriitor care nu scrie măcar un capitol de roman pe lună îl poate invidia), stăteam și vedeam cum prin norul de moloz și praf întunecat se ștergea fără să stirnească înduioșare și milă o lume foarte veche. E un spectacol. Dar totul este mult mai complicat decit notez eu azi in carnet. în urmă cu douăzeci de ani. între tîrgurile de altădată. Bacăul ocupa un Ioc de cinste, dacă pot să spun așa. Schimbarea uriașă pe care industria a stimulat-o în ținut (Valea Trotușului. Valea Bistriței, chimia și energia electrică în primul rind) atunci în-
(Continuare în pag. a V-a)

Stimularea creației artistice de va
loare — inspirată din realitate, din 
viața de azi a poporului, din marile 
înfăptuiri ale prezentului socialist, ca 
și din trecutul istoric al națiunii — 
reprezintă o constantă a politicii cul
turale a partidului nostru. Obiecti
vele acestei politici — conturate 
pregnant in documentele Congresului 
al XI-Iea al P.C.R. — au in vedere 
înflorirea spirituală a României so
cialiste, îmbogățirea patrimoniului 
național de valori culturale cu opere 
de înaltă ținută, care să contribuie 
la modelarea omului nou, la promo
varea nobilelor idealuri ale societății 
noastre. Adeziunea largă a creatori
lor de artă la principiile si telurile 
acestei politici se manifestă cu o deo
sebită elocvență in aceste zile de 
puternică efervescență politică și so
ciala premergătoare alegerilor de la 9 martie, printr-o bogată gamă de 
manifestări semnificative. Această 
constatare a reprezentat punctul de 
pornire al anchetei noastre.

Maturizare artistică, dar
și persistența 
împliniri. După

unorcum ne-apictorul Alexandru Ciucurencu, ticiparea artiștilor la aceste nifestări nu are un caracter
nespus par-ma- oea-zional. festiv, ci reprezintă expresia unei continuități de atitudine și preocupări, cu adinei resorturi în conștiința creatorilor de artă. „Arta românească — a continuat Alexandru Ciucurencu — se bucură astăzi de condiții, de stimulente morale si materiale fără precedent, inimaginabile odinioară, în vechea Românie. Atenția pe care partidul si statul nostru o acordă artei. artiștilor, faptul că noi sîntem chemați să contribuim, cu mijloacele noastre. Ia ridicarea tării pe tot mai înalte culmi ale progresului si civilizației — toate acestea nu numai căne onorează, dar ne și obligă, anga

jează puternic simțul nostru de responsabilitate artistică si cetățenească, în raport cu anii trecuti, cind se putea observa o anume sărăcie a mijloacelor în abordarea marilor teme ale realității noastre. în ultima perioadă pictura prezintă, după părerea mea. un cert proces de maturizare artistică, deși nu s-ar putea susține djspariția neimplinirilor. Expozițiile stau mărturie acestei evoluții. A picta este un gest pe care trebuie să-1 considerăm ca de mare răspundere și, în același timp, de patriotism. A răspunde exigențelor educative și politice actuale înseamnă în primul rind a crea opere durabile, care prin calitatea lor artistică să aibă un amplu ecou în conștiința o- mului de azi. Și in același timp să vorbească si generațiilor viitoare despre perioada de mari transformări e- conomice. sociale, politice pe care o trăim. Pentru aceasta, esențial mi se pare să-ți îndeplinești cinstit munca. Să ai cunoștințele necesare — mă refer nu numai la pictură, ci la toate domeniile de activitate — si. cu aiutorul lor. să desfășori un lucru de calitate. Trebuie cred să știi de Ia început unde trăiești, pentru ce trăiești, ce ți-ai propus să faci cit trăiești, și să-ți realizezi obligațiile cit mai bine posibil".
Comumcabilitatea pre

supune eliminarea șabîoa- neHor, a schematizării. ?ic_ torul Vasile Celmare a precizat, în cadrul anchetei, că „a răspunde orientării, îndemnurilor constante făcute de conducerea partidului. de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal înseamnă afirmarea plenară a individualității artistului tocmai prin crearea unei arte de calitate. Prezenta pregnantă a omului — de
(Continuare în pag. a IV-a)ÎN ZIARUL DE AZIj
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Adunări pentru desemnarea de 
ui Frontului Unității Socialiste in

3

de martie

in. Politica pentru care votăm
9. întărirea familiei — nucleul 

de bază al societățiiîn aceeași atmosferă de înaltă responsabilitate civică, de profund democratism. au continuat să aibă loc adunări electorale în cadrul cărora sint propuși candidate Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputati în Marea Adunare Națională si consiliile populare.în Capitală și în 24 de județe ale țării, această acțiune, moment de deosebită importantă al campaniei electorale. s-a încheiat, iar în celelalte județe se apropie de sfirșit.În adunările ce au mai avut loc pentru ^area Adunare Națio
nala, au fost propuși următorii candidați tîn județul ARAD — Maria Popescu, directorul Întreprinderii de industrializare a laptelui, și Elena Si- clovan, directorul întreprinderii ,.A- rădeanca", în Circumscripția electorală nr, 3 Arad-Sud ;în județul ARGEȘ — Ion Pietră- reanu, directorul Combinatului pentru prelucrarea lemnului din Pitești, și Gheorghe Dobre, directorul Combinatului de lianți Cîmpulung-Mus- cel, în Circumscripția electorală nr.
8 Mușătești ;în județul BACAU — Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. în Circumscripția e- lectorală nr. 10 Moinești. Maria Amarghioalei. președintele cooperativei agricole de producție Ițești. si Nunuta Tăbăcaru. președintele cooperativei agricole de producție Gîr- leni. în Circumscripția electorală nr. 
4 Secuieni;în județul BIHOR — Viorica Piscoi. directorul Liceului pedagogic din Oradea, președinta Comitetului municipal al femeilor din Oradea, si Maria Moroșan. director adjunct al Liceului mecanic nr. 2 Oradea. în Circumscripția electorală nr. 4 Salonta ;în județul BISTRIȚA-NASAUD - Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul economiei forestiere și materialelor de construcție, in Circumscripția electorală nr. 1 Bistrița, Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R.. șef de secție la C.C. al P.C.R., în Circumscripția electorală nr. 3 Năsăud ;în județul BOTOȘANI — Mihai Birliga, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole de producție Roma, și Petre Ailoaie, președintele cooperativei agricole de producție Cucorani, în Circumscripția electorală nr. 2 Bucecea. Ion Ce- terohi, membru al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului legislativ, în Circumscripția electorală nr. 3 Do- rohoi, Petre Duminică, membru al C.C. al P.C.R.. prlm-secretar. al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., în Circumscripția electorală nr. 8 Nicolae Bălcescu ;în județul BRAȘOV — Iuliu Fejeș, membru al C.C. al P.C.R., director general adjunct al Radioteleviziunii, în Circumscripția electorală nr. 8 Rupea ;în județul CONSTANȚA — Ecate- rina Ioniță, președintele cooperativei agricole de producție Corbu de Jos, și Ana Vornicu, președintele cooperativei agricole de producție Tirgu- șor, în Circumscripția electorală nr.9 Năvodari, Petre Tomoroga, directorul Stațiunii experimentale Dobro- gea, și Constantin Popa, directorul Direcției generale județene Constanta pentru agricultură, industrie alimentară si ape. în Circumscripția electorală nr. 6 Băneasa ;în județul DÎMBOVIȚA — Cornc- liu Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, în Circumscripția electorală nr. 
3 Moreni ;

în județul GALAȚI — Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., redactor- șef al revistei „Era socialistă", în Circumscripția electorală nr. 4 Tecuci, Constantin Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., în Circumscripția electorală nr. 9 Corod ;în județul HARGHITA — Toader Bcndriș, secretar al Comitetului orășenesc de partid Toplița. în Circumscripția electorală nr. 4 Toplița ;în județul IALOMIȚA — Marin 'Vasile, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului jude-

P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., în Circumscripția electorală nr. 3 Videle, Nicolae Iscrulescu, adjunct al procurorului general al Republicii Socialiste România. în Circumscripția electorală nr. 4 Olteni.
★Știrile sosite din județe relevă stadiul inaintat in care se află activitatea de depunere a candidaturilor pentru alegerile de deputați in QQj-j- 

siliile populare. Datele> pre- zentate chiar succint, scot în evidență caracterul de amplă consultare poli-

TineiPrezență activă în întreaga viață a patriei, tineretul de la orașe și sate participă cu bucurie si deosebit interes, cu sentimentul de inaltă răspundere civică la manifestările organizate în campania electorală.„Avem o tinerețe fericită, un viitor luminos prefigurat în Programul Partidului Comunist Român — spunea, la o asemenea adunare, eleva Doina Rusu. Acum. în primăvara maturității noastre. trăim clipe de a- dincă emoție și vibrantă mindrie. Pentru prima dată vom participa în calitate de alegători la învestirea in organele puterii de stat a celor mai buni dintre părinții si frații noștri — muncitori, maiștri, intelectuali — care, prin dăruirea și devotamentul puse în lupta pentru înfăptuirea politicii partidului, și-au cistigat încrederea celor din jur. De aceea și votul nostru va fi votul încrederii în partid, în puterea noastră de a învăța și a munci, în tinerețea permanentă a acestui pămint strămoșesc".Aceste frumoase cu

vinte au fost rostite acum citeva zile in amfiteatrul liceului „Mihai Eminescu" din Buzău. Erau adunați acolo peste 500 de tineri : foști brigadieri in vara trecută pe șantierul național al tineretului de la sistemul de irigații Giurgiu— Răzmirești, finaliști ai olimpiadelor școlare de limbă română, chimie și biologie, brigăzile care au muncit in 1974 la stațiunea experimentală legumicolă, la amenajarea spațiilor verzi, a căilor de acces și a terenului sportiv din „Parcul Tineretului" și „Crîng". membri ai cenaclurilor literare si ai formațiilor artistice școlare... Băieți și fete care vor păși la 9 martie pentru prima dată spre secțiile de votare.Cuvinte cu acoperire în fapte : tineretul din școlile, întreprinderile și instituțiile buzoie- ne a contribuit vara trecută la construcția a numeroase obiective edilitar-gospodă- rești de larg interes. Chiar în aceste zile, brigăzile de tineret muncesc alături de constructori la ridicarea in microraioane-

• •
11le de locuințe nr. 5, 12 și 14 a unor creșe și grădinițe, a căminelor pentru nefamiliști de la întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic și de la întreprinderea de geamuri. Sint părtași la această muncă si cei aproape 2 000 de tineri pentru care primul lor vot coincide cu primul an de activități în întreprinderi tot ațit de „vîrstnice" ca si vechimea lor în muncă. Și voturile lor vor fi tot atîtea semnături de primă răspundere civică pe marele act al construcției socialiste....în acea zi. în amfiteatrul liceului. 500 de tineri buzoieni se întilneau cu scriitorii Laurențiu Fulga. Radu Cîrneci, Teodor Balș, Romulus Vulpescu, Ion Gheorghe si Traian Iancu. intr-un dialog despre tinerețe si răspundere civică, ilustrat cu opere închinate vieții și luptei revoluționare a înaintașilor, a comuniștilor ce s-au jertfit pentru libertatea acestui popor.

Mihai BAZU 
corespondentul 
„Scînteii"

1' țean Ialomița al P.C.R.. în Circum- t :c> < tică ;și de temeinică dezbatere a tre-scripția electorală nr. 3 Fetești ;în județul IAȘI — Emilian Dobres- cu, membru al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat, prim-vicepre- ședinte al Comitetului de Stat al Planificării, în Circumscripția electorală nr. 5 Tg. Frumos ;în județul ILFOV — Angelo Micu- lescu, membru al C.C. al P.C.R.. ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, in Circumscripția electorală nr. 5 Frățești, Teodor Ne- goiță, directorul Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Frăsinet. și Iulian Niță, directorul Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Conde- ești, in Circumscripția electorală nr. 11 Fundulea ;în județul MUREȘ — Ion Coman. membru al C.C. al P.C.R., general colonel, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, in Circumscripția electorală nr. 2 Tg. Mureș-Sud ;în județul TELEORMAN — Petre bănică, membru al C.C. al

burilor obștești, pe care-1 are consultarea masei alegătorilor asupra celor propuși să candideze în alegeri.în județul IALOMIȚA au avut loc pînăacum 621 de adunări cetățenești, în care au fost prezentate și discutate 1 265 de candidaturi. Din cei peste 88 000 de oameni care s-au întrunit în acest scop, au luat cuvîntul și și-au exprimat părerea asupra candidaților 3 478 de cetățeni (Lucian Ciubotaru, corespondentul „Scînteii"),La cele 437 de adunări convocate de Frontul Unității Socialiste în județul BISTRIȚA-NASAUD au fost desemnate — pe lingă 6 candidaturi pentru alegerile de deputati in Marea Adunare Națională — un număr de 121 candidaturi pentru consiliul popular județean, 27 pentru consiliile populare orășenești și 957 pentru consiliile populare comunale. Au participat aproape 63 000 de alegători și au luat parte la discuții 2 266 de persoane (Ion Anghel, corespondentul „Scînteii “).

185 000 de oameni au participat la cele 750 de adunări electorale întrunite pînă acum în județul TELEORMAN. Cu prilejul lor au fost propuse 94 de candidaturi pentru alegerile de deputați în consiliul popular județean și 1 577 pentru consiliile populare ale localităților (Ion Toader, corespondentul „Scînteii").O prezență impresionantă au totalizat și adunările cetățenești ținute pînă acum în județul NEAMȚ : circa 100 000 de oameni. Din rîndul lor s-au ridicat 3 660 de vorbitori care au discutat cele 103 candidaturi propuse pentru consiliul popular județean, 151 de candidaturi pentru consiliile populare municipale și orășenești și 1 364 pentru consiliile populare comunale (Ion Manea, corespondentul „Scînteii").Pînă în prezent au avut Ioc în județul TIMIȘ 889 de adunări cetățenești, în cadrul cărora au fost propuse 1 757 de candidaturi pentru alegerile de deputați de la 9 martie. Au participat peste 98 000 de cetățeni — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — dintre care au luat cuvîntul 3 440. Vorbitorii au susținut propunerile Frontului Unității Socialiste și, aducînd in dezbatere unele probleme edilitar-gospodârești, au formulat peste 400 de sugestii și angajamente (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").în județul CONSTANȚA au avut Ioc pînă în prezent 593 adunări ale cetățenilor în cadrul circumscripțiilor electorale, la care au participat circa 84 000 de alegători. Au fost propuși 1 359 de candidați pentru alegerile de deputați în consiliile populare județean, municipal, orășenești și comunale. Cu acest prilej au luat cuvîntul peste 3 300 cetățeni care au sprijinit candidaturile propuse de F.U.S., fă- cînd, in același timp, numeroase propuneri privind îmbunătățirea activității de viitor (George Mihăescu, corespondentul „Scînteii").574 de adunări populare au avut loc în județul MARAMUREȘ pentru depunerea candidaturilor in circumscripțiile electorale județene, municipale, orășenești și comunale în vederea alegerilor de deputați de la 9 martie. Au fost propuși 1 358 de candidați români, maghiari și de alte naționalități. Au participat peste 104 000 de cetățeni, s-au făcut 310 propuneri izvorite din hotărirea și voința alegătorilor de a participa cu însuflețire, prin fapte și inițiativă^ la . înfăptuirea deplină a istoricelor ' hotăriri ale Congresului al XI-lea ăl ' partidului, la îndeplinirea înainte de termen a actualului cincinal (Gheorghe Susa, corespondentul „Scînteii").Pînă în prezent, în județul BRĂILA, in 370 de adunări ale alegătorilor au fost propuși și aprobați 120 de candidați pentru 74 de circumscripții electorale județene, 82 de candidați pentru 48 de circumscripții electorale municipale, 22 de candidați pentru 13 circumscripții electorale orășenești și 835 de candidați pentru 467 circumscripții electorale comunale. Au luat cuvintul 1 395 participanți (Mircea Bunea, corespondentul „Scînteii").

După cum se știe, partidul nostru acționează neobosit pentru promovarea — ca parte integrantă a edificării vieții noi, socialiste — a unei morale sănătoase, înaintate, la scara întregii societăți, ca și a tuturor celulelor ei, pînă Ia fiecare individ. O ilustrare concludentă a consecvenței acestei orientări o constituie grija neslăbită manifestată pe plan legislativ, economic, etic, cultural, administrativ, practic in toate compartimentele vieții sociale, pentru ocrotirea și consolidarea familiei.La baza acestor preocupări constante se află concepția partidului privitoare Ia rolul familiei ca nucleu de bază al societății, la creșterea continuă a gradului ei de stabilitate și moralitate — factor de mare însemnătate sănătatea si moralitatea întregului organism social. Nu poate fi concepută o societate călăuzită de legile moralei dacă ea nu se întemeiază ne moralitatea „cărămizi' ficiului fiecărei întărirea nuă a creșterea ei sint tale pentru

pentru vigoarea,

fiecărei:i“ a edi- social. a familii.i conti- familiei.i rolului o necesi- obicctivă dezvoltarea societății cialiste — o cietate cu grad înalt de organizare si coeziune Dresupu- nind familii temeinic închegate.Țelulmental al gii politici condițiilor tilaterale a ____________ ... ________făuririi unei vieți fericite pentru toti membrii societății. Este dorința fierbinte a partidului, întemeiată pe umanismul socialist, ca toți cetățenii să se bucure din plin de satisfacțiile unei vieți armonioase și echilibrate, îndestulată material Si bogată spiritual, in sentimente a- lese. în ambianta unei morale sănătoase. Mediul propice unei asemenea vieți îl constituie atît cadrul social general, cit si nucleul de bază al societății — familia, care, prin a- fectiunea. încrederea si respectul reciproc dintre soți, prin căldura căminului familial, prin satisfacția părinților de a crește urmași vrednici, influențează în mod determinant împlinirea spirituală a omului. O familie unită, puternică este, deopotrivă, un factor de secu- , ritate socială și prima școală a res- . ppjțsablliiății cetățenești.Profundele transformări revoluționare petrecute în anii socialismului in structura economică și socială a țării, noile raporturi dintre oameni create ca urmare a dispariției claselor exploatatoare și trecerii întregii puteri de stat in miinile celor ce muncesc, proprietății socialiste loacelor de producție, galității în drepturi bărbatul, preocuparea partidului pentru velului de trai și dezvoltarea conștiinței socialiste a poporului, pentru înrădăcinarea moralei socialiste au avut efecte nemijlocite a- supra întăririi familiei.In condițiile promovării ferme de către partid a principiilor eticii și

so- so- un

echității socialiste în toate sferele vieții sociale, se amplifică considerabil funcția formativ-educativă a familiei. Contribuția ei, de neînlocuit, la creșterea și educarea sănătoasă a copiilor, verificată de-a lungul veacurilor, se îmbină astăzi armonios ctț ansamblul acțiunilor desfășurate de școală, de organizațiile obștești, de diferitele instituții cu atribuții în acest domeniu, familiei revenindu-i o răspundere hotărîtoare. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Nu poate exista o dorință mai puternică și mai de onoare decît aceea ca părinții — muncitori, țărani, intelectuali — să transmită fiilor lor, fiilor patriei noastre, hotărirea de a se afirma in societate printr-o muncă sirguincioasă, printr-o conduită morală și comportare socialăSOCIETATE
martie

funda-între-a partidului este crearea necesare înfloririi mul- personalitătii umane.

generalizarea asupra mij- asigurarea e- a femeii cu stăruitoare a creșterea ni-

Partidul urmărește Întărirea familiei promovînd cu consecvență o politică de larg sprijin material pentru încurajarea natalității, pentru creșterea și educarea copiilor. în acest sens a fost legiferat un ansamblu de măsuri sociale privind înlesnirea condițiilor de muncă pentru femeile gravide, concediul plătit de maternitate, ca și cel pentru îngrijirea copiilor bolnavi. Sistemul asistenței medicale și medicamentelor complet exceptate de plată se îmbină cu gratuitatea în- vățămîntului de toate gradele, precum și a manualelor școlare ; după cum se știe, atît alocațiile de stat pentru copii, cit și bursele pentru elevi și studenți au cunoscut citeva sporiri succesive In ultimii ani. La orașe și sate se extinde continuu rețeaua de creșe, cămine, grădinițe. tabere de o- dihnă pentru copii : în cincinalul viitor se va asigura satisfacerea completă a necesităților populației în acest domeniu. Paralel cu stabilirea de preturi mai avantajoase la articolele pentru copii au fost create numeroase magazine specializate, se extinde rețeaua de servicii. Importante facilități sint acordate tinerilor căsătoriți și familiilor meroase struirea chirierea cuințe.Atenția statornică acordată familiei se înscrie, totodată, in viziunea de perspectivă a politicii partidului ; orientarea sa in domeniul demografiei este o expresie a înaltului spirit de responsabilitate comunistă cu care partidul veghează asupra viitorului națiunii noastre socialiste din toate punctele de vedere și pe toate planurile — economic, cultural, social. Poporul nostru cunoaște tradiția familiilor mari, sursă de viabilitate în menținerea și creșterea populației, de regenerare și împrospătare continuă a forțelor națiunii. Corelind științific posibilitățile și necesitățile actuale și de perspectivă ale patriei în acest domeniu, Programul partidului prevede, printre obiectivele sale principale, adoptarea de măsuri corespunzătoare in vederea a- sigurării unui spor demografic normal, realizării unei proporții juste de virstă a populației, menținerii. • tinereții poporului nostru, urmărin- ..... .«.dubse -ca îh l^ttopopulația Româ- față ■ ,-niei șăr-ajungă la cel puțin 25 mi-' lioane locuitori, iar în anul 2000 la circa 30 milioane. O însemnătate deosebită în acest sens are înființarea Comisiei naționale de demografie — organ al Consiliului de Stat — avind largi atribuții în dirijarea științifică a proceselor și fenomenelor demografice.
O familie puternică, trainică este nucleul de bază al unei societăți puternice, înfloritoare. Votul nostru la 9 martie va fi un vot pentru politica partidului de întărire a familiei, de creștere continuă a rolului acesteia in viața societății noastre.

POLITICĂ
SOCIALISTĂ

demnă, voința de a fi în primele rinduri in muncă, la învățătură, in lupta pentru socialism și comunism".Se cuvine relevată, ca o trăsătură caracteristică a perioadei ce a urmat Congresului al IX-lea, consecvența cu care partidul a inițiat și aplicat, pe baza unei concepții unitare, un cuprinzător ansamblu de măsuri vizind crearea cadrului legislativ, a condițiilor economice și spirituale in vederea familiei.Procesul de continuă nare a întregii legislații milia a determinat redefinirea juridică a raporturilor familiale corespunzător cerințelor și trăsăturilor definitorii ale societății socialiste. Caracteristic de reglementare legală este accentul pus pe legiferarea lității în drepturi între pe echitatea raporturilor dintre membrii familiei, responsabilitatea părinților pentru creșterea și,;edu,-y carea copiilor, grija copiilor de părinți, stabilirea unor norme de adopțiune și tutelă în măsură a chezășui dezvoltarea sănătoasă din punct de vedere fizic și moral a copiilor.Preocuparea partidului pentru stabilitatea familiei își găsește, de asemenea, expresie în faptul că au fost adoptate măsuri legislative speciale pentru a încetățeni spiritul de responsabilitate în contractarea și desfacerea căsătoriei, să împiedice ușurătatea, să descurajeze și să combată „jocul de-a familia" — la modă în alte țări și cu consecințe atit de nefaste pe planul vieții personale, ca și pe plan social.

consolidăriiperfecpo- privind fa-
noului sistemega- soți,

IN LUMINA HOTĂRlRILOR CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R.

nula con- sau înde lo-

Exigențe și preocupări la consiliile populare
Lucrări

de îmbunătățire 
a circulației 

pe șoselele naționaleLa Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor a fost e- laborat un studiu din care rezultă că autovehiculele obligate să staționeze la barierele de cale ferată sau la podurile cu un singur fir de circulație consumă anual, în timpul acestor așteptări, combustibil și lubrifiant! in valoare de peste 2 milioane lei. Pornind de la aceste concluzii, specialiștii au reanalizat investi- • țiile repartizate sectorului de a- menajări rutiere și au decis ca in 1975 să se aloce un volum sporit de fonduri, cu circa 25 la sută mai mari față de anii precedent!, pentru realizarea unor obiective care să permită eliminarea acestor pierderi.Două asemenea construcții — pasajele denivelate de la Chitila și Săbăreni, de pe drumul național București—Titu—Pitești, precum șl cel de la Filiași (de pe șoseaua spre Drobeta Turnu- Severin) vor fi date în funcțiune, în avans față de termen, in luna aprilie. Obiective similare se vor construi pe șoseaua Turda—Tg. Mureș (în localitatea Cimpia Turzii), in zona termocentralei Turceni și in municipiul Cluj- Napoca. Totodată, au început lucrările de execuție a peste o sută de poduri, unele din ele a- vind o lungime de aproape o jumătate de kilometru. Printre acestea se numără cele de pe drumurile Deva—Brad, Posada— Sinaia, Adj ud—Gh Gheorghiu- Dej, Gh. Gheorghiu Dej—Comă- nești, Timișoara—Moravița. Cluj- Napoca—Oradea, Cărei— Satu- Mare, Arad—Oradea. Majoritatea vor fi prevăzute cu patru benzi de circulație și cu trotuare pentru pietoni.(Agerpres)

Iarnă întîrziată sau primăvară timpurie ? Oricum, copiii au luat in stăpinire 
Clșmigiul acestor zile însorite Foto : S. Cristian

alba Noi unități meșteșugăreștiUniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Alba a îndeplinit sarcinile actualului cincinal la producția-marfă și prestări de servicii în numai patru ani și o lună. Lucrătorii cooperației meșteșugărești din Alba vor obține astfel o producție suplimentară de peste 300 milioane lei față de prevederile cincinalului. Preocuparea pentru construirea și darea in folosință a unor noi unități prestatoare de servicii continuă și in acest an. în orașul Sebeș a început construcția unui complex meșteșugăresc care va cuprinde unități de reparații radio și televizoare, ateliere de bijuterii, optică, croitorie, marochinărie etc. Unități prestatoare de servicii se vor construi și în orașul Cu- gir. Suprafața atelierelor care se vor da in folosință in anul acesta in orașul Cugir depășește 750 mp. Astfel, locuitorii acestui centru muncitoresc vor 

avea la dispoziție noi ateliere de ceasornicărie, electrotehnice, de reparat articole de uz casnic, precum și un modern magazin de prezentare și desfacere a produselor realizate de cooperația meșteșugărească. Unităti moderne de servire se vor da în folosință și în orașul Aiud. iar la Teiuș, pentru reparații de uz casnic și tinichigerie.— Aceste obiective fac parte din programul nostru de modernizare și diversificare a rețelei de unități prestatoare de servicii — ne-a spus tovarășul Ma- noilă Radu, președintele U.J.C.M. Alba. Multe din unitățile noi se vor da în folosință in cartierele de blocuri construite în orașele respective. Odată cu e-ecuția a- cestor ateliere sțu fost luate măsuri de pregătire a cadrelor corespunzătoare.
Șîeîan CINICĂ 
corespondentul „Scînteii"

)Pe harta economică a patriei, Maramureșul apare ca un județ în care ponderea aparține industriei miniere și metalurgiei neferoase, ramură tradițională a acestei zone. Anii socialismului i-au adăugat însă ramuri noi : construcția de mașini, industrializarea lemnului, industria ușoară, alimentară ș.a. Regăsim în a- ceasta materializarea politicii științifice a partidului pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării, ținîndu-se seama de necesitatea valorificării superioare a resurselor locale și de utilizarea corespunzătoare a forței de muncă. Față de o producție industrială de 4.9 miliarde lei în 1970, Maramureșul realizează în acest an o producție de 7,4 miliarde lei.în completarea marilor unități a- parținind industriei republicane, în județul nostru a luat ființă și s-a dezvoltat puternic economia locală, a cărei prezență se face simțită pe multiple planuri, de la valorificarea pe scară industrială a resurselor proprii și producerea materialelor de construcții, pînă la bunurile de consum. Astfel, volumul producției realizate în 1974 în industria locală reprezintă 13,3 la sută din totalul producției globale industriale a județului.Un rol determinant în dezvoltarea economiei locale l-a avut și îl are sprijinirea inițiativelor și a propunerilor oamenilor muncii de către organele de partid și consiliile populare din localitățile județului. Prin încurajarea și valorificarea acestora s-a asigurat în ultimii cinci ani o creștere a volumului producției industriei locale în valoare de aproape 400 milioane lei. Astfel, au luat ființă noi puncte de exploatare a an- dezitului la Baia Mare, Seini, Baia Borșa, Săcel etc. — în care se realizează anual peste 600 mii mc produse de carieră. La Ulmeni s-a dat în producție o unitate de prefabricate din beton ; utilizînd resursele de balast, aceasta satisface nevoile unităților miniere cu bolțari — care constituie un înlocuitor al lemnului în lucrările de susținere din subteran.Biroul comitetului județean de partid, pe baza unor studii complexe cu privire la gradul de ocupare a forței de muncă din județ, a ori

entat dezvoltarea industriei locale spre acele zone și localități în care activitatea industrială era redusă, deși dispuneau de resurse de materii prime și forță de muncă. Pe baza acestei orientări, consiliul popular județean a asigurat înființarea unei fabrici de cărămidă la Crăciunești, cu o capacitate de 8 milioane bucăți pe an, a unor secții de prelucrare a lemnului, de prelucrare a metalelor în zonele Vișeu, Borșa, Tîrgu-Lăpuș și altele. Printr-o astfel de amplasare a unităților industriei locale,
Dezvoltăm industria locală in funcție 
de resurse și de cerințele populației

urmărim soluționarea atît a cerințelor eficienței economice, cit și a celor de ordin social.în consens cu sarcinile trasate de conducerea partidului și statului, producția industriei locale maramureșene a fost orientată cu precădere spre valorificarea la un nivel superior a bogatelor resurse de substanțe minerale utile ale județului, spre prelucrarea lemnului și producția de artizanat. în sesiunile consiliilor populare, în documentațiile elaborate de comisiile permanente de resort au fost dezbătute modalitățile practice de punere în valoare cu cit mai ridicată eficiență economică a zestrei naturale de care dispunem. Dezbaterile au fost precedate de sondaje și studii la fața locului întreprinse de organele de specialitate ale comitetului executiv al consiliului popular județean, cu concursul unor instituții centrale. De asemenea, s-a prospectat posibilitatea de desfacere a produselor. în acest scop au fost organizate expoziții județene, s-au trimis mostre la expozițiile din țară și chiar la tîrguri internaționale (Leipzig. Moscova. Lyon, Dusseldorf etc.). Participarea la aceste expoziții și tîrguri a permis cunoașterea tendințelor și cerințelor pieței interne și externe, ceea ce ne-a dat 

posibilitatea să orientăm producția industriei locale în funcție de exigențele dinamice ale consumatorilor. In acest fel, am putut asigura desfacerea continuă a producției realizate, avind asigurată desfacerea și pe viitor.Ritmul intens al construcțiilor industriale și social-culturale ar fi greu de realizat fără aportul substantial al industriei locale. Producția materialelor de construcții realizată de industria locală o regăsim de pildă și în cele aproape 11 000 a

partamente construite în ultimii 5 ani din fondurile statului și din credite acordate de stat, in cele aproape 10 000 de locuințe construite din fonduri proprii de către populație, precum și în sutele de săli de clasă, ateliere-școală, instituții social-culturale ridicate în ultimii ani.în completarea producției industriei republicane s-a dat o largă extindere fabricării mobilei. în acest domeniu putem afirma că am acumulat o bună experiență în producerea mobilierului comercial. Super- magazinele moderne din Constanța, Tulcea, Alexandria, Tîrgu-Mureș etc. au fost dotate cu mobilier inter- șanjabil produs de industria locală maramureșeană.în decursul ultimilor ani s-a dezvoltat simțitor nivelul tehnic al u- nităților industriei locale, permițînd realizarea unor produse cu un înalt grad de prelucrare. Astfel, în cadrul colaborării cu industria republicană, a dobindit o largă extindere producția pieselor de schimb auto, care reprezintă peste 56 la sută din totalul volumului producției platformei băi- mărene a întreprinderii județene de industrie locală. Producem în prezent 47 sortimente de piese de schimb auto, printre care discuri de ambreiaj pentru toate tipurile de ma- 

țini fabricate în țară, cruci cardanice etc.Urmărind întărirea și dezvoltarea continuă a economiei locale, comitetul județean de partid a repartizat în acest sector cadre cu o înaltă calificare și bogată experiență, bine pregătite profesional și politic. A- portul acestora s-a făcut simțit prin ridicarea calitativă a producției, în conformitate cu preferințele actuale ale pieței interne și externe. Amintim aici că în cursul anului 1974 industria locală a județului și-a depășit planul de livrări la export cu 1 386 000 lei valută, contribuind în a- celași timp și la reducerea importului, prin produsele pe care le-a realizat.Bilanțul pozitiv al activității din industria locală se întregește cu rezultate similare în domeniul execuției bugetare, județul încheind anul 1974 cu un excedent de 12 milioane lei la capitolul venituri al bugetului local. Acest excedent obținut prin realizarea de venituri suplimentare, sporește posibilitățile de dezvoltare a economiei locale și a acțiunilor social-culturale.N-am vrea să se înțeleagă din cele de pină aici că sîntem pe deplin sa- tisfăcuți de rezultatele obținute. Ne dăm seama că, față de sarcinile trasate de Congresul al XI-lea al partidului, sîntem datori să perfecționăm activitatea de conducere a economiei locale/ în sensul valorificării superioare a resurselor existente, al descoperirii și .utilizării altor rezerve — în vederea creșterii continue a eficienței economice. Actuala campanie electorală ne oferă un bun prilej de a investiga opinia cetățenilor, de a organiza o largă consultare a zecilor de mii de alegători cu privire la punerea in valoare a posibilităților existente cu eforturi proprii. Adunările care s-au desfășurat pînă acum au demonstrat hotărirea unanimă a cetățenilor de a participa efectiv la înfăptuirea și depășirea angajamentului asumat de consiliul popular județean în ampla întrecere socialistă inițiată de Consiliul popular al județului Bihor.
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prim-vic'epreședinte al Comitetului 
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CHEMAREA
Consfătuirii activului de partid și de stat 

din agricultură, din cercetarea științifică agricolă, 
din domeniul îmbunătățirilor funciare și din pisciculturăîn zilele de 5—6—7 februarie a avut loc, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, Consfătuirea activului de partid și de stat din agricultură, din cercetarea științifică agricolă, din domeniul îmbunătățirilor funciare și din piscicultură. Consfătuirea a prilejuit o amplă și a- profundată analiză a modului în care se aplică, în această ramură de bază a economiei naționale, hotărîrile istorice ale celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, stabilindu-se măsuri de importanță națională pentru creșterea contribuției agriculturii Ia progresul general al societății noastre socialiste, pentru realizarea unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate, menită să asigure din plin satisfacerea cerințelor de consum, aprovizionarea cu produse agroalimentare a întregului nostru popor.Cu toții am urmărit cu adînc interes și deplină satisfacție cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și dăm o înaltă apreciere prețioaselor indicații ale secretarului general al partidului, care reprezintă pentru noi un vast și mobilizator program de acțiune pentru dezvoltarea agriculturii noastre în lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului. în baza mandatului ce ne-a fost încredințat, exprimăm hotărîrea fermă a tuturor celor ce muncesc în agricultură — cooperatori, mecanizatori, lucrători în întreprinderi agricole de stat, în sectoarele de îmbunătățiri funciare și în piscicultură, specialiști și cercetători — de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a acestui program, răspunzând astfel încrederii partidului, îndepli- nindu-ne cu cinste îndatorirea față de întregul popor, față de patrie, față de viitorul socialist al României.Rezultatele obținute de întreprinderile agricole de stat și de cooperativele agricole fruntașe, experiența dobîndită în valorificarea superioară a pămîntului și a bazei tehnico-materiale cu care este înzestrată agricultura demonstrează cu prisosință că avem mari posibilități de a obține realizări superioare celor de pînă acum.

Avem încă însemnate rezerve în toate 
sectoarele dip agricultura noastră. I)e 
aceea se impune să trecem la generali
zarea experienței pozitive a unităților de 
stat și cooperatiste cu rezultate bune și 
foarte bune. Depinde de noi, de toți cei 
care lucrează în agricultură, să transfor
măm în realități prevederile din Pro
gramul partidului și din Directivele Con
gresului al XI-lea al partidului, să facem 
să crească bogăția recoltelor și, pe aceas
tă bază, și veniturile și bunăstarea tutu
ror locuitorilor satelor, ale întregului 
nostru popor.Consfătuirea a dezbătut și aprobat programe concrete pentru creșterea producției la fiecare cultură — grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, plante textile, cartofi, legume, vii, pomi, furaje — și pentru fiecare sector al creșterii animalelor.în spiritul dezbaterilor consfătuirii și al cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu, vă adresăm, dragi tovarăși, chemarea de a face totul pentru a obține recolte demne de societatea socialistă multilateral dezvoltată, de a ne uni eforturile pentru ca încă în acest an toate întreprinderile agricole de stat și toate cooperativele să se ridice cel puțin la nivelul mediu al unităților care au obținut recolte bune. înfăptuirea planului în agricultură în acest an are un rol hotărîtor pentru îndeplinirea cu succes a întregului cincinal actual, creînd o bază trainică pentru a asigura înfăptuirea cu succes a cincinalului viitor. încredințăm conducerea partidului și statului că semnătura pe care noi, oamenii muncii din agricultură — români, maghiari, germani și de alte naționalități — înțelegem să o punem pe documentele celui de-al XI-lea Congres, ca expresie a adeziunii noastre înflăcărate și unanime, va fi întărită de o muncă plină de abnegație, astfel încît să realizăm în 1975 următorii indicatori :

ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI VEGE
TALE : peste 20 milioane tone cereale ; peste 8,5 milioane tone sfeclă de zahăr ; peste 4 milioane tone legume ; peste 5 milioane tone cartofi ; cantități sporite de furaje, peste 400 mii tone in și cînepă pentru fibră.

ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI ANI
MALE : 2,1 milioane tone carne ; 52 milioane hectolitri lapte ; cantități sporite de lină și ouă ; peste 1 300 tone gogoși de mătase.

Oameni ai muncii 
din agricultură,

Asigurarea unei producții de cereale 
mari și constante constituie problema 
numărul unu a agriculturii noastre so
cialiste. Aceasta cere să luăm toate mă
surile pentru a asigura atît suprafața ne
cesară și semințele corespunzătoare, cit 
și executarea lucrărilor la timp și in 
conformitate cu normele științei agricole, 
amplasarea culturilor de cereale pe pă- 
minturile corespunzătoare, pentru a ga
ranta realizarea obiectivului pus de Con
gresul al XI-lea, și prevăzut și în Pro
gramul partidului, de a obține o tonă de 
cereale pe cap de locuitor, adică cel 
puțin 3500 kilograme la hectar.Pămîntul românesc poate să dea de 3—4 ori mai mult decît dă astăzi. Există posibilitatea, așa cum se arată în chemarea adresată de cooperatorii din Iz- biceni-Olt, ca pe suprafețe însemnate să realizăm 4 500 kg grîu și cîte 12 000— 16 000 kg porumb știuleți la hectar, după cum sint condiții ca producțiile-record realizate pe loturi cultivate cu cartofi și sfeclă de zahăr, după tehnologii speciale, să devină producții curente pe suprafețe cît mai mari. Pentru buna aprovizionare 
a populației și asigurarea materiilor pri
me necesare industriei alimentare și u- 
șoare, să sporim producția la cultura 
plantelor tehnice, Ia legume, fructe și 
struguri ! Să susținem acțiunea de con7 centrare și specializare a producției legumicole, crearea unei baze proprii de aprovizionare în fiecare județ ! Pe lîngă plantațiile intensive de pomi și vii, să sădim cît mai mulți pomi în jurul caselor !Agricultura noastră a ajuns la un asemenea nivel încît nu ne mai putem mulțumi ca numai o parte dintre cooperative sau întreprinderi agricole de stat să obțină producții mari. Sînt condiții reale ca prevederile pe 1975 și în cincinalul următor să fie realizate și chiar depășite atît în ce privește producția agricolă vegetală, cît și în zootehnie.

Trebuie să asigurăm mai multă carne, 
mai mult lapte, mai multe ouă, mai multă 
lină ! Pentru atingerea acestui obiectiv, să depășim efectivele planificate la toat.e speciile, prin?creșterea numărului de pro-.- duși obținuți la animalele-matcă, prin reducerea pierderilor determinate de mortalitate, prin îmbunătățirea asistenței zooveterinare preventive, prin organizarea temeinică a reproducției și selecției, căi sigure de îmbunătățire a calității șeptelului ; să realizăm o îmbunătățire substanțială a bazei furajere și crearea de rezerve de nutrețuri pentru îmbunătățirea hrănirii animalelor I Trebuie intensificată acțiunea de întreținere și fertilizare a suprafețelor de pășuni și finețe naturale !
Stimați tovarăși,Așa cum o știe și o simte fiecare dintre noi, partidul și statul, promovînd consecvent politica de industrializare socialistă a țării, asigură tot ce este necesar pentru întărirea și dezvoltarea multilaterală a bazei tehnico-materiale a agriculturii. Prevederile pentru creșterea in ritm înalt a producției agricole se bazează pe un program vast de înzestrare tehnică, de chimizare, de irigații și îmbunătățiri funciare, de aplicare a cuceririlor științei, de asigurare cu semințe de înaltă calitate și de îmbunătățire a raselor de animale. Pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, în perioada 1976—1980 se vor investi 110 miliarde lei, de două ori mai mult decît în cincinalul 1966— 1970.Folosirea deplină a întregului potențial material și uman de care dispune agricultura trebuie să ducă la ridicarea rapidă a eficienței economice, sporind contribuția agriculturii la mărirea venitului național, la ridicarea nivelului general de viață al poporului, obiectiv fundamental al politicii partidului. Stă în puterea noastră ca, prin folosirea rațională a mijloacelor de care dispunem, prin priceperea de care vom da dovadă, să obținem recolte tot mai mari. Realizarea programului de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste este legată de munca fiecărui țăran, a fiecărui muncitor, mecanizator, specialist din agricultură 1

Să folosim cu chibzuință și cu răspun
dere pămîntul, bun al întregului popor, 
principalul mijloc de producție in agri
cultură ! Apărarea, conservarea și folo
sirea eficientă a pămîntului constituie o 

obligație esențială față de însuși viitorul 
națiunii noastre socialiste. Trebuie să fa
cem totul pentru a spori suprafața agri
colă, îndeosebi suprafața arabilă a țării ! 
Să luăm toate măsurile pentru a asigura 
folosirea rațională a fiecărui metru pă
trat de pămînt, inclusiv cel din curțile 
unităților agricole și ale tuturor țărani
lor ! Să realizăm an de an suprafața pla
nificată pentru fiecare cultură în parte ! 
Să nu admitem, sub nici o formă, risipa 
de pămînt !Să răspundem la chemarea organizațiilor de partid și a consiliilor populare, participînd la lucrările de irigații, desecări, combaterea eroziunii solului, la toate acțiunile întreprinse pentru cîștigarea de noi suprafețe agricole ! în fiecare județ, comună, unitate să existe planuri de îmbunătățiri funciare, care să fie realizate exemplar ! De buna gospodărire și de creșterea gradului de întreținere și ameliorare a pămîntului, de creșterea randamentului fiecărui hectar de pămînt depind realizarea programului de dezvoltare a producției agricole, realizarea unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate.
Lucrători din intreprinderile 
agricole de stat,Documentele Congresului al XI-lea ne cheamă să facem din întreprinderile agricole de stat un model de organizare superioară, o variantă a activității industriale, un exemplu de producții mari. Să folosim științific pămîntul, mașinile, îngrășămintele, forța de muncă pentru a realiza 4,3 milioane tone cereale, 207 mii tone legume, 633 mii tone fructe și struguri, aproape 600 000 tone carne, peste 8 milioane hl lapte și toate celelalte produse prevăzute în planul din acest an. Inlătu- rînd neajunsurile care s-au manifestat, îmbunătățindu-ne continuu activitatea, să facem ca întreprinderile agricole de stat să devină mari furnizoare de semințe, de material săditor, de animale de rasă, de tehnologii avansate pentru cooperativele agricole de producție ! Să continuăm consecvent aplicarea măsurilor privind profilarea și specializarea producției, amplasarea rațională a culturilor. extinderea tehnologiilor noi, avansate atît în cultura vegetală, cît și în zootehnie ; să acționăm cu fermitate pentru ca. începînd din acest an. să generalizăm acordul global în toate sectoarele I.A.S., ceea ce va asigura aplicarea și mai consecventă a principiului socialist de retribuție după calitatea și cantitatea muncii, stimulînd sporirea producției a- gricole ' Muncind fără preget pentru creșterea producțiilor animale și vegetale. să dăm cea mai mare atenție creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor materiale, sporirii eficienței economice a întregii noastre activități !
Mecanizatori din stațiunile 
pentru mecanizarea 
agriculturii,Cooperativele agricole așteaptă din partea noastră o contribuție tot mai mare la sporirea producției vegetale și animale. Pentru a răspunde acestor, așteptări, ne vom integra activ în munca rodnică a cooperativelor unde lucrăm, încît secțiile de mecanizare ale S.M.A. să devină sectoare unice, care să poarte răspunderea executării tuturor lucrărilor mecanizate la cultura plantelor, irigații și zootehnie ! Să organizăm formații mixte de mecanizatori și cooperatori, în care retribuirea să se facă în acord global, în funcție de rezultatele obținute în producție ! Să conlucrăm strîns pentru sporirea recoltelor ; să luăm măsuri mai ho- tărîte pentru pregătirea de mecanizatori din rîndul cooperatorilor, inclusiv din rîndul femeilor, pentru a face ca toți cooperatorii să poată mînui mijloacele mecanizate ! Să acționăm cu fermitate pentru exploatarea rațională, la întreaga capacitate, a mașinilor și tractoarelor, să gospodărim cu grijă carburanții și lubri- fianții, să înlăturăm risipa de orice fel ' Calitatea lucrărilor trebuie să devină pentru noi toți o chestiune de prestigiu, de demnitate muncitorească !Să ne pregătim temeinic pentru lucrările de primăvară, să executăm la timp arăturile și însămînțările, întreținerea culturilor, punînd astfel temelii sigure pentru belșugul holdelor din acest an 1

Țărani cooperatori,Rezultatele îmbucurătoare dobîndite în multe cooperative în anul trecut, dezbaterile care au avut loc în adunările generale cu prilejul adoptării planului de producție pe anul 1975, angajamentele luate în întrecere arată cu prisosință rezervele mari de care dispun unitățile cooperatiste. Important este acum ca experiența înaintată să fie generalizată, ca toate cooperativele agricole să se ridice la nivelul celor fruntașe. Faceți totul în vederea înfăptuirii cu succes a sarcinilor de sporire a producției agricole, astfel ca fiecare cooperativă, fiecare brigadă să obțină producții cît mai înalte, ca fiecare cooperator să participe activ la întreaga muncă a cooperativei ! Intensificați întrecerea socialistă, organizați superior munca, luînd ca bază echipa și brigada, întăriți ordinea, disciplina și răspunderea colectivă în producție, înlăturînd neajunsurile care mai există în organizarea muncii și în aplicarea acordului global ! Acum, cînd cunoaștem indicatorii planului de producție, cantitățile de produse ce urmează a fi livrate fondului de stat, fiecare dintre noi are datoria să se simtă răspunzător pentru obținerea producțiilor și a veniturilor prevăzute, pentru a asigura o eficiență cît mai înaltă întregii activități 1Intensificați eforturile pentru dezvoltarea continuă a avutului obștesc, baza creșterii active a producției cooperativelor și a bunăstării țărănimii ! Fiecare cooperator trebuie să înțeleagă că aceasta este o necesitate arzătoare pentru dezvoltarea continuă a cooperativei, că numai astfel se pot asigura creșterea potențialului economic al cooperativelor, sporirea continuă a veniturilor membrilor lor. Apărarea averii obștești, consolidarea și dezvoltarea ei sînt probleme care ne privesc în mod direct pe toți cooperatorii. Să facem în așa fel încît nimeni să nu știrbească sau să înstrăineze bunurile pe care le-am adunat cu trudă !Să_ creăm condiții pentru întărirea continuă a democrației cooperatiste, pentru ca toți cooperatorii să participe activ la dezbaterea problemelor și la luarea hotărîrilor de care depinde bunul-mers al producțioi și muncii ! întărind rolul adunărilor generale și disciplina de plan și financiară, întărim cooperativele agricole, ne sporim propriile venituri și, totodată, mărim contribuția unităților din care facem parte la progresul economic al țării, la dezvoltarea socială a satului.Loturile în folosință personală, atribuite potrivit statutului cooperativelor agricole, reprezintă, de asemenea, un mijloc de sporire a producției agricole și a veniturilor cooperatorilor. Să cultivăm fiecare metru de pămînt, să plantăm un număr mare de pomi și arbuști în jurul caselor, să folosim gospodărește toate posibilitățile de care dispunem pentru a crește animale și păsări!Un rol important revine consiliilor in- tercooperatiste atît în ce privește organizarea mai bună a activității cooperativelor, cît și în specializarea și realizarea în comun a diferitelor activități de producție. Pornind de la experiența a- cumulată în acest domeniu, consiliile intercooperatiste să-și perfecționeze activitatea, să poarte răspunderea față de îndeplinirea sarcinilor de plan, să asigure unirea eforturilor pentru realizarea în comun a unor obiective productive, pentru industrializarea și valorificarea superioară a produselor agricole !Să nu precupețim nimic pentru a asigura în acest an și în anii următori recolte tot mai îmbelșugate, muncind neobosit pentru sporirea producției agricole, pentru creșterea nivelului de civilizație al satului românesc !
Țărani din satele de deal 
și munte,Statul vă ajută să sporiți producția agricolă, să puneți în valoare resursele economice din zonele în care locuiți. Folosiți acest sprijin pentru a contribui, alături de toți oamenii muncii din agricultură, la creșterea producțiilor agricole! Pentru a valorifica mai din plin resursele naturale ale dealurilor și munților, extindeți cultura pomilor și a arbuștilor fructiferi,, creșteți cît mai multe animale ! Luați parte la acțiunile organizate de consiliile populare pentru a- meliorarea pășunilor și fînețelor ! Contractați cantități cît mai mari de carne, 

lapte, lînă, cartofi și fructe ! Livrați produse de calitate superioară, beneficiind astfel de stimulentele pe care le oferă statul !
Specialiști din agricultură, 
cercetători, oameni 
de științăPămînturile întinse și fermele cooperativelor agricole și ale întreprinderilor agricole de stat oferă largi posibilități pentru manifestarea capacității voastre tehnice, a competenței tuturor specialiștilor agricoli. Acum, cînd ne pregătim să pășim într-un cincinal al revoluției tehnico-științifice, să desfășurăm o muncă susținută pentru practicarea unei agriculturi avansate, de mare randament ; fiecare hectar să fie lucrat după cele mai înalte reguli ale științei agricole, pentru a obține recolte maxime ! Să ne consacrăm cunoștințele și pregătirea profesională perfecționării și organizării superioare a producției și a muncii și să asigurăm stabilirea și a- plicarea diferențiată în fiecare unitate a complexului de lucrări agrotehnice pe baza științei și practicii înaintate ! Ca șefi de ferme sau ca ingineri șefi de unități, ca lucrători în organele de specialitate, să așezăm pretutindeni organizarea producției pe baze științifice, să facem loc cu curaj tehnologiilor avansate, re- zolvînd operativ și direct la fața locului problemele care se ridică în producție ! Slujind vocația care ne-a determinat să optăm pentru frumoasa profesie de ingineri agronomi sau zootehniști, horticultori sau medici veterinari, să ne stabilim cu toții în localitățile în care ne desfășurăm activitatea și să participăm cu pasiune la progresul agriculturii noastre socialiste, la înflorirea satelor patriei !De la specialiștii care lucrează în domeniul cercetării, în institute și stațiuni, se așteaptă crearea de noi soiuri de semințe de înaltă productivitate, ameliorarea și crearea de noi rase de animale, soluționarea într-un timp cît mai scurt a problemelor legate de progresul științific al agriculturii—noastre socialiste. Consfătuirea noastră adresează cercetătorilor, oamenilor de știință chemarea de a-și uni forțele cu ale milioanelor de lucrători din agricultură, pentru a lega mai strîns cercetarea cu producția. E nevoie de un spirit cutezător, receptiv la tot ceea ce este nou ! Să considerăm finalizate rezultatele cercetării în măsura în care obținem recolte sporite în producția mare ! împreună cu ceilalți specialiști, cu toți oamenii muncii din agricultură, să participăm la aplicarea tuturor tehnologiilor și soluțiilor elaborate !
Lucrători din sectorul 
de îmbunătățiri funciare,Statul nostru alocă, an de an, însemnate fonduri financiare pentru construirea unor sisteme mari de irigații. S-a prevăzut pentru acest an amenajarea a peste 500 mii hectare pentru irigat. Realizarea vastului program de îmbunătățiri funciare prevăzut de documentele Congresului al XI-lea al partidului va permite ca suprafața amenajată pentru irigat la sfîrșitul acestui an să ajungă la 2 milioane hectare, iar în 1980 la peste 3 milioane hectare, ceea ce va influența, în mod hotărîtor, creșterea producției agricole. înfăptuirea acestui program cere din partea noastră să ne înzecim eforturile, să acționăm energic pentru realizarea întregului complex de lucrări, Ia termenele stabilite, atît în sistemele mari, cît și la amenajările locale, încît să se obțină producțiile prevăzute în studiile tehnico-economice. La lucrările de ameliorare să fie mobilizați toți cetățenii comunelor pentru ca pămîntul să fie cît mai corespunzător pus în valoare. Să realizăm amenajări economicoase, eficiente ! Să manifestăm o grijă neslăbită pentru exploatarea rațională a sistemelor de irigații, pentru repararea și întreținerea lor, aceasta fiind o problemă esențială pentru realizarea unor producții agricole cît mai mari !
Lucrători din sectorul 
piscicol,Organizînd mai bine activitatea în a- cest domeniu, să realizăm programul de 

sporire a producției piscicole ! Să participăm la acțiunile care se întreprind pentru ca din apele interioare să obținem o producție mult mai mare de pește ! Prin exploatarea mai bună a iazurilor și heleșteelor, să obținem cel puțin 2 000 de kg de pește la hectar în crescătorii furajate ! In acest scop, să organizăm pepiniere care să asigure puietul necesar populării tuturor heleșteelor și acumulărilor de apă ! Să participăm activ la valorificarea mai bună a terenurilor ce nu pot avea altă folosință agricolă și care sînt potrivite pentru a- menajări piscicole, cu mijloace simple și cheltuieli cît mai mici ! încă din acest an, să stabilim suprafețele de teren ce pot fi amenajate pentru piscicultură ! Să executăm lucrări folosind mijloace simple, cu participarea cooperatorilor, a tuturor locuitorilor satelor ! Să acționăm cu hotărîre pentru a recupera ră- mînerile în urmă în realizarea programului de dezvoltare a pisciculturii, să valorificăm pe deplin potențialul hidrologic al țării, pentru a obține producții mari de pește !
Muncitori, tehnicieni 
și ingineri din industrie,Prin munca voastră, agricultura a beneficiat și beneficiază de tractoare și mașini agricole moderne, de cantități sporite de îngrășăminte chimice și pesticide. Pentru tot ce ați făcut și faceți în vederea dezvoltării și modernizării agriculturii, vă adresăm din inimă mulțumirile și recunoștința noastră, angajîndu-ne să utilizăm cît mai bine baza tehnicor materială ce ni s-a pus Ia dispoziție de statul socialist. îndeplinirea de către voi, dragi tovarăși, a sarcinilor ce vă revin privind asigurarea cu tractoare și mașinț agricole de mare productivitate, cu ut.i- laje necesare vastelor lucrări de îmbunătățiri funciare, mijloace de transport, piese de schimb, cantități sporite de îngrășăminte chimice și alte materiale ne va ajuta să realizăm cu succes obiectivele trasate agriculturii de Congresul al XI-lea al partidului.

‘ <A. ». .)•; Cîh fi

Oameni ai muncii 
din agricultură,Nu peste multă vreme vor începe lucrările de primăvară, care au însemnătate deosebită pentru recolta acestui an. Să luăm toate măsurile pentru ca această campanie să ne găsească pe deplin pregătiți, astfel încît să executăm la timp și la un nivel agrotehnic superior arăturile. semănatul, plantatul cartofilor și al culturilor legumicole, lucrările din vii și livezi, acțiunile de îmbunătățiri funciare. Condițiile climatice din acest an cer să aplicăm metode agrotehnice diferențiate care să conserve provizia de apă din sol. să scurtăm la minimum perioada afectată însămînțărilor ! Să pregătim și să desfășurăm în chip exemplar campania însămînțărilor de primăvară și lucrările de întreținere a culturilor !Ne așteaptă o perioadă de activitate intensă pentru întreaga noastră patrie socialistă, la a cărei prosperitate și propășire sîntem chemați să contribuim. Să muncim cu hotărîre pentru a obține recolte tot mai bogate, să facem totul ca întregul nostru popor să poată duce o viață tot mai îmbelșugată ! Să ne unim eforturile pentru ca agricultura să aducă o contribuție tot mai însemnată Ia dezvoltarea și bunăstarea întregii noastre națiuni socialiste !Ne angajăm cu toții în fața conducerii partidului și statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toate forțele noastre, cu toată priceperea și abnegația noastră pentru îndeplinirea obiectivelor spre care am fost chemați, a tuturor sarcinilor ce ne revin din Programul partidului și din Directivele Congresului al XI-lea pentru progresul agriculturii românești, pentru bunăstarea și înflorirea întregii țări. Noi, oamenii muncii din agricultură, vom dovedi prin faptele noastre că știm să ne situăm la înălțimea încrederii care ne-o acordă partidul și statul. împreună cu întregul popor, sub conducerea eroicului nostru partid, vom munci neobosiți, vom face totul pentru ca viața poporului nostru să fie tot mai bună, iar patria noastră scumpă, Republica Socialistă România, tot mai înfloritoare !

Întreprinderea 
„Automatica" din Capitală 

și-a îndeplinit 
sarcinile cincinaluluiPuternic angajat în marea întrecere patriotică pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, colectivul întreprinderii „Automatica" din Capitală anunță un deosebit succes : realizarea sarcinilor cincinalului în 4 ani, o lună și zece zile. Pină la sflr- șitul anului, harnicul colectiv de muncă va obține o producție suplimentară față de prevederile cincinalului în valoare de 600 milioane Iei, concretizată în mijloace de automatizare. aparate și dispozitive pentru automatizare, produse de înalt nivel tehnic, mult solicitate de economia națională și la export.

(Urmare din pag. I) îndeplinirea exemplară a planului si a angajamentelor pe anul 1975 si. implicit, pentru încununarea cu succes a strădaniilor întregului popor de a înfăptui cincinalul înainte de termen. Acele paragrafe din comunicat care se referă la unele neajunsuri și care indică direcțiile de acțiune pentru imbună- tățirea activității în acest ultim an al cincinalului trebuie citite și răscitite de către fiecare om al muncii — de la muncitor, director de întreprindere și pină la ministru ; trăgîndu-se maximum de învățăminte. trebuie să se întreprindă măsuri practice imediate pentru ca deficiențele semnalate să nu se mai repete. în industrie, îndeplinirea planului și a angajamentelor pe 1975 impune ca toate intreprinderile. centralele și ministerele, organele și organizațiile de partid să acționeze cu hotărîre pentru realizarea ritmică a producției la fiecare sortiment în parte, pentru folosirea deplină a capacităților de producție și a forței de muncă. îm

bunătățirea relațiilor de cooperare interuzinală, economisirea resurselor de materii prime și energie, creșterea eficienței economice, organizarea corespunzătoare a producției și a muncii. întărirea ordinii și disciplinei in întreaga activi
UN BILANȚ BOGAT ÎN REALIZĂRI
tate. In agricultură, trebuie să se treacă neintîrziat, prin programe concrete de lucru, la materializarea sarcinilor: trasate de secretarul general al partidului la recenta consfătuire cu activul de partid și de stat din această ramură de bază a economiei, punîndu-se în centrul activității problemele vitale pentru sporirea producției de cereale, în general, a producției a- gricole. Cu exigență și înalt spirit 

de răspundere trebuie să se acționeze și in domeniul investițiilor pentru înlăturarea și evitarea neajunsurilor care s-au manifestat și crearea tuturor condițiilor pentru punerea in funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități de 

producție, scurtarea duratei de a- țingere a parametrilor proiectați, asigurarea în cel mai scurt timp a documentațiilor tehnice pentru investițiile anilor următori.Anii construcției socialismului au dovedit că înfăptuind exemplar Programul partidului de dezvoltare economică a patriei, sporind continuu avuția tării, venitul național, se asigură mijloacele materiale necesare ridicării sistematice a nive

lului de trai al poporului — țelul suprem al întregii politici a partidului nostru. In 1974. pe baza creșterii in ritm inalt a venitului național, au sporit cu 8.8 la sută, față de anul 1973, veniturile bănești ale populației de la unitățile socialiste.

iar ca urmare a trecerii la aplicarea celei de-a doua etape de majorare a retribuției, personalul din Întreprinderi și instituții a obținut, in 1974, venituri suplimentare de 3,6 miliarde lei. S-au creat noi locuri de muncă, a crescut consumul de bunuri și servicii, s-au a- sigurat condiții mai bune de muncă și odihnă, de ocrotire a sănătății, de instruire a populației, de locuit.Pornind de la asemenea realități. 

in campania electorală pentru alegerile de la 9 martie, agitatorii, toate mijloacele muncii politice de masă, ale propagandei de partid trebuie să asigure cunoașterea principalelor rezultate oglindite in comunicat, a succeselor care ilustrează eforturile deDuse de oamenii muncii pentru înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare economico-sOcială a țării ; totodată, să sublinieze sarcinile și direcțiile de acțiune din a- ccst an, astfel ca perioada campaniei electorale să determine o îmbunătățire a întregii activități economice. Popularizînd succesele obținute de poporul nostru în anul 1974, organizațiile de partid sînt chemate să asigure o amplă mobilizare a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea planului și a angajamentelor pe acest an. pentru înfăptuirea cu succes, înainte de termen, a actualului cincinal și crearea tuturor condițiilor în vederea trecerii la materializarea sarcinilor trasate de Congresul al XI- lea pentru cincinalul viitor.

Pe șantierele 
de construcții industriale 

Acțiuni pentru dublarea 
productivității munciiO importantă acțiune se desfășoară pe șantierele de construcții industriale. Ea vizează dublarea productivității muncii, și urmează să se încheie la finele anului 1977. Pentru realizarea acestui deziderat, printre altele, se are în vedere generalizarea unor procedee de mare eficiență ca : transportul betonului cu autoamestecătoare și punerea lui în operă cu ajutorul pompelor, folosirea armăturilor din plase sudate pentru confecționarea cofrajelor din panouri tipizate, transportul materialelor în pachete, pe palete sau în conteinere. De asemenea, se prevăd o creștere importantă a gradului de prefabricare a structurii halelor și centralizarea fabricării confecțiilor metalice ș.a. în a- cest an se va înregistra o sporire a productivității muncii cu circa 12 la sută.
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A FAPTUL
„Locul de muncă“ al comunistului:
IN MIJLOCUL OAMENILOR...Atelierul de forjă al unei întreprinderi metalurgice. Secție de greutate. Mari depășiri de plan, o riguroasă organizare a muncii, disciplină cu adevărat exemplară caracterizează constant viața acestui atelier. Dar, mai cu seamă, inovațiile și raționalizările au aici caracter permanent și de masă. Rezultatul ? Numai intr-un an sectorul s-a înnoit, fără investiții, a- proape complet ; performantele productive se ridică la cîteva milioane. iar oamenii se află mai toți la panoul de onoare... Despre toti venisem să scriu. Dar. mai ales, despre tehnicianul C. L. Pentru că aportul său la mișcarea generală era remarcabil. $i ca spirit organizatoric, și ca muncă practică... L-am căutat. Credem că se va bucura. N-a fost chiar așa. Mi-a spus :— Așa e, avem o secție foarte bună si nici eu nu muncesc rău. Totuși, despre mine ar trebui să scrieți mai degrabă... critic. Pentru că. nu știu dacă ați observat, dar realizările noastre au început să apară tocmai de cind am revenit eu in secție...— Păi ăsta este un argument ca 

să scriu critic despre dumneata ?— Nu vă grăbiți cu concluziile. Iată, am revenit în secție după ce lucrasem vreo doi ani ca instructor la comitetul orășenesc în probleme economice. Mă ocupam și de această întreprindere. N-am muncit rău — sau cel puțin așa credeam pînă am revenit in producție. In scurtă vreme însă mi-am schimbat părerea... Integrat secției, ca tehnician, ca membru de partid, m-a interesat, în mod firesc, nu numai ce fac eu, ci și ce fac cei din jur. Astfel, am aflat azi că unul are o idee care ar putea economisi jumătate din timpul de turnare, miine că altul poate dovedi pe hîr- tia de calc că printr-o simplă ream- plasare a cuptorului crește randamentul cu 40 la sută, poimîine că o echipă ar avea de propus niște ameliorări substanțiale ale fluxului tehnologic... Tot propuneri serioase. M-am mirat că n-au fost puse in aplicare pînă acum și, dată fiind și experiența mea de activist, am început să mă bat pentru aplicarea lor : la șefii de secție, la conducerea întreprinderii, la comitetul de partid. Aici n-a mirat pe nimeni zbaterea mea. Dimpotrivă, mi-au pus la îndemină și un dosar voluminos în care erau cuprinse toate inovațiile propuse de tovarășii mei 
fi Încă altele, la fel de valoroase, întocmit cu vreun an și jumătate în urmă. L-am citit pe nerăsuflate 
fi, firesc, am întrebat cum e posibil să stea nevalorificată atîta vreme o asemenea comoară, „Ce te miri ? m-au întrebat, doar ți-am trimis, cînd lucrai la Oraș, o copie 
a acestui dosar. Dacă nu ne-ai spus nimic despre el. am lăsat-o și noi baltă..." Acum înțelegeți de ce ar trebui să scrieți critic despre mine î

...Tratată critic sau nu. nuanțat sau nu. intîmplarea de mai sus ne impune meditația asupra uneia dintre cele mai importante îndatoriri pe care partidul le pune în fața membrilor săi : LEGĂTURA CU MASELE. în Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste se spune : „Toți comuniștii sînt datori să militeze pentru întărirea continuă a legăturii partidului cu masele, pentru rezolvarea justă a propunerilor și cerințelor oamenilor muncii, pentru unirea eforturilor tuturor celor ce muncesc Ia lupta pentru înfăptuirea Programului partidului".Este cuprins, în acest al șaselea paragraf al legii noastre etice, nu doar un principiu moral cu valoare strict teoretică, ci și o coordo-
Principii de viață, 
izvorîte din viață, 
cerute de viață

nată de bază a politicii partidului nostru, a activității sale practice, a valoroasei sale experiențe acumulate de-a lungul a peste o jumătate de veac de existentă. O sarcină a cărei însemnătate devine cu atît mai pregnantă în condițiile etapei pe care o parcurgem, a înfăptuirii hotăririlor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, cînd legătura partidului cu masele reprezintă factorul hotăritor al îndeplinirii cu succes a obiectivelor de însemnătate istorică ale prezentului. Tocmai de aceea, în acești ani s-a desfășurat și se desfășoară complexul și stăruitorul proces de perfecționare a acestei relații fundamentale în toate domeniile vieții noastre materiale și spirituale. Proces exprimat prin dezvoltarea și perfectionarea democrației socialiste, prin crearea cadrului legal, institutional, de optimă funcționare a democratismului socialist, prin participarea tuturor categoriilor de cetățeni — muncitori, țărani, intelectuali. bărbați și femei, tineri și vîrstnici, de profesii și naționalități diferite — la rezolvarea treburilor de interes general, prin amplele consultări pe care partidul și statul le desfășoară, practic, cu întregul popor, asupra problemelor care privesc marea familie a țării.Dar, spre a fi mereu mai fertil, acest cadru trebuie să fie folosit în permanentă, cu pasiune și responsabilitate. de fiecare organizație de partid, de fiecare comunist. A cunoaște oamenii, preocupările, năzuințele, doleanțele lor, a ști să asculți oamenii, a fi în permanentă receptiv la propunerile celor din jur, a le cin țări valoarea reală —

și a o intui chiar atunci cînd propunerile par de mică insemnătate — a valorifica spre binele obștii cea mai măruntă pepită de gînd creator — reprezintă „secretul" îndeplinirii cu cinste a acestei nobile misiuni desprinse din legea noastră morală.Iar aceasta presupune îndatorirea fiecărui comunist, indiferent de locul lui de muncă, de funcția pe care o ocupă în societate, de a fi mereu în mijlocul oamenilor. Dar nu pentru a face... simplu act de prezentă — ceea ce reprezintă un mod formal de a tine legătura cu masele — ci pentru a valorifica în mod activ tezaurul de experiențe umane, pentru a trage in permanentă concluzii utile din înțelepciunea colectivității. Pentru a îmbogăți, prin aceste concluzii, experiența partidului, eficienta activității sale, pentru a-ți îmbogăți propria experiență de comunist. Este un deziderat din care derivă, în mod firesc, îndatorirea fiecărui comunist de a lua atitudine hotărîtă, în orice împrejurare, fată de manifestările de formalism in munca cu oamenii, fată de orice act de indiferentă la glasul acestora, față de tendințele de superficialitate în. rezolvarea propunerilor, sugestiilor, doleanțelor îndreptățite ale celor ce muncesc. A fi un dușman neîmpăcat al racilei birocratice care înlocuiește munca cu oamenii prin munca cu hîrtiile, reprezintă o datorie de bază, expresie a spiritului revoluționar, pentru fiecare comunist.în îndeplinirea acestei fundamentale misiuni ne călăuzește strălucitul exemplu, de permanentă legătură cu masele largi, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. O înaltă flacără a pasiunii revoluționare, o pilduitoare concepție asupra misiunii de conducător comunist, o neabătută rigoare umanistă caracterizează neobosita activitate desfășurată de secretarul general al partidului in mijlocul maselor, în contactul direct cu acestea. Traiectele înscrise în bogata sa agendă de lucru acoperă, practic, de-a lungul a aproape un deceniu, toate drumurile țării. multe dintre ele reluate stăruitor. Sute de întreprinderi productive și de șantiere, de unități agricole și de instituții științifice sau social-culturale au constituit și constituie obiectul unei neobosite cercetări directe, la fata locului. Bogatele programe de măsuri, concretizate în urma acestui prețios și profund democratic transfer de idei și experiențe, arată ce inestimabilă valoare practică are acest principiu de muncă și viată : LEGĂTURA CU MASELE.Iată de ce înscrierea lui în Codul etic al societății noastre, trebuie privită ca o măsilră cit valoare programatică, iar aplicarea lui neabătută — ca o sarcină de căpetenie pentru fiecare comunist.
Petre DRAGU

Judecătoria Focșani, dosarul penal 3030/1974. Două mape voluminoase insumînd peste o mie de pagini. Un dosar care — dincolo de sancționarea celor doi vinovați penal— se constituie însă, la rîndu! său, într-un rechizitoriu : la adresa indiferentismului, a încercării de a cultiva cu orice preț propriile interese în dauna intereselor colectivității. la adresa unor personaje anacronice care și-au putut închipui că legea poate avea pentru ei „derogări" după bunul loi plac.Intre 1 ianuarie și 31 martie 1974, numiții Aurel Cristea — fost director al întreprinderii de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare Focșani— și Ion Popa — fost șef al personalului din cadrul serviciului personal-învă- țămint al aceleiași întreprinderi — au săvîrșit, împreună sau fiecare in parte, un număr de 53 de infracțiuni : luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influență. Pentru angajarea fiicei sale pe post de muncitoare, T. P. i-a dat lui Cristea Aurel— mai precis, a consimțit să-i dea — suma de 2 000 lei. Pentru angajarea fiului său, D. M. a dat „o masă", bani, 20 litri vin și două găini. Pentru angajarea celor două surori ale sale, I. R. a dat 4 000 lei. $i lista ar mai putea cuprinde : vin, țuică, găini, miei, „aldămașuri" etc. în total, bunuri și bani insumînd 93 704 lei. (S-a mers pînă acolo incit, pentru atribuirea unei locuințe din fondul întreprinderii, s-a pretins și primit de la muncitorul I. G. suma de 3 000 lei). Fapte revoltătoare, în flagrantă contradicție cu legile scrise și nescrise ale societății în care trăim, cu înseși funcțiile de răspundere încredințate celor doi, fapte soldate — prin hotărîre judecătorească definitivă — cu pedepse de 2 și respectiv 4 ani închisoare. Cum de s-a ajuns aici ?Să coborîm pe firul în- tîmplărilor... Cu aproape un an înainte de săvîrși- rea infracțiunilor de mai sus, în urma verificărilor efectuate, o comisie de control a direcției județene a muncii a semnalat că în această întreprindere nu se respectă dispozițiile legale privitoare la procedura încadrării în muncă a angajaților. în speță : posturile vacante nu erau declarate oficiului județean al forțelor de muncă,, iar comisia de în- '.ca'drăre era... , inexistentă. în concluzie, controlul a atras atenția conducerii unității, precum și șefului compartimentului personal-învăță-

mînt — economistul Leon Silaghi, cerîndu-le să respecte spiritul și litera legii.Măsurile luate ? în privința declarării posturilor — nici una. în privința comisiei — aceasta a fost „înființată", dar angajările s-au făcut tot în afara ei. Mai mult. De unde pină atunci angajările se făceau de către inspectorii

(Just de altfel) că flecare nu este chemat să răspundă decît pentru faptele lui — au condus la consecințe grave, incriminate de lege. Cu alte cuvinte, datorită faptului că posturile nu erau nici a- fișate în cadrul întreprinderii — cum era normal — și nici declarate oficiului județean a) forțelor de muncă — cum era obliga
Derogarea „mică“ 

răstoarnă 
legea mare?

„Nu mă amestec" își spunea indiferentul, 
deschizînd astfel ușița dosnică pentru 

abuz și trafic de influență

de personal special abilitați prin decizii ale conducerii unității, de acum Înainte, la propunerea lui Aurel Cristea, de această treabă a fost chemat să se ocupe Ion Popa... mais- tru-instalator. Fără a îndeplini condițiile cerute de lege, fără a avea decizie de numire pe post ! Singurul „temei" în baza căruia a funcționat Ion Popa a fost... prietenia cu fostul director. Totul sub privirile indiferente ale șefului compartimentului in cauză care, după propriile declarații, a bănuit tot timpul că la mijloc este „ceva necurat", dar care și-a zis că e mai bine să nu se amestece. Deși tocmai pentru asta era plătit : să se „amestece". Adică să realizeze angajarea și mișcarea personalului întreprinderii — potrivit dispozițiilor legii.— La urma urmei — caută acum o „explicație" Leon Silaghi — faptul că n-a fost organizată comisia de încadrare reprezintă, să zicem, o derogare : dar ceea ce au făcut el este o infracțiune. Și fiecare răspunde pentru ceea ce face...Chipurile — o mică derogare de Ia lege ; în realitate — o poartă larg deschisă abuzului,' tendințelor de căpătuială ale Iul Aurel Cristea și Ion Popa. „Optica struțului", Indiferentismul, interpretarea vicioasă a principiului

toriu — A. C. și I. P. «« ocupau ei de „anunțarea posturilor" (o mențiune : numărul relativ mare al celor care au dat mită își are explicația în modalitatea de „anunțare" : după ce se „tatona terenul", posturile vacante se anunțau doar celor ce se arătau dornici să ofere, in schimb, bani !). Iar fiindcă comisia de încadrare nu funcționa, cei doi făceau ei, personal, încadrările. Tarifat, după cum am văzut. Se ridică însă următoarea întrebare : cum a acționat organul de conducere colectivă al întreprinderii, dacă cei doi au putut să opereze nestingheriti. după bunul plac. într-o zonă

atît de importantă pentru viața întreprinderii ?Chiar fără a ti cineva jurist, știe că fapta numită luare de mită nu există dacă, mai înainte, nu există fapta denumită dare de mită. Din numeroasele declarații de martor cuprinse în dosarul penal, cîteva ne-au reținut cu precădere atenția. Sînt cele care aparțin unor membri ai colectivului întreprinderii, oameni care nu numai că n-ar fi trebuit să dea mită sau să contribuie la aceasta, dar ar fi fost datori să ia atitudine, să dezvăluie cu fermitate și intransigență matrapazlîcurile puse Ia cale. Discutăm cu inginerul I. R. care, pentru angajarea celor două surori ale sale, a contribuit la darea sumei de 4 000 lei lui Ion Popa.— Ce era să fac ? ne declară el „candid". Dacă nu dădeam noi. dădeau alții. Tot aia era...Dincolo de „fatalismul* de ocazie a) replicii, răzbate ușurința cu care s-a escamotat legea, ca și orice considerente de ordin moral, pentru realizarea înverșunată, oarbă a unor interese personale.Concludent este felul în care s-a ajuhs la descoperirea vinovatilor: Dotrivlt „obiceiului" ilegal instituit, Ion Popa a pretins pentru angajarea soției muncitorului Gheorghe Toader suma de 2 000 lei. Surprins, nevenindu-i să-și creadă urechilor, a- cesta a mai întrebat odată. Și condițiile i-au fost repetate. Motiv pentru care Gheorghe Toader a făcut ceea ce era normal să facă : după ce s-a consultat cu încă trei tovarăși de muncă, împreună cu ei s-a adresat organelor de urmărire penală, făcînd cuvenita recla- mație.Simplu și pilduitor.
Titus ANDREI

DIVERS
Pădurarii
pompieri

In gospodăria unui cetățean 
din Cimpulung Moldovenesc iz
bucnise un incendiu. Văzîndu-l, 
elevii liceului silvic din apro
piere au sărit, care cu găleți, 
care cu unelte, si au început o 
aprigă bătălie cu flăcările. In 
mod deosebit s-au evidențiat 
elevii scolii profesionale de pă
durari, care au aplicat in prac
tică cunoștințele privind ocro
tirea pădurilor. Cind au venit 
pompierii n-au putut să nu ex
clame : „Miine-poimîine. pădu
rea va fi în mâini sigure". După 
care i-au felicitat cu toată... 
căldura.

„Recom

petrecut tn (Maramureș), coboară din
pensă“întimplarea s-a gara Mireșu Mare Citiva navetiștitren. Unul dintre ei. I. Pascu. îi înminează lui I, Topan portmo- neui care-i căzuse din buzunar. Ia coborîre. Uitîndu-se prin el, acestuia i se pare că-i lipsesc niște bani, și se ia după colegul Gheorghe Rus :— Măi. de ce mi-ai luat suta T — Care sută ? Nu știu nimic. Ametit de băutură. I.T. apucă o piatră și-i dă cu ea în cap. Apoi, aleargă după un alt coleg. V. Dorea :— Mă. nu cumva tu mi-ai luat suta ?— Care sută ? Habar n-am.Negăsind altă piatră la înde- mînă. I.T. ii lovește si pe el c-o scindură. Abia după ce a fost „potolit" de miliție. I.T. și-a a- mintit. că nu-i luase nimeni suta. O prăpădise la bufetul gării. Și a inceDut să-și ceară scuze. Prea tirziu.
După
25 de ani...
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• NUNTA CU DAR. O parte din corespondența acestei săptămini se referă la ancheta socială „Cea mai scurtă căsnicie", publicată recent („Scinteia" din 29 ianuarie a.c.). Demontînd cu indignare mecanismul nedoritei întimplări, cititorii ajung la concluzia că meschinăria a fost proiectată și regizată de către mireasă și rudele ei, cu intenții fără echivoc. Pe scurt — o escrocherie sentimentală de amploare. în loc de răspuns, completăm informațiile puse pină acum la dispoziția cititorilor cu vestea că mireasa ispășește în prezent o condamnare de un an de zile închisoare pentru delapidarea comisă la baza de carne la care lucra. Infracțiune descoperită si judecată dupănunta cea de pomină. Cam acesta

era deci profilul moral al purtătoarei rochiei albe de dantelă.Desprindem însă din rindurile primite și o mare uimire ; cum a avut mireasa din Buzău „inspirația" unei asemenea „lovituri" ? La acest alineat, gindurile ne poartă undeva mai departe. La năravuri foarte vechi care se străduiesc să îmbrace haine mai puțin obișnuite. Este vorba de năravul vechi al căpătuielii și de haina evenimentului fericit. Cadoul pentru nuntă e un obicei consolidat și pozitiv, expresie a bucuriei rudelor, prietenilor și cunoscuților de a participa la întemeierea familiei și concret la funcționarea noilor cămine. O amintire folositoare e ca o urare bună, ce stăruie in viata tinerilor. De aici însă pină la obiceiul-de a calcula petrecerea pe hîrtie, cu fișă

de cont pentru măsline și cont de debitori pentru meseni, calcul ce trebuie să iasă cu un beneficiu substantial. e o cale foarte lungă.
• DACA ȘI... DACA. Schimbînd trenul în gara Buhăești, Constantin Vârlan din Roman a luat spre Iași un tren foarte aglomerat. Persoană în vîrstă. Imediat, o școlăriță s-a ridicat de pe banchetă, oferindu-i locul. Omul din generația bunicilor a refuzat să stea. Eleva — „nu și nu !“, a stăruit pină ce — ne scrie personajul principal al in- tîmplării — „m-a silit să stau pe bancă". Gest firesc de politețe și considerație. Dacă s-a întimplat așa, C. V. a simțit nevoia să afle numele elevei și s-o laude pe a- ceastă cale : Liliana Liță, din Vaslui, elevă la liceul „Mihai E- ■minescu" din Iași.

Și dacă nu aceasta era întîmpla- rea, ci in loc de o manifestare a respectului pe eare-1 datorăm celor girboviți de ani s-ar ti găsit niscaiva prost crescuți care să trateze meritul de a fi bătrin ca pe an... defect (în concepția lor) ? Dacă ar fi fost doi inși, asemeni celor remarcați într-un autobuz din Pitești de către Florin Anghei, care să riposteze cu „superioritate" Ireverențioasă șl ușor amenințătoare : „Auzi, moșulică ? Stal cuminte in banca ta 1“ (banca la... figurat, în cazul acesta)? Ce s-ar fi întîmplat? Credem că s-ar fi petrecut ceva a- semănător cu deznodămintul ln- tîmplării din Pitești, unde șoferul, tînăr șl el, a tras mașina pe dreapta și i-a poftit pe bădărani să coboare. Bravo !

Desen de S. NOVAC
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co-Ne scrie Petru Bogdan din 
muna Banloc. județul Timiș 1 
„De la virsta de 6 ani, prin 1950, 
fiica mea Zoia a suferit O gravă 
deformare a coloanei vertebrale. 
Acum — pentru că durerii noas
tre i-a luat locul bucuria — pot 
să vă spun că rămăsese cu o 
cocoașă care, cu vremea, deve
nea tot mai stînjenitoare. Deși 
— vă închipuiți ! — i-a fost des
tul de greu, a mers la scoală, 
apoi a terminat liceul agricol 
din Lipova, a început să lucre- , ze... Dar a. trăit tot timpul cu 
speranța, că. odată si odată, Oj 
să scape de povară. Ne-am dus 
cu ea pe la multi medici si PS 
la multe spitale, dar degeaba. 
Pină cînd, deunăzi, am mers si 
la spitalul din Hunedoara, unde 
un medic cu „mină șl inimă de 
aur" a operat-o și i-a corectat 
infirmitatea. Acum., fata noastră 
merge drept, ca toti oamenii. 
Iată de ce si eu. ca tată, și fata 
mea. și toată familia vă rugăm 
tare mult să ne ajutati să mul
țumim și prin ziar acestui om 
care ne-a înseninat viata. Se 
numește Alexandru Simionescu".

A apărut „ISTORIA 
ROMÂNILOR"

A apărut primul volum din lucrarea „Istoria românilor" de C. C. Giurescu și D. Giurescu, tipărit de Editura științifică. A- cest important eveniment editorial marchează începutul publicării unei vaste opere de sinteză, Insumînd opt volume, care își propune să înfățișeze istoria românilor din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre.Primul volum tratează procesul de formare a poporului român și este însoțit de un bogat material ilustrativ, hărți și un indice general.

„Să creăm opere cu amplu ecou în conștiințe"
(Urmare din pag. I)

teatre
• Teatrul National București (sa
la mare) : Medeea — 19,30, (sala 
mică) : Dona Diana — 19,30.
• Opera Română : Coppelia — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul Iui Rameau
— 19,30, (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mie : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala 
Studio) : Piticul din gradina de 
vară — 19.
• Teatrul Giulești : Marea expe
diție — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala (Vic
toriei) : Un băiat de zahăr... ars
— 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„L Vasilescu" : O fată imposibilă
— 19,30.
• Teatrul „Ton Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt șl Pufușor și 
Mustăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefăntelul curios — 10. 
(sala Academiei) : Tigrișorul Pe
tre — 17.

la poi-tret pînă la compoziție — caracteristică firească și necesară a artei noastre de azi. presupune evitarea tentației spre schematizare, care mai poate fi identificată in u- nele expoziții. Puterea de comunicare a operei implică înlăturarea oricărui șablon, efortul de a surprinde psihologii, caractere, atitudini revelatoare. Arta monumentală, mai ales pictura monumentală — această artă menită să vină într-un contact direct cu categorii din cele mai diferite de oameni Si. implicit, să-i influențeze — te obligă nu numai la o bună stă- pinire a tehnicii, dar si la exprimarea pregnantă a unor idei generoase. Este important desigur rolul artei in crearea unor ambianțe, dar fundamental este a face să răzbească lucrul de calitate, care să sintetizeze năzuințele unei mari mase de oameni. Cred în același timp că artistul monumentalist trebuie să știe că lucrarea lui nu e făcută numai centru momentul in care a fost creată. ci si pentru viitor. Deci in nici un caz nu e oportun caracterul plat, consemna tiv".în aceeași ordine de idei, pictorul Alexandru Ciucurencu s-a referit la roadele activității de creație din ultimii ani. ilustrate de nenumărate lucrări de ecou. „adevărate nuncte de relief și de atracție în marile expoziții ale anului trecut. Ele au demonstrat evoluția elementului formal ca expresie nemijlocită a u- nui înalt conținut ideatic si afectiv, au nus în evidentă concludente expresii — in opere de valoare — a calității de artist-cetătean, de artist militant. marea răspundere care îi revine creatorului în contextul vieții noastre cultural-artistiee".
Calitatea artistică ex

clude facilitatea.In acest sens’ a fost pregnant reliefată ideea că prezenta plasticianului în realitatea fierbinte a tării. în mijlocul oamenilor. receptarea preocupărilor si nă

zuințelor care-i animă, investigarea în profunzime a unei lumi pe care, necontenit, trebuie să o descopere si să o proiecteze pe ecranul social — Stabilește direct una din condițiile fundamentale ale dialogului cu publicul. Referindu-se la faptul că sculptura, în general, și, mai ales, sculptura monumentală implică largi sensuri educative, sculptorul Ion Vlasiu arăta că o condiție esențială este aceea de „a găsi o formă de exprimare care, fără a fi banală, să fie comunicativă și accesibilă pe un foarte larg orizont public. Acest deziderat etic si estetic in același timp este foarte important atunci cînd legăm opera de gindul că este adresată întregului popor, iar conținutul pe ca- re-1 exprimă este adine implicat in viata noastră, in cultura noastră. în tot ceea ce numim progres. Cred că este timpul să depășim stadiul micului monument, al statuilor 6i stătulețelor mai mult sau mai puțin facile, care îngreunează inutil peisajul ca un „bîzîiț" plastic. Interlocutorul s-a referit. în continuare, la necesitatea perfecționării condițiilor tehnice de definitivare dimensională a sculpturii monumentale. „Ridic această problemă de ordin tehnic, cu atît mai mult cu cit se preconizează realizarea, in anii viitori, a unui număr important de lucrări monumentale, cu o tematică prestigioasă, solemnă, menite să completeze cultura istorică a poporului și să cultive spiritul patriotic, revoluționar. Este o acțiune inițiată judicios și avem forte de creație care pot să o ducă la îndeplinire. Sînt multi sculptori tineri, foarte talențati. care si-au făcut primele experiențe, și sînt dornici și pregătiți din punct de vedere artistic. moral să elaboreze lucrări de valoare artistică".
Intervenții vii, directe, 

în procesul educativ. Ne aflăm în atelierul sculptorului Ion Jalea, care lucrează la ultimul segment al monumentului Unirii pe care-1 va ridica la Focșani.

„Este un monument la care lucrez de aproape șase ani — ne-a spus artistul — și aș vrea să-1 termin cit mai repede. întrucît doresc să pun în lucru statuia ecvestră a lui Decebal ce va fi amplasată la Orăștie. Ridicăm monumente istorice pentru că trăim timpuri istorice. Evocînd mari personalități ale istoriei noastre, acoperim goluri care au existat in politica culturală de odinioară. Avem încă puține statui, puține reprezentări ale marilor figuri pe care le-a avut poporul nostru. Iar monumentul plasat în mijlocul pieței, adresindu-se tuturor, mi se pare una din căile cele mai eficiente de educație prin artă. Tradițiile luptei patriotice revoluționare aie poporului nostru — ca și realitățile prezentului socialist, încununare a acestor lupte — oferă creației monumentale posibilitatea de a interveni, prin opere de autentică valoare, in amplul proces educativ pe care-l parcurge națiunea noastră, onorind totodată năzuințele spre frumos ale poporului, contribuind la îmbogățirea peisajului cultural-artistic al tării. Pentru tinerii artiști mai ales se deschid perspective neasemuit de mari, în fața cărora răspunderea lor este La fel de mare. Căci nu e suficient să ai o comandă asigurată, trebuie ca prin intermediul ei să realizezi lucrul artistic cel mai serios cu putință, cu atît mai mult cu cit el va fi supus criticilor celor mai severe, judecății publice celei mai aspre".
Experimentul este exer

cițiu de atelier; pentru 
public - lucrări finite. Obiec- tivele social-educative majore ale creației plastice solicită în cea mal mare măsură. așa cum s-a arătat si in cadrul anchetei noastre, talentul. măiestria artistică, profesională a creatorilor. „Mijloacele de exprimare, a tinut să sublinieze pictorul Va- siic Celmare, sînt într-o continuă înnoire, si mi se pare firească

năzuința artiștilor de a ajunge la sensibilitatea privitorilor contemporani prin intermediul unor mijloace de expresie evoluate. Din punctul de vedere al eficacității imaginii si mai ales al prezentării ei cu acuratețe si meșteșug s-au făcut. în ultimul timp, pași însemnați. Persistă însă o mare cantitate de improvizație, de amatorism. Cred că artiștii noștri nu ar trebui să prezinte publicului toate încercările lor — mai mult sau mai puțin reușite — de a asimila tendințe străine propriei lor structuri. Desigur, cercetările de laborator, experiențele silit extrem de necesare in procesul formării oricărui artist, dar in momentul in care Ie prezinți publicului ele trebuie pe deplin lămurite. limpezite, astfel incit propriile incertitudini să nu se prelungească printr-o derută în conștiința privi

torului. Este și acesta un aspect, deloc neglijabil, al responsabilității noastre"....în cele de mai sus am redat doar in parte răspunsurile primite în cadrul anchetei, străduindu-ne să consemnăm esențialul. După cum observa sculptorul Ion Jalea, „este vorba despre o problemă cardinală, de concepție si de practică artistică, asupra căreia se cuvine a medita cu toată seriozitatea. O problemă carear trebui să fie înscrisă ne agenda preocupărilor esențiale ale Uniunii artiștilor plastici. care ar merita să facă obiectul unor dezbateri largi șl aprofundate, cu scopul de a contribui la cultivarea unei înțelegeri superioare si responsabile a rolului artei si al artistului în societate".
Anchetâ realizata de
Marina PREUTU

Scandalagiul 
potolitMagazinul cu autoservire nr. 45 din CIuj-Napoca. • Printre cumpărători, Kovacs Istvan din localitate, strada Strugurilor nr. 18. care a început să pună în sacoșă tot felul de sticle si cutii. Pe un ton civilizat, o vînză- toare l-a rugat să ia și el un coș ca toată lumea, de la intrare, să pună mărfurile mai întii în el. si după ce trece pe la casieriță să și le rînduiască în sacoșă. K.I. s-a supărat foc și. fără nici un motiv, a lovit-o, brutal, pe vînzătoare. Imediat au intervenit ceilalți cumpărători. luîndu-i apărarea vînzătoa- rei, dar scandalagiul a început să împartă, în dreapta și în stingă, injurii și lovituri. Pină la urmă, cu greu, a fost imobilizat și dus la miliție. Doi ani de zile de acum încolo n-o să in nici un magazin.
A căzut

mai intre
cu

la un lotCîtiva lucrători de din Ialomița al Trustului elec- tromontaj București zoreau Ia ridicarea unui stîlp metalic înalt de 26 metri. Mai înainte însă ca stîlpul să fie bine fixat și ancorat corespunzător, electricianul Ilie Mihai s-a cățărat pe el, pentru a desface cablul de tracțiune cu care fusese ridicat în poziție verticală. S-a cățărat cu aceeași agilitate, ca si în alte dăți, a ajuns pină in vîrful stilpului și a desfăcut cablul respectiv. Dar, în cădere, cablul a lovit o ancoră de susținere, stîlpul a început să se clatine și s-a prăbușit la pămint odată cu I. M„ care n-a mai putut fi salvat.
t V

PROGRAMUL I

3,30 Curs de limba englez». 
9,00 Teleșcoală.

10.00 Curs de limba rus».
10.30 Algoritm TV.
11,00 Film serial : Misiune Impo

sibilă — episodul „Sflrșit d« 
meci".

11,50 Estrada artistului amator.
12,10 Drumuri tn istorie.
12.25 Telex
16,00 Curs de limba germană. 
16,30—17,00 Curs de limba francez».
17.30 Telex.
17,35 Din lumea plantelor si ani

malelor.
18,05 Forum — emisiune social- 

politică pentru tineret.
10.30 Scena — emisiune de actua

litate șl critică teatrală.
18.40 Tragerea Pronoexpres.
18,49 tn sprijinul activității cul-

tural-artistlce do amatori 
pentru campania electorală.

18,95 Contemporanele noastre.
19,25 1001 de seri : Hecklo si 

Jeckle.
19,30 Telejurnal ■ Curier electoral.
20.00 Cite flori pe Teleorman — 

cîntece din folclorul nou.
20,15 Cadran economic mondial.
20,35 Telecinemateca. Ciclul „Mari 

regizori" : Vittorio de Sica. 
„Acoperișul". Premieră TV. 
în distribuție : Gabriella Pal- 9 
lota. Giorgio Listuzzi, Gas- 
tone Renzelli.

22,10 24 de ore.

Pentru
o oaie...

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru eopll t 
„Daktari".

20.23 Arta pe înțelesul tuturor. Ci
clu de inițiere și educație 
estetică.

20.43 MIndră tară, România — mu
zică ușoară.

21,00 Telex.
21,05 Anchetă socială : Amănuntul.
21,40 Armonii intime.
21.55 Cărți șl idei.
22.20 Tirgoviște.

Oprea Cazan si Ion Mihalcea 
din Posta Cilnău (Buzău) s-au 
întîlnit la bufet, au ciocnit cî
teva păhărele și au plecat spre 
casă. Pe drum, din vorbă-n vor
bă, Oprea Cazan si-a adus a- 
minte că Mihalcea are să-i dea 
o oaie.

— Eu ? De unde si pînă unde?
— Cum ? Nu mai tii minte 1 
— Nu !
— Atunci, am să te învăț eu 

minte !
Și, nici una, nici două. Cazan 

a scos briceagul... Arestat ime
diat de miliție, se află în cerce
tări sub învinuire de omor.

Rubrică redactată de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
..Scînteii'
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Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTIMulțumesc foarte sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu prilejul zilei mele de naștere.Am convingerea că relațiile prietenești existente între cele două țări ale noastre se vor întări în anii care vin.

Regele BIRENDRA

Vesti din economie

Cronica zilei Întîlnire la C. C. al P. C. R.

® Organizarea-baza unor 
producții suplimentareSpecialiștii din întreprinderile industriei chimice din județul Prahova au întocmit o serie de studii, în cadrul cărora au fost examinate pe larg posibilitățile de creștere a producției și productivității muncii. Premisele de la care pornesc autorii acestor studii sînt cunoscute și examinate și in alte ramuri. Este vorba de folosirea judicioasă a spațiilor existente și organizarea științifică a procesului tehnologic în ansamblu. Pe baza soluțiilor propuse de specialiști, colectivele Combinatului petrochimic de la Brazi vor obține, în acest an, peste prevederi, producții de dimetil tereftalat, anhidridă italică și maleică, fenol, acetonă și alte substanțe însumind 80 000 tone, iar întreprinderile „Victoria“-Flo- rești și „Dero" din Ploiești vor înregistra un plus de producție — anvelope, detergenți și alte substanțe pure — evaluat la 58 000 000 lei.

© Bilanț „la zi" al îmbu 
nătâțirilor funciare

Ambasadorul Republicii Populare Ungare la București, Gyorgy Biczd. a organizat, marți seara, o gală de filme cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării Budapestei.Au participat tovarășii Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., primarul general al Capitalei. Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, generali și ofițeri superiori, reprezentanți Externe.Au fost membri ai

Marți dimineața, delegația Partidului Social-Democrat din Finlanda, formată din Margit Eskman. vicepreședinte al partidului. Pentti Șahi, membru al Comitetului Politic Director al P.S.D.F., Rauno Viemero. șeful Secției Relații Externe a partidului, șl Ralervo Haapasalo, deputat socialdemocrat în Parlamentul finlandez, s-a întilnit la sediul C.C. al P.C.R.

cu tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Lina Cioba- nu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Corneliu Mănescu și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R.Intilnirea și discuțiile, care au avut loc cu acest prilej, s-au desfășurat intr-o atmosferă prietenească.(Agerpres)
Insula comorilor albe

ai Ministerului Afacerilor
După cum rezultă din datele furnizate de Centrala de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pînă în prezent, operațiile de curățire a canalelor de aducțiune și de completare a terasamentelor au fost realizate în proporție de 96 la sută, iar revizuirea și repararea stațiilor de pompare — de 85 la sută. De asemenea, construcțiile hidrotehnice aferente — stăvilarele, nodurile de distribuție a apei și căminele — au fost reparate în proporție de 75 la sută, în organizarea acestei activități, rezultatele cele mai bune au fost înregistrate de întreprinderile specializate din Constanța, Călărași, Brăila și Fetești.

prezenți, decorpului
★amiază,Culturiisala Dalles din Capitală, cea de-a V-a ediție a Sa-

asemenea, diplomatic.
sub auspiciile și Educației So-

rostit alocuțiuni Ion Dodu vicepreședinte al Consiliu- și Educației Socialis- Gheorghiu, președinte- de științe sociale și po- Hobana, secretar al U-

Marti la Consiliului cialiste, în s-a deschisIonului național al cărții.Au Bălan, lui Culturiite, Mihnea le Academiei litice, și Ion niunii scriitorilor.
★Societatea de Cruce Roșie publica Socialistă România Semilunii Roșii din Somalia tor compus din alimente șimente. pentru a veni în sprijinul populației somaleze afectate de o îndelungată secetă.

din Re- a trimis un aju- medica-
(Agerpres) (Agerpres)

Importante crediteîn scopul sprijinirii unui număr tot mai mare de oameni ai muncii în vederea construirii de apartamente proprietate personală sau a cumpărării locuințelor pe care le dețin cu chirie din fondul locativ de stat, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda în acest an credite în valoare de 9,2 miliarde lei. Suma amintită, cea mai mare din actualul cincinal, alocată în decursul unui an, în acest scop, confirmă ajutorul sporit acordat și pe această cale de conducerea de partid și de stat dezvoltării fondului de locuințe. Cu
B

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 februarie. In țară : Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai pronunțate în

pentru locuințesprijinul statului, în credite și execuție, se vor construi in 1975 peste 48 000 apartamente proprietate personală, fapt ce va permite satisfacerea într-o mare măsură a cererilor existente în evidența județelor. Ca rezultat al creșterii veniturilor populației, în cei aproape 9 ani care au trecut de la aplicarea măsurilor de stimulare a construcției de locuințe proprietate personală, s-au predat beneficiarilor peste 231 000 apartamente, în care locuiesc 600 000 persoane. mai bine de(Agerpres)
țării unde, pejumătatea de nord-vest a ___ ____  , .

alocuri, vor cădea precipitații. Vin tul 
va sufla slab pînă la potrivit. Mini
mele, de la minus 10 la zero grade, mai 
scăzute în depresiunile intramontane, 
iar maximele de la zero la 10 grade. 
Ceată locală, mai ales in sudul țării, 
în București : Cerul va fi variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere la în
ceput, apoi staționară. Ceață slabă, 
seara și dimineața.

'•SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

VOLEIUL
spre

Deși au trecut cîțiva ani (deloc puțini !), in memoria opiniei noastre sportive se păstrează momentele de glorie ale voleiului românesc, din perioada cînd, la cele mai renumite competiții internaționale (inclusiv la campionatele mondiale și europene), echipele noastre se distingeau printr-o comportare remarcabilă, de înaltă ținută tehnico-tactică, prin rezultate excelente. în tentativele lor ulterioare, de a păstra și a reconfirma clasa înaltă, prestigiul școlii românești de volei, echipele noastre reprezentative sau de club au eșuat însă de fiecare dată.împreună cu alte 13 discipline, voleiul se află la această oră în rîndul sporturilor despre care specialiștii afirmă că au perspectivă de a cuceri puncte (unii spun chiar medalii 1) la Jocurile Olimpice din 1976. Deocamdată însă — urmare a rezultatelor nesatisfăcătoare din ultimii ani — atit echipa masculină, cit și cea feminină trebuie să-și asigure mai intli dreptul de participare , la J.O. Și aceasta, calificîndu-se între fruntașe la una din marile competiții iri-țl ,ternaționale ce preced olimpiada de la Montreal. Prima ocazie in acest sens — campionatele mondiale din Mexic — a fost ratată, după cum se știe. Au rămas campionatele europene (în octombrie a.c.), unde putem obține calificarea dacă ocupăm locul întîi sau doi (în cazul că am avea înainte, la fete numai echipa U.R.S.S., iar la băieți Polonia — deja calificate) — și turneele preolimpice din primăvara lui ’76, unde vor fi prezente toate echipele necalificate și unde se atribuie la băieți două locuri, iar la fete doar unul.Cum se prezintă și ce probleme ridică pregătirea selecționatelor in perspectiva olimpiadei ? Pe baza constatărilor din perioadele de pregătire și a comportării în ansamblu la turneele de verificare, se acorda credit, în aceeași măsură, echipei masculine minine ?Ancheta noastră specialiști din volei aceste două întrebări.Dr. Dumitru Medianu, maestru e- merit al sportului : „încercăm din nou să urcăm „Evercslul" voleiului. Deși mai greu ca înainte, șansele de a reuși nu ne lipsesc. Foarte greu ește, și încă va fi, în privința selec- ■ țjei ; valorile sînt«scăzute, deși masa ae jucători și jucătoare este relativ mare. E adevărat, volei se joacă peste tot, dar, uneori, chiar și în campionate, la nivel de... agrement. Actualmente, lotul de fete are citeva elemente tinere, cu o oarecare perspectivă. La băieți se contează încă pe vechii jucători. Ceea ce ne-a neliniștit a fost fluctuația de formă din pregătirea și apoi din comportarea la „mondiale" : înfrîngeri nete în unor echipe anterior învinse drept de apel"„Echipele noastre de volei au lași țel : calificarea și obținerea medalii la olimpiadă — ne-a antrenorul federal (și antrenor principal al reprezentativei feminine) Ștefan Roman. La drum însă au pornit oarecum cu situații diferite. Cum spunea și dr. Medianu : fetele, cu un lot mult întinerit : băieții, cam cu aceeași garnitură. Nu exagerez afirmind că pregătirea pentru afirmarea voleiului nostru trebuia începută mai de mult. Practic, anul trecut am început totul. Cum la alcătuirea loturilor au fost (și încă

poate", Și și echipei fe-în rîndul unor a pornit de la

fata fărăace- unei spus

fo căutarea drumului
vîrful piramidei
mai sint) probleme serioase, iar conducerea tehnică a trebuit schimbată, tentativa ce ne-am propus-o va fi extrem de dificilă. Ceea ce îngreunează, ceea ce întîrzie de fapt atingerea și menținerea unei valori autentice, competitive la cel mai înalt nivel este, înainte de toate, calitatea slabă a muncii, individuale și colective, în asociațiile și cluburile cu secții de volei. Fără a putea spune că au un plan de antrenament prea încărcat, la lot foarte adesea jucătorii și jucătoarele se vaită de oboseală. Uneori, n-avem încotro, facem rabat — la intensitate, la durată. Or, nu cu rabat, ci, dimpotrivă, numai cu suplimentarea eforturilor (la club și la lot) putem atinge — din nou — culmile consacrării în voleiul mondial. Firește, nu greșim noi planifi- cind astfel de antrenamente „tari". Am insistat și trebuie să insistăm

Anchetă în rîndul 
unor specialiști

pentru o cit mai bună condiție fizică, pentru că, în dese rinduri, echipele noastre au dovedit că nu pot duce la ciștig un meci de cinci seturi. Din păcate, la mijloc e vorba și de o evidentă comoditate din partea sportivilor. încă se consideră, în special la marea performanță se antrenamente în „regimvilor. încă cluburi, că atinge cu economic".OptimistJ.O. se arată antrenorul principal al lotului masculin, Aurel Drăgan : „Ne vom califica ; am muncit foarte mult pentru a reuși acest lucru. Mai greu va fi să cucerim o medalie olimpică. Probabil, vor fi necesare unele schimbări în componența lotului, ceea ce va necesita, din nou, pregătiri intense pentru omogenizarea echipei. In perioada următoare, mai ales în timpul desfășurării campionatului național, pregătirea la cluburi a se- lecționabililor actuali sau viitori ar trebui să fie subordonată atingerii țelului olimpic al voleiului ; un loc pe podiumul de onoare. Indiferent dacă acest țel îl vom reuși sau nu la Montreal, cucerirea unei medalii olimpice trebuie s-o avem în vedere și s-o pregătim, de pe acum, pentru Jocurile din 1980".„Cu gîndul deocamdată la calificare, ne-am pus și am rezolvat ceva mai puțin problemele pregătirii pentru participarea propriu-zisă la Jocurile Olimpice — este de părere prof. Rodica Șiclovan, secretar general al federației de specialitate. Un anume răspuns despre ce am făcut bine în 1974 am avut la „mondialele mexi-

în privința calificării la

în sala Floreasca

Pe ilustratele turistice, insula Riigen a- pare ca învăluită in voaluri cu reflexe cromatice de albastru, verde și alb. De altfel, în zilele senine de vară, ea se si prezintă zut-o de o cărei geau murile timp ce vîntul rostogolea spre insulă fuioare de ceață de pe Baltica. Posibil ca din aceste fuioare să-și fi tors localnicii firele din care țesut numeroase gende cu pirați, mai răspîndită bește despre un duc al mărilor, Klaus Stortebeker, care își împărțea prada de pe bogatele corăbii hanseatice cu săracii insulei. Se mai spune că o lege nescrisă îi obliga pe pirați ~x ascundă sub o parte din capturat.Locuitorii sînt însă oameni practici. Dacă răscolesc astăzi pămîntul, nu o fac pentru a descoperi iluzorii trecut, valorifica reală și a locului — creta ; de unde și denumirea Rtigen-ului de „insulă a comorilor albe". întreaga ei suprafață de

973 km pătrați este un uriaș bloc de cretă. Aflindu-se la o adîn- cime de 80 de metri, această rocă este mată din fosilele nuscule ale unor țuitoare care aucu multe milioane de ani în urmă în marea care pe atunci acoperea întreaga Europă de nord.în partea de nord- est a insulei se află

for- mi- vie- trăitca atare. Am vă- însă înconjurată mare agitată, ale valuri se spăr- furioase de tăr- de cretă, in
CORESPONDENȚA 

DIN BERLINau le- Cea vor- hai-

sa pămint aurulinsulei
comori din ci pentru a o avuție importantă

cel mai mare zăcă- minț de cretă din Europa, exploatat la zi. La ce folosește a- ceastă rocă ? Creta cu care prichindeii scriu primele litere la tablă, spune directorul exploatării, Heinz Weissflog, nu provine de la noi, ci este fabricată din gips de alabastru care se exploatează tocmai în sudul țării, în munții Harz. Cea de la Riigen are o structură fină mare bonat servește nu numai ca material de bază pentru fabricarea culorilor, a lacurilor, tapetelor și hîrtiei. dar nu poate lipsi nici în producția de mase

plastice, cabluri și cauciucuri și este indispensabilă pentru industria ceramicii. în același timp, ea este folosită și la fabricarea de pudre, tablete, unguente.în urmă cu zece ani a fost construită aici o fabrică de cretă complet automatizată. Zilnic, aproximativ 25 de vagoane încărcate cu cretă de Riigen părăsesc întreprinderea, îndreptîndu-se spre toate colțurile republicii. De asemenea, o parte a acestui produs este exportată.Riigen-ul este legat de partea continentală a R. D. Germane printr-un poddern, amenajat pentru transportul feroviar și rutier. Traficul este deosebit de intens. Lucru firesc, deoarece insula, prin intermediul ferryboat- urilor, reprezintă unul din principalele puncte de legătură ale R.D1G. cu țările scandinave.Zonă de valorificare a unor importante resurse autohtone și de trafic de mărfuri, în același timp și centru turistic, Rii- gen-ul își face tot mai marcată prezența pe harta economică a R.D. Germane.

mo-

de unneobișnuit și conține procent de car- de potasiu. Ea
C. VARVARA

PREMIERE
ALE DRAMATURGIEI 

ORIGINALE• TEATRUL „BACOVIA" DIN BACAU anunță premiera pe țară „Dubla dispariție a Martei N“ de Ștefan Oprea. Regia : I. G. Russu. Scenografia : Șt. Georgescu. Interpret : Stelian Preda. Florin Ghe- nea. Puiu Burnea. Constanta Zmeu Pelin, Ioana Ene-Atanasiu, Rodica Mușețeanu, C. Constantin, I. Bo- toșescu. Florin Blănărescu, C. Manea.© TEATRUL „M. EMINESCU" DIN BOTOȘANI prezintă în ziua de joi premiera spectacolului „Patima roșie" de Mihail Sorbul. Regia : Const. Dinischiotu. Scenografia : Elena Forțu. în distribuție : Despina Marcu. Nicolae Călugărița, Radu Panamarenco, Viorel Baltag, Dorina Brădescu.
75 DE ANI DE CÎNTECal țăranilor din (județul Maramu-Cunoscutul cor comuna Ardusat reș) și-a sărbătorit aniversarea a

cane", mai ales din comportarea de ansamblu în prima parte a competiției. (După părerea mea. locul 5 o- cupat la C.M. de echipa feminină este satisfăcător). Știm însă și unde am greșit, deși unele greșeli, unele anomalii în pregătire (la cluburi sau la loturi) le-am putut constata încă dinainte. Starea de sănătate a nor jucătoare. în general lor fizică n-au permis rilor să facă totdeauna tire serioasă. Este la mijloc neglijarea de către cei în cauză a sănătății (a stabilirii exacte a diagnosticului și apoi a respectării tratamentului prescris), însă, în unele cazuri, și neatenția ce se acordă selecției și pregătirii pentru voleiul de înaltă performanță. Ceva mai multă disciplină se impune, de asemenea, din partea tuturor. Fiindcă talentul și experiența nu pot fi puse ne deplin în valoare dacă la antrenamente si în competiții nu există — mai ales în cazul sporturilor de echipă — o at- mosferă de perfectă colaborare, de pSirtioiba-re responsabilă, țintind, me- roti' cri if nrl nno ci ranli

Astă-seară. sala sporturilor de la Floreasca va găzdui meciul internațional feminin de baschet dintre e- chipele I.E.F.S. și Spartak Leningrad din competiția pentru „Cupa Liliana Ronchetti". Jocul va începe la ora 19.30.
Joi, de la ora 20,00, tot în sala Floreasca, este programată partida feminină Politehnica București — Geas Sesto San Giovanni contind pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni".

Serviciul „salvării
arheologice"

u- condiția antreno- o pregă-

reci' autodepășirea .
★Observațiile interlocutorilor noștri poartă, indiscutabil, girul unei îndelungi practici pe care, cu ani in urmă, fiecare a avut-o pe terenurile de volei. în acest sens, chiar trebuie subliniat faptul că, in ultima perioadă, federația și numeroase comisii locale de specialitate își bizuie activitatea, colaborează tot mai mult cu o serie de foste glorii ale voleiului românesc, oameni cu vastă experiență, organizatori capabili și respectați. E adevărat, deocamdată rezultatele, mai ales in privința asigurării reintrării voleiului nostru în elita mondială, nu sint prea concludente ; țelul imediat — calificarea pentru J.O. — nu a fost încă atins. (Insatisfacție a produs, foarte recent, și faptul că echipele de club nu au avut o evoluție corespunzătoare speranțelor în cupele europene). Dar — ca să rămînem strict la tema anchetei de față — tocmai acestui obiectiv trebuie să-i acorde întreaga atenție forul nostru de specialitate, toți antrenorii, jucătorii sau jucătoarele din cluburile fruntașe. Anul 1975 este hotărîtor nu numai pentru calificarea în sine, ci și pentru pregătirea temeinică a selecționatelor ce-ar urma să participe la Jocurile Olimpice. Biroul federal a adoptat, nu demult, unele măsuri importante în această direcție.Sint deci speranțe că revirimentul mult așteptat nu va întîrzia. Voleiul românesc poate și trebuie să urce din nou spre vîrful piramidei.

ampionate
TENIS DE MASĂ : 

încep probele individualeDupă o zi de repaus, cea de-a 33-a ediție a campionatelor mondiale de tenis de masă se reia astăzi, la Calcutta, cu disputarea probelor individuale, la care s-au înscris peste 400 de concurenți. Comentînd succesul selecționatelor R.P. Chineze, care au cîștigat ambele trofee ale probelor pe echipe, corespondenții de presă subliniază stilul de mare eficacitate și, în același timp, spectaculos al jucătorilor chinezi, care în finala masculină cu echipa iugoslavă au făcut o adevărată demonstrație. Meciul pentru „Cupa Corbil- lon" a fost mai strîns, dar în cele din urmă echipa R.P. Chineze a terminat învingătoare în fața formației Coreei de Sud. în ce privește probele

mondialeindividuale, lupta este considerată deschisă, echilibrată, specialiștii a- cordind șanse deopotrivă jucătorilor chinezi, japonezi, iugoslavi și suedezi, fără a omite eventualitatea u- nor surprize, de altfel foarte posibile în acest sport.
BIATLON :

Ieri s-a disputat prima probăCampionatele mondiale de biatlon au început ieri la Anterselva (Italia) cu proba de 10 kilometri, ciștigată la seniori de sovieticul Nikolai Kruglov (35’27”7/10). Pe locurile următoare s-au clasat Aleksandr Eli- sarov (U.R.S.S.) 35’33”2/10 ; KlausSiebat (R.D.G.) 36’27”4/10 etc. La juniori. titlul de campion a revenit lui Vladimir Aleksandrov (U.R.S.S.) in 36’56”7 10, secundat de compatriotul său Ghenadi Tokarev (38’04”6/10).

...31 32 21 este un număr de telefon larg popularizat în Polonia. El aparține unui serviciu aflat sub egida Muzeului de arheologie și care poartă denumirea semnificativă de „Salvarea arheologică". Scopul acestui serviciu este de a organiza intervenții rapide pe teren, imediat ce dintr-o parte sau alta a țării se anunță vreo nouă descoperire de interes arheologic.După cum clarat dr. Dombrowski,rul muzeului, heologia se află astăzi într-o situație deosebită, dezvoltarea . ei depinzînd în mare măsură de concursul celor mai largi pături populației, lucrări ce au loc numeroase cum ar fi săparea fundamentelor unor viitoare construcții, o- perațiunile de ameliorare a terenurilor, construirea de drumuri și șosele, tunele și pasaje subterane, cît și diversele lucrări agricole oferă

prilejul unor interesante descoperiri științifice. Și tocmai pentru ca aceste descoperiri să-și poată dezvălui identitatea — prin aprecierea și studiul competent al specialiștilor (in Polonia activează 800 de ar-
CORESPONDENȚA 

DIN VARȘOVIA

Ion DUM1TR1U

TENIS A început turneul de la HunedoaraHUNEDOARA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu). — Ieri. în sala de sport „Constructorul" din Hunedoara au început întrecerile celui de-al VI-lea turneu din cadrul „Circuitului României" la tenis. Alături de tenismanii noștri fruntași, participă și sportivi de peste hotare : Geza Varga, component al echipei reprezentative a Ungariei. Luben Petrov și Stoian Velev (ambii din Bulgaria).întilnirile din prima zi a turneului

de la Hunedoara s-au încheiat cu următoarele rezultate : Toma Ovici — Lucian Boldor 6—1. 6—7. 6—3 ; Sever Mureșan — Petre Almăjan 6—1, 6—1 : Viorel Sotiriu — Stoian Velev 6—2. 6—4 ; Dumitru Hărădău — Dan Nemeș 6—0. 6—3 ; Ion Sântei — Lu- ben Petrov 6—3. 6—0 ; Mihai Rusu — Traian Marcu 4—6, 6—4, 6—4 ; Mihai Tăbăraș — Iosif Kerekeș 6—2. 4—6, 7—6. Mihai Rusu — Traian Marcu 4—6, 6—4, 6—4 ; Geza Varga — Const. Popovici 7—6, 6—2.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ne-a de- Krzystof directo- ar-

75 de ani de activitate printr-o e- moționantă manifestare de cintec și vers închinată partidului și patriei socialiste. Laureat a numeroase concursuri corale din țară și din străinătate, corul din Ardusat, condus cu statornică pasiune de diri-
CARNET

'CULTURALjorul Valentin Băințan, a adus o contribuție valoroasă la mișcarea cultural-artistică. Pentru succesele obținute în îndelungata sa activitate. corului din Ardusat i s-a decernat ordinul „Meritul cultural" clasa I. (Gheorghe Susa).
„IN MARS SPRE 

COMUNISTE ZĂRI"„Noua lege electorală — expresie consecventă a lărgirii democrației

socialiste" se intitulează expunerile și simpozioanele, dezbaterile și în- tilnirile locuitorilor județului Ilfov cu brigăzile științifice, în cadrul unui vast program de activități cultural-educative din campania electorală desfășurat sub genericul „Programul partidului — programul nostru al tuturor". Asemenea acțiuni au avut loc la Giurgiu. Oltenița. Urziceni, Buftea, Sinești, Gruiu, Nuci, Tămădău și continuă în întregul județ.Concomitent, se desfășoară faza de masă a Festivalului cîntecului și jocului ilfovean sub genericul „în marș spre comuniste zări". Spectacolele din festival, cu un repertoriu adecvat campaniei de alegeri, au debutat în localitățile Bo- iintin Deal. Mihăilești. Bulbucata. Iepurești. Valea Dragului, Alexeni. în sprijinul formațiilor artistice de amatori pentru campania electorală, comitetul județean de cultură și educație socialistă a difuzat numeroase materiale de repertoriu, printre care texte de brigadă artistică de agitație și 4 montaje lite- rar-muzicale.

ATLETISMîn cadrul concursului de atletism de la Jablonec (Cehoslovacia), lena Fibingerova a stabilit bună performanță mondială nului în proba de aruncare tății : 20,47 m.
*Cu prilejul unui concurs care a avut loc la Halle, Marianne Adam a cîștigat proba de aruncare a greutății cu 20.21 m (nou record de sală al R.D. Germane).

BOXîn sala sporturilor de Ia Giulești va avea loc sîmbătă o reuniune pu- gilistică cu participarea unor boxeri fruntași reprezentînd cluburile Dinamo. Steaua. Metalul și Grivița roșie. Din program se desprind întilnirile C. Buzdugeanu — Dinu Teodor. A. Iliescu Dorin Bubă — Vasile începe la ora 18,30.
★Campionul mondial tegoria grea, Cassius rat, in cadrul unei conferințe de presă, că viitoarele sale beneficii obținute în meciurile ce le va susține le va dona fondului de ajutorare a negrilor. Clay va depune bursa pe care o va încasa la 24 martie, după meciul cu Wepner, lor din cartierul lem. Tot din New că o mare editură intitulată „Ginduri cuprinde opinii ale unor oameni de litere în legătură cu activitatea lui Cassius Clay.

FOTBALPEKIN 11 (Agerpres). — Selecționatele de fotbal și handbal (masculin) ale Iugoslaviei au sosit la Pekin în vederea turneelor pe care le întreprind în R. P. Chineză. Selecționata de fotbal va susține primul joc la Șanhai.

He- cea mai a sezo- a greu-atletic,

David Tănase șiCroitoru. Galade box la ca- Clay, a decla
in folosul negri- newyorkez Har- York se anunță va tipări cartea despre Aii", care

Să tot aibă 12 ani, nici el nu știe exact. Te izbește paloarea o- brazului său atunci cînd își apropie fața firavă de copil de gratiile groase de la fereastra închisorii. Poliția l-a reținut sub învinuirea de cerșit.„Voiam doar să văc- suiesc ghete" — spune el — căci este lustragiu, unul din sutele de copii-lustragii din Saigon.Dacă are părinți ? Dă din umeri. Nu știe unde sint și dacă mai trăiesc. Pentru ultima oară i-a văzut cam cu trei ani în urmă, prin aprilie.Acum se află într-un lagăr-închisoare de la marginea Saigonului S-a mai aflat de patru ori aici. După fiecare razie, poliția a- duce în lagăr zeci și zeci de minori ca el, care trăiesc în stradă și dorm sub o streașină sau, dacă au noroc.

A 67-a ediție a turneului de fotbal pentru juniori de la Viareggio s-a încheiat cu succesul echipei A.C. Napoli, care a învins în finală cu 2—1 ne Lazio Roma. în jocul pentru locul trei. Ujpest Budapesta a întrecut cu 4—1 formația vest-germană Kickers Offenbach.

(Urmare din pag. I)cepe. Cunosc orașul de vremea aceea. Cartea încă nu este scrisă. Din torie și nu din orgoliu o spun : eu voi scrie cartea asta.Dar era dimineață și plin de ginduri treceam prin ușoara ceață a iernii prea calde. Am coborit pe marele viaduct, abia cîțiva ani construit aici punctul cel mai sudic al rașului. Nu departe, la confluența Bistriței cu Șiretul, a început construcția unui foarte mare combinat chimic. El se adaugă mai vechii centuri industriale. Cifrele sint impresionante. Materia primă vine din pămint și din atmosferă : gazul metan și aerul. Dar mergeam în altă parte, la vechea și în același timp noua Lelea. Dacă eu folosesc în fiecare zi destulă hirtie, mi se pare că toată lumea ar trebui să știe că este vorba despre Combinatul de hirtie și celuloză Letea. în liceu, veneam aici de patru ori pe

pe lui da-
de de în o-

în gangul unei case : vagabonzi, cerșetori, prostituate, drogați.Ca și mulți din cei de o seamă cu el, Ng Van Dai, căci acesta îi

„DIE WELT“
este numele, face parte din copiii pribegi, vagabonzi cel mult, «specializați» ca văc- suitori sau vînzători de ziare. Majoritatea se îndeletnicesc cu cerșitul sau furtul, deseori conduși și terorizați de adulti. Alții — dirijați tot de a-

aleDiversele pe șantiere,

heologi), s-a recurs la această formă care, în practică, se dovedește a fi deosebit de utilă.în cei 10 ani de funcționare a serviciului de „salvare arheo- logicg", la jjiji'rnăruj de telefon njai sus men- ționat s-aii înregistrat mii de chemări, care au determinat 1700 de intervenții pe teren, dintre care 624 numai în Varșovia și voievodatul acest fel s-au multe descoperiri prețioase. De pildă, un telefon primit din satul Kamieniczyk a- nunța într-o zi că, în cursul unor arături făcute în preajmă au fost găsite fragmente-

Varșovia. In făcut

Ie unei urne funerare, precum și vechi obiecte metalice de uz casnic. Săpăturile suplimentare au lumină și tigii, intre celea ale unui cimitir datînd de Ia începutul erei noastre. Un alt exemplu îl oferă descoperirea de către un țăran din zona So- chaczew a unei brățări din bronz, a cărei vechime este — potrivit aprecierii specialiștilor — de 3 500 de ani.Interlocutorul nostru, dr. Dombrowski, 
a ținut să sublinieze că acțiunea organizată de muzeu, pe lingă * importanța' șa' de ordin practic,’pentru arheologie, puternic rol patriotic, educativ. ____1____ne cheamă — spune el — nu sînt specialiști. Sînt muncitori, țărani, soldați, pionieri, cărora le este scumpă istoria patriei și doresc să contribuie la identificarea și conservarea tuturor mărturiilor trecutului nostru".

scos la alte ves- care a-

are și un„Cei care

Gh. CIOBANU

și locul luisăptămină la nastică. Cam lingă terenul de la Letea au fost întotdeauna și buni sportivi, in clasamentele locale de ne atunci erau primii. iar dintre ei plecau unii în loturile centrale : acum. în baza sportivă, au cel mai modern si bine întreținut bazin de înot din oraș) așadar, lingă terenul spre care co- borai ca într-o arenă s-a făcut o sală de gimnastică. (Azi în oraș există și o Sală a Sporturilor care seamănă cu un arc gigantic).Iarăși despre schimbare și sentimente. Stau de vorbă cu inginerul Ticu Savin. Ne cunoaștem mai de mult. în urmă luni zece graficieni pitală au organizat tea o tabără de Multe ore pe zi ei în fabrică, vedeau, cercetau, meditau. A ieșit o frumoasă și nu trecută cu vederea expoziție la Galeriile de artă din oraș, artiștii vor veni și în anii următori, la Letea va exista o
dulți — fac stupefiante, deosebit de pentru șefiiDar mulți tineri s-auobișnuit, între timp, să

trafic cu afacere rentabilă bandelor.

sata de gim- prin anii 50, de fotbal (cei grafică... Cu am văzut că

cu citeva din Cala Le- creație, stăteau

colecție de prilejul acela oameni cum sînt cei de la Letea, care fac hirtie și iubesc și sprijină totodată artele. există cu adevărat, se află printre noi. Dar cu inginerul Savin, acum în dimineața de iarnă, merg spre noua mașină de ziar, cum i se spune aici — de fapt o adevărată fabrică. Hala mașinii este aproape gata, piesele au început să sosească. în curînd va începe montajul. Mașina este printre cele mai noi și mai moderne. încă de pe a- cum, din personalul existent se școlarizează muncitori pentru noua șină. Construcția se mărește îndeaproape. Iată și ceva din stilul nic : intre altele este vorba și despre o țară privind și formarea care se face în poziție verticală fată de o sită pe orizontal. Notez. Mie îmi sună bine. Pentru cei care se pricep este vorba de un sens precis. în general însă cu toții ne dăm
aflate sub controlul regimului saigonez, nimeni nu se îngrijește. Pe mulți războiul i-a gonit din satele lor natale. Alții, ai căror

ma- ur-teh-premieră pe deshidratarea foii de hirtie cu două site

seama că se vorbește despre un lucru de excepție.Văd totul. Marea hală plină de lumină, pămîntul frămîntat din jur, ochiul a- tent al unui muncitor cu pufoaică și cască de protecție. De fapt, îi spun interlocutorului meu. am venit aici și pentru articolul de la gazetă dar și pentru a înțelege o stare sufletească iscată dintr-un vers de Bacovia, nu mai știu care, dar înfipt ca un cuțit in trupul orașului vechi. Orașul de atunci și orașul de acum. E bine să ne amintim din cînd în cind. Mi s-a părut , că aici, unde se va face hirtie de ziar, se poate găsi un loc geometric din care cu liniște să privești în jurul tău. într-o însemnare în ziar, un licăr din marea scriere, să prinzi o clipă din lumea noastră care se naște și crește.Soarele, cerul albastru, pămîntul care se dezgheța sub tălpi, oamenii lucrind cu îndirjire și speranță, totul îmi spunea că nu am pierdut o dimineață. în- tr-adevăr, porți în suflet locul unde te naști.
ticile afirmă că numărul orfanilor de război se apropie de 300 000.Toate acestea explică creșterea considerabilă a vagabonda-

consume ei înșiși opiu sau heroină.într-un fel sau altul, toți acești tineri sînt victime ale războiului. Mulți sint din punct fizic : au pierdut mină sau Sint schilozi — iar de soarta lor. în teritoriile
schilodiți și de vedere o un picior.

părinți sint morți sau dispăruți, au evadat din orfelinate, cu nimic mai bune decit închisorile, sau au fugit de acasă pentru că sărăcia este prea mare. Tragică este și situația numeroșilor copii ilegitimi ai soldați- lor americani. Statis-

jului în rîndul tineretului și sporirea criminalității juvenile. La Saigon acești copii sint denumiți «BUI DOI» — «cei care trăiesc in praf». Printre ei se află și băiețelul de-o șchioapă care, în fața „Hotelului Continental", trage de

pantalon pe orice străin pentru a-i văcsui pantofii ; la fel și băiatul cu un singur ochi și cu mina amputată pină la cot care, în port, salută milită- rește și care-și investește imediat cei 50 de piaștri obținuți prin cerșit într-o strachină cu ciorbă ; băieții care, nu departe de Banca Națională, urmăresc pe sora lor — poate să aibă cel mult 14 ani : așezată pe trotuar, soarbe dintr-un muc de țigară cu stupefiant...Reeducarea acestui tineret traumatizat de război nu este astăzi decit un vis nutrit de cîțiva activiști pe tă- rim social din Saigon. Ei duc lipsă nu numai de bani și educatori calificați, ci se lovesc, deopotrivă, de dezinteresul administrației care acordă și astăzi prioritate acțiunilor militare.
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

In atenția Comitetului de coordonare : 
redactarea „Declarației privind Mediterana"

PORTUGALIA Agendă economică internațională
„Alegerile de la 12 aprilie - o nouă etapă 

pe drumul spre democrație"
GENEVA 11 (Agerpres). — în stabilirea bazelor edificării securității și dezvoltării acesteia în Europa, statele participante la Conferința pentru securitate și cooperare pe continentul european au convenit că securitatea si cooperarea europeană sînt strîns legate de situația în lume, inclusiv de cea din regiunile adiacente și, cu precădere, din zona Medite- ranei. Astfel, în grupul de lucru al Comitetului de coordonare. în cadrul căruia se redactează „Declarația privind Mediterana", s-a convenit ca relațiile dintre statele participante și statele neparticipante riverane Medi- teranei să se desfășoare în conformitate cu scopurile și principiile Cartei O.N.U. ; de asemenea, s-a hotă- rit ca statele participante să declare că sînt de acord ca relațiile lor cu statele mediteraneene neparticipante la conferință să se dezvolte în spiritul celor zece principii aflate în curs de elaborare la această conferință, principii care vor sta la baza

relațiilor dintre ele. în continuare, s-a trecut la redactarea unui text referitor la raporturile care trebuie să se stabilească între securitatea pe plan european și securitatea în regiunea Mării Mediterane.Delegațiile care au participat la dezbaterile ce au avut loc pe marginea propunerilor prezentate de delegația Italiei și de delegațiile Ciprului. Maltei și Iugoslaviei au insistat să se sublinieze că progresele realizate pînă acum și cele care vor fi înregistrate în viitor în domeniul securității în Europa trebuie să contribuie și la întărirea securității statelor din regiunea Mediteranei. De a- semenea, delegațiile care au participat la examinarea acestei probleme au insistat să se prevadă că menținerea securității statelor din regiunea Mediteranei impune dezvoltarea unor relații noi, de încredere reciprocă. care să permită ameliorarea situației actuale și consolidarea păcii în această regiune.
examinarea

Declarația președintelui Francisco da Costa GomesLISABONA 11 (Agerpres). — în discursul radiotelevizat adresat luni seara alegătorilor, în vederea desemnării, la 12 aprilie, a celor 250 da membri ai Adunării Constituante, președintele Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, a declarat că aceste alegeri reprezintă „o nouă etapă pe drumul lung care rămîne de parcurs spre democratic", „Trebuie să discutăm, să ascultăm, să citim, să studiem programele partidelor, să folosim spiritul nostru critic pentru a face o alegere conștientă și veritabilă", a arătat Costa Gomes.Referindu-se la actuala și viitoarea structură constituțională a țării, președintele a declarat că „puterea este și va fi exercitată de organe colective, emanînd dintr-un sistem al forțelor democratice".„Utopiștilor, vînzătorilor de iluzii, celor care cultivă ura și violența.

celor care manipulează în modnefast opinia publică — a arătatCosta Gomes — le-aș recomanda să procedeze la examinarea conștiințeilor și să adopte o atitudine nouăfață de un popor care vrea să fie liber, să muncească mai mult și să obțină o mai bună distribuire a bogățiilor".Șeful statului portughez a reamintit măsurile progresiste și democratice adoptate de Mișcarea Forțelor Armate, precizînd că noi asemenea inițiative vor fi întreprinse în special pe plan economic, în sensul intensificării controlului de stat asupra economiei particulare, amintind domenii ca sectorul energetic, petrolier, industria chimică, comerțul international, șantierele navale, distribuirea bunurilor de consum. Costa Gomes s-a referit, totodată, la rene- gocierea acordului privind baza militară americană din Azore.

GENEVA. — Luni a început la Geneva cea de-a VUI-a sesiune a comitetului pentru produsele de bază din cadrul Consiliului U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț si Dezvoltare). La reuniune participă delegații din 87 de țări.
LONDRA. — La Londra s-a deschis. luni, o conferință internațională consacrată problemei constituirii unor rezerve alimentare mondiale la care să se recurgă pentru aprovizionarea zonelor și țărilor afectate de secetă sau de o penurie de produse alimentare. Printre țările reprezentate se numără Argentina. Australia. Canada, țările Pieței comune. Japonia. India. Uniunea Sovietică. S.U.A.
LIMA. — Comisia Acordului de la Cartagena, organismul suprem al Pactului Andin, reunită luni într-o sesiune extraordinară, a trecut Ia examinarea implicațiilor ce decurg din stabilirea unor noi relații economice interamericane. Comisia va e- xamina. de asemenea, unele probleme legate de dezvoltarea cooperării industriale în cadrul organizației Pactului Andin, precum și in domeniile petrochimic și agricol.

TOKIO. — Japonia și Arabia Saudită vor semna, la sfirșitul lunii februarie. un acord de cooperare economică si tehnică, prevăzînd încurajarea investițiilor de capitaluri nipone in industria petrolieră saudită— a anunțat ziarul „Asahi Shim- bun" — amintind că un acord similar a fost semnat între Japonia șl Irak în august 1974.
BEIRUT. — Cotidianul ..Al Anwar" din Beirut a publicat o declarație a lui Omar Abdel Jalil, ministrul irakian al învătămîntului superior si al cercetării științifice și președinte al Consiliului de administrație al Companiei irakiene pentru operațiunile petroliere, care informează că Irakul ocupă locul doi— dună Arabia Saudită — între țările nesocialiste în ceea ce privește cantitatea rezervelor de petrol. Abdel Jalil a reamintit că un decretai autorităților de la Bagdad a interzis orice construcție în zona care se întinde la vest de capitala irakiană, deoarece lucrări de prospecțiune au stabilit existenta în această regiune a unor rezerve petrolifere depășind ca volum pe cele ale Iranului și Kuweitului. „Bagdadul — a spus ministrul irakian — plutește pe un lac de petrol".

oi miiMi
• „PREZENTUL Șl VII

TORUL MĂRII" - est9 tema unei originale expoziții ce urmează să fie deschisă in luna iulie in Japonia. Ea va acoperi o suprafață de 750 000 mp, o treime din spațiul expozițional fiind pe mare. Numeroase țări de pe toate continentele și-au anunțat participarea. Vor fi organizate pavilioane tematice dedicate „secretelor" vieții în adîncurile subacvatice, științei și tehnologiei destinate valorificării bogățiilor mărilor. De a- semenea, vizitatorii vor putea cunoaște întreaga gamă a mijloacelor de navigație, cunoscute sau previzibile. Pentru prima dată va fi prezentat, de către țara gazdă, prototipul unui viitor oraș plutitor, așa-numitul „Aquapolis", care va constitui, desigur, principalul punct de atracție al expoziției.

Convorbiri la Lusaka privind problema cerință
modului de neproliferare constituțională rhodesiană

a armelor nucleareGENEVA 11 (Agerpres). — La Geneva continuă dezbaterile comitetului pregătitor al conferinței pentru examinarea modului de aplicare a tratatului de neproliferare a armelor nucleare, privitor la documentele finale pe care viitoarea conferință este chemată să le adopte. Referindu-se la schimbul de păreri deschis si constructiv care a caracterizat interven-

tiile. reprezentantul român a arătat că din acestea se desprinde importanta acordată conferinței, ca un mijloc de verificare colectivă a modului în care toate statele-părți la tratat și-au îndeplinit obligațiile asumate și cooperează în realizarea scopurilor și a obiectivelor acestui instrument international.
CAMBODGIA Aeroportul Pnom Penliului

SALISBURY 11 (Agerpres). — Surse oficiale ale Consiliului Național African (A.N.C.) au făcut cunoscut că ministrul sud-african de externe. Hilgard Mueller, și miniștrii de externe din trei state africane vecine — Zambia. Tanzania si Botswana — s-au întrunit, duminică, la Lusaka, pentru a discuta căile de a aduce reprezentanții guvernului Rho- desiei și ai populației de culoare din această tară la masa unei conferințe pentru elucidarea problemei constituționale rhodesiene. Această întrunire a fost urmată de convorbiri ale liderilor A.N.C. cu ministrul de

deexterne sud-african. organizate președintele tării-gazdă. Kenneth Kaunda. la reședința sa din Lusaka, în cadrul acestui dialog, reprezentanții mișcărilor de eliberare ale populației de culoare rhodesiene, reunite în A.N.C.. i-au cerut lui Hil- gard Mueller să dea dovezi că guvernul de la Pretoria dorește intr-adevăr o reglementare constituțională în Rhodesia, retrăgîndu-si puternicul contingent de două mii de polițiști trimiși în această tară. într-un comunicat publicat luni la Capetown, ministrul de externe sud-african a confirmat primirea cererii A.N.C.

Eliminarea barierelor tarifare și netarifare 
a dezvoltării comerțului mondial 

începerea lucrărilor pregătitoare în vederea negocierilor 
comerciale în cadrul G.A.T.T.GENEVA 11 (Agerpres). — La Geneva s-au deschis, marți, lucrările comitetului pentru pregătirea negocierilor comerciale în cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), la care participă reprezentanți a peste 80 de state. Comitetul urmează să elaboreze agenda de lucru provizorie a noii runde de negocieri multilaterale în cadrul G.A.T.T. pentru liberalizarea comer-

desfășura la sfîrși- Tokio.lucrările comitetu- posibilitătile uneițului, care se va tul acestui an laParticipanții la lui examinează reduceri substanțiale și, în perspectivă, ale eliminării barierelor tarifare dial, unor meniul piețelor și prețurilor pentru bunurile de export ale țărilor în curs de dezvoltare.
și netarifare în comerțul mon- punîndu-se accentul pe crearea condiții mai echitabile in do-

sub tirul forjelor de eliberare DANEMARCACAMBODGIA 11 Forțele de eliberare continuat marți să rachete aeroportul Pochentong al o- rașului Pnom Penh, trupele lonno- llste înregistrînd în această zonă o- perațională noi pierderi în oameni și materiale de luptă.Alte atacuri au fost lansate de forțele patriotice în zona fluviului Mekong, unde un convoi fluvial de apro-

(Agerpres). — cambodgiene au bombardeze cu vizionare al inamicului a fost supus unui puternic bombardament, în urma căruia o navă încărcată cu muniții a fost scufundată, iar altele a- variate.Pe de altă parte, în condițiile in care dificultățile economice ale regimului lonnolist se accentuează, la Pnom Penh a fost anunțată scumpirea substanțială a unor categorii de combustibili.

w

CRIZA DE GUVERN A INTRAT 1NTR-0 NOUĂ FAZĂ
Poul Hartling a renunțat la formarea unui cabinet de coalițieCOPENHAGA 11 (Agerpres). — Criza de guvern din Danemarca a intrat, marți. într-o nouă fază, după ce liderul Partidului liberal, Poul

0 declarație de protest 
a M. A. E. al R. D. VietnamHANOI 11 (Agerpres). — La Hanoi a fost dată publicității o declarație de protest a Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam în legătură cu trimiterea de ofițeri ai forțelor aeriene ale S.U.A. în Vietnamul de sud. paralel cu accelerarea livrărilor, de .echipament militar destinat Saigonului. ■’i'

IRLANDA DE NORD

Aranjament 
pentru supravegherea 

încetării foculuiLONDRA 11 (Agerpres). — Secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, Merlyn Rees, a anunțat marți în Camera Comunelor că. în urma convorbirilor secrete cu delegați ai Sinn Fein — branșa politică legală a Armatei Provizorii Irlandeze (I.R.A.) — s-a ajuns la un aranjament potrivit căruia cele două părți vor menține un contact permanent pentru supravegherea încetării focului în Ulster. După cum s-a mai a- nunțat, aripa provizorie a I.R.A. a decretat intrarea în vigoare a încetării focului în Irlanda de Nord pe o perioadă nedefinită, cu începere de luni seara. Merlyn Rees a avertizat, totodată, împotriva unui optimism excesiv, precizînd că nu întrevede o soluție rapidă și ușoară.

ROMA

ORIENTUL APROPIAT
TEL AVIV 11 (Agerpres). — La Tel Aviv s-a încheiat prima serie de convorbiri dintre secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, aflat într-o vizită oficială de două zile în Israel, și o delegație de negociatori israelieni compusă din primul ministru Yitzhak Rabin, vicepremierul și ministrul de externe Yigal Allon și mlhistrul apărării Shimon Peres. Au fost examinate principalele aspecte legate de evoluția situației din Orientul Apropiat.Oficialități israeliene și americane au afirmat că dialogul angajat de cele două părți s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, care a permis o completă clarificare a punctelor de vedere susținute. Agenția France Presse citează o declarație a ministrului de externe israelian, în care

acesta afirmă : „Am încercat să examinăm toate posibilitățile de reluare a negocierilor politice junge, dacă nu la pace, un acord interimar care pie de acest obiectiv".Secretarul de stat al pleca, miercuri dimineață, spre Cairo, iar joi seara se va reîntoarce la Tel Aviv.
pentru a a- cel puțin la să ne apro-S.U.A. va

RIAD 11 (Agerpres). — Regele Feisal al Arabiei Saudite a primit pe ministrul afacerilor externe al Marocului. Ahmed Laraki, aflat In vizită la Riad. Oaspetele marocan, sosit de la Cairo, unde a participat la lucrările Consiliului arab al apărării, a înmînat suveranului saudit un mesaj personal din partea regelui Hasan al II-lea.

Hartling, însărcinat de regina Margrethe a Ii-a cu formarea unui nou cabinet, a anunțat că renunță la misiunea sa. El a motivat această decizie prin faptul că două partide politice care dețin un număr considerabil de locuri în Folketing — Partidul social-democrat și Partidul progresist — nu și-au acordat sprijinul unui cabinet de coaliție preconizat de Poul Hartling.La scurt timp după ce Poul Hartling a adus la cunoștința reginei Margrethe a II-a eșecul misiunii sale, suverana a convocat pe liderii celor zece partide politice reprezentate în parlament pentru noi consultări.
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Demonstrație a muncitorilor de la fabrica de confecții din La Roche sur 
Yon (Franța) împotriva intenției patronilor de o închide întreprinderea

agențiile de presă transmit

• FALIMENT PE „IN
SULELE PARADISULUI 
FINANCIAR". Insulele Cay man, din Marea Caraibilor, au fost asaltate în ultimii ani de numeroase bănci străine care doresc să deschidă aici filiale. Astfel, de la 23 de bănci cite erau reprezentate în Cayman cu cinci ani în urmă, s-a ajuns la peste 170. Explicația este cit se poate de simplă : pe aceste insule nu se plătesc nici un fel de impozite pe veniturile realizate. în micul „paradis" din ' ' Cayman, unde se efectuează o- perațiuni bancare pentru mal mult de 5 000 de companii din diverse țări, a început să adie însă vînturi rău prevestitoare. Inflația, cu cortegiul ei de fenomene negative, a produs primele victime : două bănci s-au declarat nu de mult în stare de faliment. Alarmați, depunătorii străini au început să-și retragă banii. „Paradisul" băncilor parea fi și el amenințat de talazurile crizei financiare.

• SFINXUL VA FI „O- 
PERAT". O simplă operație la I ceafă și cîteva injecții în pulpe par a fi suficiente pentru ca renumitul Sfinx din Gizeh (Egipt) să poată supraviețui cel puțin încă un mileniu. Specialiștii au constatat că nisipul a- dus de vint din deșert macină treptat roca monumentului. Ca urmare, capul masiv a devenit prea greu. Se intenționează, de aceea, montarea unor suporturi, greutatea capului fiind deplasată pe umeri. Totodată, se areîn vedere folosirea unor pelicule din material plastic, care urmează să acopere suprafețele expuse ale pulpelor și să o- prească astfel procesul de eroziune.

• CASA ȘTIINȚEI. î» cUrînd, pe centura Sadovaia din Moscova va prinde contur complexul monumental ai Casei științei. Constituită dintr-un pavilion central cu zece niveluri și două săli, clădirea va fi echipată cu cele mai moderne instalații — inclusiv televiziune interioară. Casa științei va fi dotată cu o bibliotecă. în- sumînd, pentru început, 20 000 de volume.
• ROMA SALUBRĂ. După interzicerea circulației automobilelor în centrul istoric al Romei va urma dispariția a- fișelor publicitare : o sugestie în acest sens a oamenilor de artă și a istoricilor a fost primită favorabil de consiliul municipal al capitalei italiene. în termen de două luni, afișele și panourile publicitare vor fi scoase din centrul Romei, partea veche a orașului urmînd să-și recapete aspectul ei original.

0 delegație a Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de Kim long Nam, membru supleant al Comitetului Politic, întreprinde, in aceste tile, a vizită In Cuba. Potrivit agenției Prensa Latina, delegația a vizitat, pînă in prezent, centre de interes social și economic din vestul tării.

0 adunare solemnă des
fășurată la Tirana 8 marca‘ cea de-a XXX-a aniversare Uniunilor Profesionale din Au luat parte conducători de partid și de stat, veterani ai mișcării muncitorești și sindicale albaneze. Rita Marko, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, președintele Consiliului Central al Uniunilor Profesionale, a rostit un discurs.

Grecia a răspuns favora
bil propunerii Turcieide 8 or- ganiza întrevederi bilaterale Ia nivel ministerial cu privire la diferendul dintre cele două țări asupra drepturilor de explorări petroliere în Marea Egee, înainte de a transmite acest diferend Curții Internaționale de Justiție — a anunțat Ministerul de Externe grec.

a creării Albania.Margaret Thatcher
al Partidului conservator britanicLONDRA 11. Corespondentul nostru transmite : Margaret Thatcher a fost aleasă lider al Partidului conservator, principalul partid de opoziție din Marea Britanie, în locul lui Edward Heath. La scrutinul desfășurat marți după-amiază, Margaret Thatcher a primit 146 voturi din totalul de 276, iar principalul contracandidat, William Whitelaw — 79.în acest fel, pentru prima dată în istoria acestui partid care a guvernat de numeroase ori țara, în funcția de lider a fost aleasă o femeie.

Margaret Thatcher, a declarat comentatorul postului de radio B.B.C., „are șansa de a deveni prima femeie prim-ministru din istoria Marii Britanii".înfrînt de anul a trecut cercarea se menține în fruntea fost apreciată nu atit ca
de două ori în alegerile trecut, Partidul conservator prin serioase frămîntări. In- nereușită a lui Heath de a partidului a ________________ ._______ i „un eșec personal, cit mai degrabă un eșec al politicii rigide a fostei conduceri conservatoare".

Al 1 000 000-lea cumpărător a 
trecut la 11 februarie prin fața 
casei magazinului cu autoservi
re „Bucur" din capitala sovieti
că. unde se află in vinzare, de 
la deschiderea sa, la 23 august 
1974, mărfuri alimentare si de 
galanterie românești. „Jubilia
rul" este educatoarea Emma Po- 
bedonosțeva, de la o grădiniță 
de copii din orașul Rostov.

Inițiativă a studenților 
comuniști britanici. Delegati din partea unui număr de peste 50 de universități și colegii britanice au luat parte la o Conferință națională a studenților membri ai P.C. din Marea Britanie, desfășurată la Londra. Participanții au examinat bleme de actualitate care stau în studenților britanici. pro- fața

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
_________ ._____ “ ----------------- -

ANKARA

P.S. Italian iși definește strategia Moment de reevaluări
in perspectiva alegerilorPrincipalele partide politice italiene sînt angajate în această perioadă în stabilirea „strategiei" pentru alegerile regionale ce vor avea loc peste cî- teva luni. Comuniștii, socialiștii, democrat- creștinii și republicanii urmează să-și definească, în cadrul congreselor sau conferințelor naționale, programate pentru următoarele săptămîni, principalele linii de acțiune, precum și pozițiile fată de problemele care confruntă în prezent Italia. Partidul socialist a deschis șirul acestor reuniuni prin conferința națională organizatorică ce s-a desfășurat între 6 și 9 februarie la Florența.Conferința națională 

a P.S.I. a avut anumite semnificații aparte. atit datorită momentului politic în care s-a desfășurat, cit și problematicii a- flate la ordinea zilei, în cadrul avansului general al forțelor de stingă, socialiștii au înregistrat și ei, Ia ultimele consultări electorale. un spor însemnat de voturi, rezultat

de Tot- care ulti-direct al politicii unitate a stîngii. odată, cei doi ani au trecut de la rtiul congres s-au caracterizat prin unele eforturi pe calea întăririi organizatorice a partidului, în vederea depășirii anumitor divergențe dintre diversele curente din cadrul P.S.I. Atit raportul introductiv, prezentat de către Rino Formica, șeful secției organizatorice, cit și numeroasele intervenții din cadrul reuniunilor plenare sau ale comisiilor au abordat, pe larg, probleme legate de întărirea organizatorică a partidului, de atitudinea P.S.I. față de actuala coaliție de centru- stînga, de raporturile sale cu celelalte forțe de stingă și democratice, cu organizațiile sindicale și celelalte organizații de masă.Secretarul general al P.S.I., Francesco de Martino, și vicesecre- tarul, Giovanni Moșea, precum și numeroși vorbitori, pornind de la necesitatea întăririi unității forțelor de stingă, au primit in mod favorabil che-

Cola o intreA-marca Partidului munist Italian discuție deschisă cele două par'ide. ceariă discuție — dupăcum sublinia de Martino — trebuie să pornească de la exigența în fața căreia se află întreaga mișcare muncitorească, și anume aceea de a da dovadă de maturitate in în- frjntarea problemelor legate de caracteru' democratic al dezvoltării viitoare a tării.în cuvîntarea de închidere a conferinței, secretarul general al P.S.I. a arătat că socialiștii vor continua să sprijine din exterior actualul guvern de centru-stînga, refu- zînd însă o participare directă la guvern, pentru care în prezent lipsesc condițiile necesare.Dezbaterea asupra activității P.S.I., asupra raporturilor sale cu alte forțe politice, începută la Florența, va fi reluată în perspectiva apropiatelor alegeri și apoi a congresului din toamna acestui an.
Radu BOGDAN

crizei care aproape ascuțirea fenomenelor economice și sociale, pe fundalul unei conjuncturi Internaționale ce nu oferă motive de liniștire, fac sesizabile in Turcia anumite tendințe noi spre regrupări politice pe plan intern, iar, pe plan extern, spre reevaluări ale unor date care, pînă erau considerate constante ale cii turce. 'Se afirmă, in context, orientări de centru-stînga. reflec- tînd starea de spirit a maselor populației. Aceste orientări sînt reprezentate de Partidul republican al poporului (P.R.P.), grupare politică care întrunește multe Medjilis, cum se știe, nici partid nu parlament care să-i permită să guverneze singur. în fața acestei grupări se ridică — în spațiul politic al dreptei — „Frontul^ nationalist", nu de mult constituit și care include partidele „justiției", „salvării naționale", „re

Prelungirea guvernamentale, durează de cinci luni,

recent, drept pollti-acest

cele mai mandate in deși, după ‘ un deține in poziții

publican al Încrederii" și „mișcarea naționalistă" ; el iși propune, ca linii directoare, combaterea stîn- gii, tratarea problemelor social-econo- mice de pe poziții conservatoare și prezentarea în comun la viitoarele alegeri. Actualele evoluții lasă să se întrevadă că a- cestea sînt principalele forțe care înfrunta în nelor.Necesitatea viitor scrutin mentar devine tot mai evidentă termina actualul Ședințele reluat i liderii diferitelor partide pentru relansarea Ideii unui guvern de unitate națională, care să pregătească alegerile.Paralel cu evoluțiile interne, hotărîrea Congresului S.U.A. de a Întrerupe livrările militare către Turcia — in actualul al problemei — a declanșat ternic proces considerare a lor externe recentă declarație guvernamentală în acest sens sublinia că „e- fectul întreruperii a- jutorului se va exer-

se vor tata ur-unui parla-pentru a de- o ieșire din impas. Pre- : Korutiirk a contactele cu

context cipriote un pu- de re- relatii- turce. O

.■ita asupra colaborării bilaterale din cadrul alianței atlantice", considerînd că, in noua situație, „devine necesară o reașezare a acesteia."Practic, convorbirile turco-americane privind regimul babelor de la ‘ ’ ■” ~’yarbakir, sei etc., din iulie acum I prezent, problema celor 12 acorduri bilaterale și a desființării unor avantaje și privilegii acordate personalului militar merican din Turcia — jurisdicția asupra zelor, facilitățile zbor, activitățile informație, scutiri vamă, regimul special al poștei militare etc. Guvernul turc a și comunicat celui a- merican că bazele șl instalațiile sale militare din Turcia, ca și îtatutul comitetului mixt pentru ajutorul militar al S.U.A., de la Ankara, au rămas fără o bază Juridică.Totodată, oficialitățile turce au subliniat că nu intenționează să se retragă din alianța atlantică.

Incirlik, Di-Karamur- taițiate încă 1969, au fost întrerupte. în , se studiază revizuirii
a-bade de de

lon BADEA

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București) Piața

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care se află la Roma, într-o vizită oficială de două zile, a avut convorbiri cu președintele Italiei, Giovanni Leone, examinînd evoluția situației din Orientul Apropiat, Cipru. Indochina ji Sudul Africii. Secretarul general al O.N.U. a fost primit marți la Vatican de Papa Paul

Președintele Semilunii Roșii 
siriene, prof. dr. Chawkat Shatty, 
Si președintele organizației din 
Damasc a Semilunii Roșii, Ka- 
mar Kazoun Chora, au făcut o 
vizită la Ambasada Română din 
Damasc. Ei au exprimat căldu
roase mulțumiri pentru ajutorul 
moral și material pe care Crucea 
Rosie română l-a acordat, in re
petate rinduri, poporului arab si
rian, subliniind că aceasta este 
o expresie elocventă a relațiilor 
de profundă prietenie care u- 
neste cele două țări și popoare. 
Prof. dr. Chawkat Shatty a pre
dat, spre a fi transmise condu
cerii Crucii Roșii române, o pla
chetă omagială — simbol al gra
titudinii poporului arab sirian — 
precum si o scrisoare de mul
țumire.

• PERFORMANȚĂ AL
PINA. Doi alpiniști britanici

al VI-lea.
Cancelarul federal al 

Austriei Srun0 Kreisky, a pără- «it Rabatul indreptîndu-se spre Alger. la încheierea vizitei oficiale pe care a tntreprins-o in Maroc, în fruntea unei delegații a Internaționalei Socialiste. în capitala marocană, cancelarul austriac a conferit cu regele Hassan al II-lea și cu alte ofi- ' cialităti.
Noul guvern kuweitian, format duminică de primul ministru Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah a depus luni Jurămîntulin fața șeicu- lui Sabah Al-Salem Al-Sabah, șeful statului kuweitian. după care membrii cabinetului s-au întrunit într-o primă reuniune de lucru.

Pregătirea unei noi con
stituții nepaleze. Regele Bi- rendra al Nepalului a desemnat o comisie care va face recomandări pentru o nouă constituție a tării — acțiune inițiată cu concursul mai multor formațiuni politice, inclusiv al unora care anterior fuseseră interzise.

Tribunalul Suprem din 
Madrid a început audierile în legătură cu cererea de recurs înaintată de Marcelino Camacho, conducătorul comisiilor muncitorești (sindicatele nerecunoscute de guvern) și de alți nouă lideri ai comisiilor muncitorești din Spania, condamnați Ia închisoare pe termene variind între 12 și 20 de ani, sub acuzația de organizare de greve și apartenență la sindicatele neautorizate de guvern.

După misiunea „Saliut-4“
PROGRAMUL „TERESTRU" AL CELOR DOI COSMONAUȚI

MOSCOVA 11 (Agerpres). — După îndelungata perioadă petrecută in spațiul cosmic circumterestru la bordul navei cosmice „Soiuz-17" și 
al stafiei orbitale „Saliut-4“. cosmonauta sovietici Aleksei Gubarev și 
Gheorghi Greciko, aflați de la 9 februarie din nou pe Pămint, conti
nuă să fie supusi observațiilor medicale. Din concluziile de pini acum 
ale medicilor rezultă că starea sănătății lor este complet satisfăcătoare, 
totul decurgind conform prognozelor elaborate înainte de efectuarea 
misiunit spațiale. In program sînt incluse cite două ședințe de obser
vații medicale complexe pe zi. Cosmonauta consacră cite o oră zilnic 
gimnasticii obișnuite si celei medicale, precum și masajelor. Atit me
dicii cit si cei doi cosmonauți sint convinși că programul de observații 
medicale de după zbor va furniza noi date utile pentru perfecționarea 

pregătirii echipajelor viitoarelor misiuni cosmice.

Sclntell. Te! 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și instltutU 
Calea Gdvlțel nr. 64—66 P.O.B. — 3001 Tiparul a Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU

— Alan Rouse și Robert Carrington — au reușit să deschidă, pentru prima dată în cursul i iernii, un drum mai scurt spre unul din virfurile masivului Mont Blanc, Aiguille des Pele- rins (3 318 metri), prin latura de nord, acoperită de o carapace de gheață cu o grosime de zece centimetri, ceea ce a făcut și mai dificilă ascensiunea. O primă încercare, reușită, de a atinge acest vîrf a avut loc în 1944, vara, dar pe un alt drum. Protagoniști — ghizii francezi Gaston Rebuffat și Lionel Ter-ray.
• CEL MAI MARE FE

RIBOT DIN LUME 8 fosl lansat în portul Bremerhaven. El are o lungime de 150 metri, o lățime de 22 metri și poate îmbarca 500 de vagoane de mărfuri. Feribotul — „Rail- ship-l“ — este destinat să asigure legături bisăptămînale intre acest port și Hangoe, in sudul Finlandei.
• IARNA NEOBIȘ

NUITĂ IN LIBAN. Puternice furtuni de zăpadă și averse de ploaie s-au abătut asupra teritoriului libanez. Mari cantități de zăpadă au căzut în munți, blocînd drumurile și izolind numeroase localități situate la peste o mie de metri altitudine. în unele zone, stratul de zăpadă a atins aproape trei metri și mercurul termo- metrului a coborit la minus 12 grade. La Faraya, stațiune alpină. 200 de persoane sînt izolate de trei zile. O avalanșă de zăpadă a distrus aici un hotel turistic, fiind înregistrați 3 morti și 5 răniți. Multe autovehicule sint înzăpezite pe șosele.
Din ștrăinâtate, «bonamentele «o tac prin i.ROMPRESFILATELIA’ București

40 360


