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Se împlinesc trei decenii de la uriașa manifestație populară La viitorul șantier

de la 24 februarie 1945, din Piața Palatului pagină glorioasă în istoria naval Mangalia

luptei oamenilor muncii din țara noastră pentru cucerirea puterii

Preludiul victoriei

Turnarea primelor 
cantități de betoane CONSTANȚA (Corespondentul „Scinteii", George Mihăes- cu). — Constructorii Șantierului naval din Mangalia au început turnarea primelor cantități de beton la docurile uscate, în strat grosier, înaintea stratului de izolație. De asemenea, la docurile avanportului, a căror lungime a atins în prezent 800 m, hidrotehnicienii instalează primii stabilopozi de protecție. Concomitent, se desfășoară pregătirile de fabricație la primul mineralier de 55 000 tone, care va fi executat odată cu docurile. Au sosit primele cantități de tablă navală de la Galați, se lucrează la montarea platformelor de premontaj, la execuția platourilor pentru fasonat profile și la instalațiile de debitare automată și manuală.

La C. S. Hunedoara :

Președintele Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, va face, împreună

cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială
in Regatul Hașemit al Iordaniei

1975, la 
veranul

invitația 
Regatului

Președintele Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, va efectua, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu/ o vizită oficială de prietenie în 
Regatul Hașemit al Iordaniei, în cursul lunii aprilie Sale regma Alia.

AU APARUT :

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la încheierea lucrărilor Consfătuirii cu activul de partid ți de 
stat din domeniul comerțului exterior și cooperării econo

mice internaționale

Rezoluția Consfătuirii
cu activul de partid și de stat din domeniul comerțului exte

rior și cooperării economice internaționale
EDITURA POLITICĂ

Maiestății Sale regele Hussein, «u- 
Hașemit al Iordaniei, și a Maiestății

în ziarul de azit

ROMÂNIA 
FAPTUL
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NOȘTRI.

de la 6 Martie 1945 Cele mai înalte ritmuri
X

de producțiePregătirile pentru apropiatele alegeri sînt pentru oamenii muncii, pentru toți cetățenii României socialiste un prilej de a trece în revistă marile succese obținute în anii construcției socialiste, ca și perspectivele luminoase de viitor, atit de clar conturate de Programul partidului. Poporul român știe că marile izbînzi .în făurirea vieții noi, de care se bucură astăzi, sint rodul luptei eroice purtate sub conducerea partidului comunist, călăuza sa încercată pe drumul socialismului și comunismului.In această luptă, un moment, istoric a marcat marea victorie repurtată la 6 martie 1945, * cînd- a fost instaurat primul guvern democratic din Istoria României. Un rol de cea mai mare însemnătate în cucerirea acestei victorii au avut marile mitinguri și manifesta-

ții de masă. într-un prim articol din ciclul consacrat aniversării marilor înfruntări sociale de acum trei decenii se arăta că aceste demonstrații. îndeplinind o importantă funcție politică — aceea de a afirma voința maselor și capacitatea lor de a și-o impune — au contribuit la răsturnarea succesivă a unor guverne cu majoritate reacționară și instaurarea unor guverne in care forțele democratice și-au întărit continuu pozițiile. în guvernul format la 6 decembrie - 1944 sub președinția generalului ;. N. ..Rădescu, reprezentanții forțelor ' democratice, coalizate , .-îh Frontul ' ; Național Democrat, dețineau poziții ■ importante, dar cercurile politice reacționare continuau încă să aibă preponderență. Forțele reacțiunii au căutat să folosească această situație pentru a se împotrivi transformărilor cerute de mase.

în aceste condiții, înfruntarea forțelor de clasă, lupta maselor populare pentru reforme economice . și sociale, îndeosebi a . reformei agrare, pentru o reală democratizare a țării, pentru instaurarea unui .guvern in măsură să realizeze aceste țeluri, a căpătat un caracter tot mai ascuțit, atingînd punctul culminant după publicarea, la sfir- șitul. lunii ianuarie 1945, a programului de guvernare al F.N.D. care chema la -instalarea fără nici minare a unui guvern F.N.D.Raportul forțelor de clasă denția o continuă' întărire st ;pazi~; țiilor forțelor democratico. In în- i, treprinderi, organizarea sindicatelor pnice a dus la conSdlidâ'rea unității de acțiune a muncitorilor, ceea ce a avut o importanță deosebită pentru întărirea rolului cla-

o a-evi-

DEVA (Corespondentul „Scîn- teii", Sabin Ionescu). — Temeinica pregătire făcută din timp de .către siderurgiștii hunedo- reni pentru producția anului 1975 își arată acum roadele din plin. în toate secțiile și sectoarele sarcinile de plan sînt depășite în mod constant. înregis- trindu-se- in aceste zile cele mai înalte ritmuri de producție atinse pînă in prezent. Acest nivel superior de utilizare a potențialului productiv este exprimat de faptul că, de la începutul a- nului și pină acum, hunedore- nii au .realizat pesreL'!prșvedefi-' aproape\4 000 tpne fontă și mai mult de 8 800 tone oțel. La. oțe- Iăria electrică, spre exemplu, zilnic, în această lună se consemnează o depășire medie sarcinilor de plan de peste tone oțel cu caracteristici perioarc.(Continuare în pag. a IlI-a)

văzută de pe zidurile vechii cetăți

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării
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Suceava noua.

îți sînt dator,
Patrie!

Mai sînt dator, o simt, căci anii zboară 
— strălucitor cortegiu de splendoare — 
fiurtînd euforia frumuseții, 
umina muncii-n veșnică 'mișcare ;

dator sînt pentru tot ce se înalță
durînd — lui Mîine — și în noi cetate ; 
dator sînt pentru rostul luptei mele 
și — simpi
dator vă sînt noi cîntece frumoase, 
voi soți ai mei, alăturea de care 
port grija a tot ce va fi și este 
aici, unde Partidul e chemare ;

Fientru rostui luptei mese 
u — gliei ce le naște toate :

și, tot mai mult tu dîndu-mi. eu asemeni 
îți cer — cu drept de fiu adevărat — 
ca să-ți restitui măcar o făiîmă 
din tot ce — mamă bună, Patrie — mi-ai dat.

Mărki ZOLTÂN
în românește : Gelu PĂTEANU

galați Lansarea cargoului nr. 1 pe 1975
GALAȚI (Corespondentul „Scinteii", Dan Plăeșu). — La Șantierul naval din Galați a fost lansat un cargou de 8 250 tdw, a 10-a navă din a- ceastă serie. Constructorii au reușit sâ scurteze cu 40 de

zile ciclul de asamblare pe cală a acestui vas. Cargoul este prima navă lansată în acest an și al 650-lea vas care a primit botezul apei la Galați.

Cuvîntul „moldovean" aduce 'după sine, în minte, - ca adjective neapărat asociate, domol, blajin, molcom, țesind, toate, o frumoasă și dulce pînză de patriarhalism. . E adevărat că Moldova, unul din cele mai fermecătoare ținuturi ale lumii, te primește totdeauna cu un s'uris bun pe chipu-i rotund, îți oferă o ospitalitate desăvirșiță și-ți dăruiește, cu prietenie, ce are mai bun, fără încrețituri sufletești ori priviri piezișe. Totuși, Dimitrie Cantemir, care i-a observat cu multă luare-aminte pe moldoveni, socotea că „sint oameni iuți", iar Grigore Ureche era nu mai puțin de părere că „truda și osteneala cu care se de- prinseseră este’ o a doua .vitejie" pentru ei, călugărul franciscan Quirini , ,sfirșițul celui de-al sprezecelea veac, că locuitorii știu să scoată, cu dîr- zenie și pricepere, multe roade din „mănoasa și îmbelșugata lor țară". A- ceste calități de laborioasă și tenace infăptuire se irrj- pun azi pe primul plan și cine umblă, de pildă, străvechile ■ așezări dovene le va constata tutindeni, măcar de face altceva decît să vească' în jur.Am străbătut iar, rînd, orașele de pe gul natal, Vaslui, Birlad. și am ' fost slonat din nou de rile rapide care caracterizează prefacerile fundamentale ale acestor locuri. E evident, azi, că vasluienii sînt oameni de sîr-

Bernardino sesizind și el, la șai-

guință rapidă. Ritmul creșterii economice, in- .dustriale a fost stabilit, în programul general, să fie mai măre cu patru pînă la

Printre unitățile economice doljene vizitate de • tovarășul Nicolae Ceaușescu, in primăvara anului trecut, s-a numărat și întreprinderea de mașini agricole „7 Noiembrie" din Craiova. Cu a- cest prilej, secretarul general al partidului a indicat ca această întreprindere, cu veche și renumită tradiție, in construcția de utilaj agricol, să se profileze pe producția de trăitoare cu parametri tehni- co-funcționali ' stmeriori. „Va trebui ca în viitor să produceți aici — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — intre 15 000 și 20 000 de tractoare pentru. a satisface atit nevoile cele mai diverse ale a- griculturii, cit și solicitările la export".: Prețioasele indicații date de conducerea de nartid au constituit pentru harnieu colectiv al întreprinderi' țraiovene devjza lui d<' muncă, preocuparea majoră spre care și-au orientat eforturile — pe baz- Unui plan de acțiune bin< gindit le de nartid, atelierelor proiectare, celelalte din uzină, parte din cadrele tehnice ale centralei, în frunte cu directorul său general. Astfel, s-a reușit, intr-n perioadă relativ redusă să se execute primul lot de 5 tractoare incărcăxoa- rr> hidraulice de 48 Cp — TIH-445. pentru omologare, urmind ca, în foar'e scurt timp, să înceapă fabricația unui nou lot. de ț VI V-l L. 0 IC. \ ’zece tractoare, seria zero.. fey<t. din:principalele ca- - Producția de serie va de- racțeristici ale acestui nou mara In luna iunie, cînd și modern produs româ-

organele loca- specialiștii de cercetare- de prototipuri compartimente precum și c

primele urmind anuluise vor construi200 de tractoare, ca pină la finele să iasă de pe porțile in- SURDU,nesc, fabricat pentru prima dată ia Craiova, ne-am adresat tov. ing. EMIL directorul ad-

$/ LA CRALOVA 
SE FABRICĂ
TRACTOARE

□ primă realizare — tractorul TIH-445, cu multiple 
utilizări

treprinderii 1 500 de tractoare.Pentru a cunoaște ci-

reprezintă .78 la .sută din totalul- producției industriale a intreprinderii, iar ponderea trac.oruiui încărcător hidraulic, in p.a- nul de producție al anului 1975, este de circa 30 la sută'. Demn de reținut este faptul că acest tractor, pe care noi ne-am angajat să-l fabricăm, reprezintă o construcție modernă care .răspunde unor cerințe actuale, adică este o mașină universala care poate efectua lucrări in agricultură, construcții, telecomunicații, silvicultură j.a. Practic acest nou tip de tractor poate fi echipat cu 12 tipuri de unelte de lucru, cu ajutorul cărora se poate realiza .o gamă variată de operații. Este vorba, de încărcarea și descărcarea materialelor ambalate sau în vrac (îngrășăminte chimice, ciment. nisip, pietriș), de oxcayații, dă. încărcarea și iescărcareă cerealelor, să- tarea de șanțuri pentru fundații, canale, gropi tentru plantarea de pomi ii stîlpi, încărcarea și sti- ■zuirea lemnelor.Noul tractor românesc ".re un gabarit redus', fiind 'revăzut cu o cabină cli- natizată, unde se află foate comenzile de funcționare ale încărcătorului.Iată, prezentat succint, tractorul cu încărcător hidraulic, produs modem, pe care participants la recenta adunare a oamenilor muncii de la această întreprindere s-au angajat. bineînțeles si cu sprijinul direct al ministerului si centralei de resort. . să-l realizeze la cei mai..junct al întreprinderii, care, printre altele, ne-a'■datat : _ ........ ... ...— în acest ah,.valoarea , Ipațți. parametri-, calitativi.:'), produselor noi și moder- ... ' ■ ■ 'nizate ce le vom executa Nicolae BABALAU

Noi modernizări 
de drumuriRecent au demarat. înainte de termenul prevăzut, lucrările de modernizare a drumului montan Sinaia—Fieni—Tirgoviș- te, precum și a unor artere situate pe malul Dunării, respectiv șoselele Zimnicea—Turnu- Măgurele și Oltenița—Giurgiu (Daia). în zona litoralului Mării Negre se consemnează începerea lucrărilor de lărgire, cu încă două benzi, a arterei dintre aeroportul M. Kogălniceanu și localitatea Ovidiu. Menționăm, de asemenea, realizarea unei variante rutiere ocolitoare a stațiunii Mangalia spre localitățile de frontieră 2 Mai și Vama.în ultimul an al actualului cincinal — 1975 — urmează să fie înmatriculați în cadrul 'rețelei de drumuri modernizate ale țării încă 300 de kilometri. Finalizarea acestor investiții va însemna legături lesnicioase între aproape 200 de localități din zonele respective.

ameliorațiilor, cu stăvilirea definitivă a sălbaticelor revărsări periodice de rîuri e, de asemenea, traductibil în cifre mari.
de alert ineît unele din a- ceste inițiative, de personalitate, au și căpătat anvergură republicană, bind cu oamenii înțelegi, la un dat, că și ritmul

O LUCRARE ȘTIINȚIFICĂ MONUMENTALĂ

„Atlasul Republicii
Socialiste România**

Oamenii, pîinea, 
vinul și industria

la Vaslui

f

Reportaj de Valentin SILVESTRUde cu- melea-Huși, impre- ritmu- șase procente față de media pe țară — și este. Ritmul urbanizării și dezvoltării centrelor urbane e- xistente e și el mai înalt ca în multe alte locuri. Ritmul îmbunătățirilor funciare, al hjdro-
Pină și ritmul natalității e, aici, senzațional, unul din cele mai spectaculoase : aproape 26 Ia ' construcțieidin țară :mie. Ritmul așezămintelor culturale și mai ales al •culturale e, la rindu-i, atitinițiativelor

Vor- locului moment . ... gindirii,nu numai cel al acțiunii, e o re-al'tul, ținutul avind pulsație intelectuală marcabilă.în cadrul unei calde tîlniri a scriitorilor și tiștilor, sosiți în ospeție la Vaslui, cu membri ai comitetului județean de partid, tovarășul prim-secre-' tar, Gheorghe Tănase. ne-a invitat să privim nu numai orașele și satele de azi, ci și cele de inline, care „miine" nu e o ipoteză cețoasă, îndepărtată, ci o realitate de pe acum bine conturată : admirabila piață principală,' unul din cele mai îneîntătoare foruri publice din Moldova, e mărginită, încă, pe o latură, de căsuțe mici și înfundate. în curind vor trece insă în amintire, și centrul civic al orașului- reședință se va deschide, maiestuos, printr-un sistem db trepte line, spre lunca rîului, unde un lac inedit și crînguri umbroase vor da peisajului . frumusețe agrestă și o senzație de liniște. Fabricilor existente, care produc cu toată . capacitatea — pentru țară și centru multe țări T- mobile, confecții, ceramică. materiale electrice. băuturi fine, li se vor d adăuga uzine de utilaj chimic, de utilaj textil, de mase plastice, de aparataj de măsură și destule alte-

în-ar-

(Continuare în pag, a Ill-a)

Editura ' Academiei propune atenției generale o lucrare deosebit de importantă, moment de seamă în cultura și știința românească : Atlasul Republicii Socialiste România.Istoria acestui atlas este ilustrativă pentru răspunderea cu care a fost abordat un asemenea obiectiv de mare Însemnătate. în 1969, printr-o hotărire a Consiliului de Miniștri, Academiei i-a fost atribuită sarcina de a dirija și de a duce la bun sfirșit întocmirea unui atlas al țării noastre. Nu era vorba de un simplu atlas geografic, ci de un atlas cu profil complex. Sarcina concretă a elaborării atlasului nu putea să revină decît Institutului de geografie al Academiei, in acea vreme condus de profesorul Virgil Ianovici, membru al Academiei, care prin tenacitatea sa a reușit să realizeze demarajul. Sarcina a fost dusă mai departe de colaboratorul i* direct, actualul director al institutului, profesorul Horia Grumă- zescu. La recentul Salon oficial al cărții a fost expusă o primă fascicolă, din cele 5 fascicole, programate a fi terminate pînă în 1977. Institutul de geografie propusese un termen de 10 ani pentru ducerea la bun sfirșit a lucrării. Pină la urma, printr-o mai bună organizare a lucrărilor, termenul s-a redus la 8 ani, astfel îneît institutul a programat să-și termine lucrarea . în 1977, urmind ca anul 1978 să marcheze prezența întregului atlas in librării.Lucrarea a fost inițiată din dorința nobilă ca țara noastră să aibă — în sfirșit — un atlas la înălțimea gradului de cultură și civilizație pe care l-a atins, a locului pe care România contemporană rindul Atlasul răspunde simultan și unei dorințeîl are azi în țărilor lumii

exprimate la UNESCO și, în același timp, de către Uniunea geografică internațională — aceea ca fiecare țară să-și să-și atlas al său. cercetătorilor mers mult mai depar-' te, dincolo de această cerință.Atlasul realizat — o lucrare pe drept cu- vint monumentală — este nu numai un inventar, nu numai o fotografie ’ a situației actuale și a situațiilor anterioare, ci este, în același timp, și un punct de plecare pentru previziuni, pentru

constituie reconstituie sau un Munca noștri a

Acad.
Miron 

NiCOLESCU 
președintele

Academiei Republicii 
Socialiste România

prognoză științifică în sau diverse compartimente care interesează știința și economia patriei noastre. E suficient să enumăr tematica acestui atlas : geologie ; climă ; ape (ape subterane, lacuri ș.a.m.d.) ; soluri, ' vegetație, faună și geoecologie ; istorie, toponimie,. etnografie ; populație (cu tot ce se leagă de ai" cest capitol : așezări, sate și orașe, densitate, dispersie, dinamică) ; industrie ; agricultură ; căi de comunicație, cu legăturile economice ; harta economică generală ; harta obiectivelor turistice și dinamica turismului.Atlasul, prin complexitatea problemelor pe care le tratează, nu e deci un atias pur geografic, el va fi util nu numai geografilor, ci unei categorii foarte largi de cercetători, mergind de la istorie, trecînd prin geologie, ajungind pină la științele economice și chiar pină la turism. Lucrarea va conține 76 de planșe, cu un total de 350 de hărți la di-

verse scări. Prima fascicolă apărută conține, opt planșe împreună cu coperta, care este ' astfel cbn- struită ca să cuprindă tot materialul care se va publica pină la sfîr- șit. Atlasul va fi o carte foarte importantă de studiu și de previziune, pentru că din studiul situației actuale în. ce privește, de pildă, problema apelor, ne putem da Seama unde, cînd și cit putem dezvolta industria! sau agricol țara noastră, ce măsuri trebuie să luăm, de pildă, în privința împăduririi sau a 'Sînt probleme care ,interesează foarte mult cultura și ecoițomia noastră, probleme pentru care atlasul va fi un punct de reper dintre cele mai importante.Este prima lucrare cartografică de asemenea proporții realizată in țara noastră. Pentru ducerea sa la bun sfirșit' s-a instituit un larg comitet de direcție, format din specialiști desemnați de Academie, de ministerele interesate, adică Ministerul Educației și învățămîntului, Ministerul Apărării Naționale, care ne-a dat un foarte mare ajutor prin serviciul său de cartografiere, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Direcția Centrală de Statistică, Institutul Geologic, care au contribuit în mod efectiv și vor contribui la ducerea la bun sfirșit a acestei lucrări.Redactarea textelor însoțitoare în patru limbi va înlesni difuzarea acestui atlas în toate centrele științifice interesate de. peste hotare, ceea ce va contribui la o creștere a interesului cercetătorilor străini pentru țara noastră, pentru calitatea muncii cercetătorii sectoarele in atlas.

irigațiilor ș.a.m.d.

depuse de noștri în prezentate
V



PAGINA 2 SCÎNTEIA — duminică 23 februarie 1975Politica pentru care votă
15. Instaurarea unei noi ordini 

economice mondialeal poporului popoarelor —Dezideratul mpjor nostru și al ' ' făurirea unei mai bune, a— are drept componente principale instaurarea unei noi ordini politice internaționale, cit și a unei noi ordini economice mondiale, ambele formind de fapt un tot unitar, inseparabil și aflîndu-se într-o strin- sâ relație de intercondiționare. De aceea, politica partidului nostru, militînd ferm pentru așezarea relațiilor politice pe baze noi, democratice, a înscris, totodată, ca un obiectiv esențial preocuparea de a contribui la realizarea unei noi ordini economice mondiale — obiectiv programatic amplu fundamentat în documentele Congresului al XI-lea,în diferite cuvîn- -----------------------țări ale tovarășului Nicolae _ Ceausescu. în mod . deosebit în cuvin- tarea la recenta consfătuire cu activul de partid si de stat din domeniul cooperării internaționale.în esență, a- ceastă ordine e- conomică. pentru care partidul nostru militează ferm, constă în statornicirea pe arena mondială a unui ansamblu de relații care să permită. să asigure si să stimuleze dezvoltarea tuturor popoarelor pe calea progresului, dispariția prăpas- tiei intre țările bogate și sărace, depășirea actualelor .fenomene negative din activitatea economică, desfășurarea largă a unei colaborări rodnice, corespunzător intereselor tuturor statelor si civilizației umane.Politica partidului nostru, activitatea statului pornesc de la adevărul că realizarea unei asemenea ordini economice nu se poate limita doar la schimbări formale, „de ambalaj"; ea reclamă o schimbare radicală, revoluționară a relațiilor economice internaționale, prin promovarea și respectarea de către toți și față de toți a noilor principii ale dreptului și moralei internaționale — principiile egalității în drepturi, avantajului reciproc, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la presiuni de orice natură — tocmai aceste principii oferind, pe plan economic, cadrul unei rapide dezvoltări a fiecărei țări șl al unei cooperări internaționale fructuoase.Așa cum aiieșțe’Șțbittecwnoscut,,.. P.C.R. a subliniat și subliniază că din. aceste principii , fundamentale decurge, ca o cerință esențială a noii ordini economice, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stă- pin pe avuțiile sale naționale, de a decide suveran asupra folosirii lor— în lumea de azi nemaiputindu-se admite clădirea bogăției și puterii unora pe seama resurselor și muncii altora. în concordanță cu această cerință, politica României promovează activ țelul lichidării politicii imperialiste, colonialiste și neoco- lonialiste, caracterizate prin inegalitate, inechitate, exploatare ; ea^sprijină măsurile luate de noile sta-

tuturorlumi mai drepte și progresului și păcii, te independente din Asia. Africa, Orientul Mijlociu, America Latină pentru redobîndirea avuțiilor lor naționale și întărirea suveranității asupra acestor resurse, eforturile lor de a-și valorifica potențialul economic și uman, în concordanță cu cerințele propriei dezvoltări și ale colaborării internaționale.In cadrul noii ordini economice internaționale, pentru care militează România, este necesar să-și găsească soluționarea una din cele mai acute probleme contemporane : subdezvoltarea — urmare a îndelungate perioade de străină, cauză principală subalimentației, bolilor, de pe vaste teritorii ale Menținerea și, datorită
unei dominație a sărăciei, ignoranței planetei, practicilor

SOCIETATE
STAT

martie

ÎNTÎLNIRILE DINTRE 
CANDIDAȚI Șl ALEGĂTORI 
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Tide ca
Ce trebuie să știe cetățeanul 

pregătindu-se pentru alegeri

GALAȚI: Angajament solemn: pînă ia 9 martie un nou cargou lansat 
REȘIȚA: Preocupări privind îmbunătățirea calității metalului, reducerea consu
murilor specifice
IAȘI: „Mărim suprafața de pe care vom obține 10000 kilograme porumb la hectar*' 
BIHOR: Reprezentanții forurilor locale se angajează pe loc să repartizeze cadre 
pentru noile edificii social-culturale ridicate de cetățeni

Micii 
meșteri mari »La Casa pionierilor din Satu- Mare a fost deschisă o expoziție la care au participat, ca invitați de onoare, cadre de conducere din întreprinderile orașului. De ce tocmai ei? Pentru că din de- șeurile primite de la întreprinderile respective, pionierii au realizat,, cu migală și fantezie, 5 000 de exponate, între care : ingenioase jucării mecanice (cățeluși lătrînd și păsări cîntînd), vaporașe teleghidate, interfoane, carturi, mobilier pentru preșcolari, obiecte de artizanat și podoabă, confecții și țesături artistice. „Nu credeam că din... nimicuri — spunea un vizitator — poți face adevărate comori de aur". Bine aprovizionați cu... nimicuri, micii meșteri mari din Satu-Mare vor scoate — zic ei — comori și mai și 1 Și ei, și părinții lor.tuții, unități agricole, institute de cercetare, în cartiere si sate, se sfătuiesc cu cadrele de conducere, cu oamenii muncii, spre a cunoaște concret, la fata locului problemele stringente cu care sînt confruntate colectivele respective si spre a stabili împreună modalitățile de acțiune pentru îndeplinirea obiectivelor prezente si de perspectivă.Subliniem acest fapt ca profund semnificativ, expri- mînd grăitor spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea, al Manifestului Frontului Unității Socialiste, care cheamă pe toți oamenii muncii la muncă concretă, temeinică, competentă pentru realizarea în practică a sarcinilor stabilite de partid.

începem relatarea noastră cu sublinierea unei trăsături comune tuturor corespondențelor primite din județele țării : candidații Frontului Unității Socialiste isi desfășoară întîlnirile de lucru intr-un mod care reprezintă o ilustrare elocventă a practicii încetățenite în ultimii ani de partid în viata socială — aceea a dezbaterii concrete, la obiect, a tuturor problemelor, a activității practice pentru soluționarea lor — ceea ce constituie de pe acum o garanție că în noua legislatură organele alese ale puterii de stat vor lucra si mai bine, în și, mai strînsă legătură cu cetățenii, pentru soluționarea în comun a problemelor obștii.Pretutindeni, candidații merg în întreprinderi, insti

Se caută... 
„adrisantul?

Constantin Cazacu, șeful depo
zitului de ambalaje al Fabricii 
de conserve din Fetești, s-a dus 
la corespondentul nostru din Iar 
lomița cu o... plîngere :

— Chiar așa să scrieți la ziar, 
că m-am plins. De un an de 
zile, mai exact de la 28 februa
rie 1974, m-am trezit „plocon" 
cu un vagon cu ambalaje 
din carton pentru sticle, tri
mis pe adresa fabricii noastre 
de conserve, cu foaia de expe
diție nr. 596 571. De atunci stau 
cu ambalajele claie peste gră
madă, că nu mai am nici loc de 
ele. Cum noi nu folosim astfel 
de ambalaje, și nici n-am co
mandat vreodată cuiva, am tot 
încercat să dăm de „adrisant" 
sau furnizor, dar degeaba.

In ultimul timp, 
„plingerile" șefului 
s-au găsit destui 
cumpere 
respective, 
cumpere, dar de la 
tru că fabrica de conserve nu 
poate incasa bani pe produse 
care nu-i aparțin. In schimb, 
le... conservă de un an de zile'!

plan internațional, a unor programe de măsuri care să asigure progresul accelerat al țărilor rămase în urmă.Noua ordine economică, pentru instaurarea căreia se pronunță și acționează partidul nostru, urmărind lichidarea dependenței economice, ține, în același timp, seama de interdependența existentă între diferitele țări, se pronunță pentru o colaborare care să îmbine armonios interesele de prosperitate ale tuturor țărilor — mari și mici, în curs de dezvoltare și dezvoltate. Strîns legat de aceasta, partidul nostru afirmă necesitatea unei noi politici de prețuri, științific determinate, care, pe baza unui raport just între prețurile materiilor prime, produselor a- limentare și produselor industriale să favorizeze dezvoltarea rapidă a țărilor rămase în urmă și, totodată, să stimuleze activitatea productivă din toate țările, în folosul tuturor popoarelor, nînd seama acești factori,și de fluctuațiile valutare pe piața mondială, care grevează dezvoltarea schimburilor, România a preconizat adoptarea unui sistem internațional menit să asigure o mai marc stabilitate a prețurilor.In spiritul acelorași principii de avantajoasă, țara noastră se pronunță pentru recunoașterea dreptului tuturor statelor de a avea acces la materii prime și la sursele de energie — fără de care economia mondială este supusă unor grave perturbări. Concomitent, România sprijină cu hotărîre dreptul tuturor statelor de a avea acces la cuceririle științei și la tehnologia modernă — av.în- du-se în vedere că numai astfel șe poate înainta pe calea dezvoltării, a eliminării decalajelor.în .spiritul. înaltei responsabilități ce caracterizează întreaga ei politică externă, România este ferm ho- tărîtă să participe activ la dialogul internațional în vederea depășirii actualelor dificultăți și deschiderii unor perspective noi în economia mondială. De mare însemnătate și actualitate este în acest sens propunerea prezentată în recenta cu- vîntare a secretarului general al partidului cu privire la crearea unui organism internațional — cu particip.area .țuturor statelor... ițițe-? . resale — care să acționeze pentru soluționarea justă și rațională a problemelor economice actuale atît" de complexe, în interesul tuturor națiunilor, pentru afirmarea noii ordini economice internaționale.Votul de la 9 martie va însemna aprobarea și sprijinul activ acordat orientărilor politicii externe a României de a milita în continuare pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, întemeiate pe dreptate și echitate, corespunzător intereselor poporului român, ale progresului general al omenirii.^

neocolonialiste, chiar adîncirea de- - colaborare 'reciproc calajelor are grave consecințe nu numai asupra țărilor rămase în urmă, dat, ducînd la îngustarea piețelor, se repercutează negativ și asupra țărilor dezvoltate, accen- tuînd criza economică și financiară, favorizînd instabilitatea în economia mondială,- cu toate riscurile ce pot decurge de aci pentru pacea și securitatea generală. Tocmai de aceea România se pronunță ferm pentru lichidarea subdezvoltării, eliminarea decalajelor și, în perspectivă, egalizarea nivelurilor de dezvoltare a tuturor țărilor.In baza propriei experiențe, România subliniază că hotărîtor in ce privește dezvoltarea economică rapidă a fiecărei țări rămase în urmă este efortul propriu ; în același timp un factor important îl constituie colaborarea internațională, străină de orice piedici artificiale, discriminări ____ ____diții politice, bazată pe echitate și avantaj reciproc. Este necesar și ^.legitim.'-ca în cadrul celaborăr-iij'vță* rile rămase în urmă să beneficieze de condiții favorabile unei dezvoltări rapide ; asistența tehhico-știin- țifică, creditele acordate de țările dezvoltate nu constituie un dar, ci o necesitate obiectivă a progresului general. Amplele relații de colaborare economică pe care România, ea însăși țară în curs' de dezvoltare, le dezvoltă cu celelalte țări din această categorie vin în sprijinul preocupărilor acestora de a-șl dezvolta industria, agricultura, de a-și forma cadre naționale. Totodată, România susține ferm necesitatea elaborării și aplicării, pe

sau con-

...în acest spirit de lucru, aplicat și constructiv, s-au desfășurat întil- nirile cu alegătorii ale Eroului Muncii Socialiste Gheorghe Luptea, șeful atelierului de lăcătușerie de la șantierul naval, candidat în . circumscripția nr. 1 Galați pentru Marea Adunare Națională. Discuțiile temeinice purtate Ia fața locului cu tovarășii săi de muncă de pe șantier — muncitori, maiștri, ingineri, cadre de răspundere — au dus la unele concluzii practice menite să favorizeze îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor pe acest an. Eroul Muncii Socialiste Nicu Macovei, maiștrii Vasile Iluhulea și Constantin Vlad au propus un șir de măsuri concrete referitoare la mai buna organizare a muncii, luîndu-și angajamentul, în numele tovarășilor lor, să facă totul pentru a lansa în cinstea alegerilor de la 9 martie un nou cargou și a pregăti condițiile pentru livrarea înainte de termen a două nave de 18 000 tdw.S-a discutat, desigur, și despre mai buna gospodărire urbanistic-e- dilitară a cartierelor situate în a- ceastă circumscripție ; s-a vorbit pe larg despre utilitatea declanșării unei.amplq’aefiiUTli de muncă patriotică pentru înfrumusețarea cartierului Bădălan, pentru prelungirea liniei de tramvai de pe Calea Prutului pînă la Bazinul Nou. Profund semnificativ pentru climatul de conlucrare ce a caracterizat convorbirile este faptul că, în timp ce reprezentanții organelor administrative locale și-au notat conștiincios toate propunerile, angajîndu-se să întreprindă rezolvarea lor operativă, cetățenii s-au angajat să dea tot concursul, prin muncă patriotică, la transpunerea lor în viață....La fel ca toți candidații din în

treaga tară, și cei doi candidați în circumscripția electorală nr. 2 Reșița nentru Consiliul popular județean Caras-Severin — Emanoil Vrăjitor, maistru furnalist. si Aurică Bădescu, maistru oțelar, s-au întîlnit zilele acestea cu zeci și sute de alegători, la locul lor de muncă, în diferite secții ale uzinei, ca și la domiciliile acestora. în toate convorbirile, pe prim plan, s-au aflat, cum e și firesc, problemele creșterii producției de metal, îmbunătățirii ei calitative, realizării de economii.„Avem multe și foarte frumoase succese — spunea laminbristul Nicolae Andrițoiu — dar trebuie să recunoaștem că mai avem multe de făcut pentru asimilarea unor produse noi și reproiectate, pentru perfecționarea tehnologiilor și ridicarea calității produselor". Concretizînd a- ceste exigențe, Gheorghe Marin, Oswald Protoksil, Iosif Rist, Nicolae Hergulea au subliniat necesitatea unei mai bune valorificări a rezultatelor cercetării științifice uzinale în problema reducerii' consumurilor specifice de cocs, metal, energie e- lectrică. Din discuții s-au desprins și angajamente concrete privind, bunăoară, economisirea cocsului la furnale prin aplicarea unor tehnologii speciale; precum șj extinderea' bar- bo tării’ cil argon a oțelului in vederea obținerii unui Oțel de mare rezistență destinat fabricării bandajelor de cale ferată....întîlnirea candidaților Frontului Unității Socialiste pentru circumscripția electorală nr. 8 Belocști a Marii Adunări Naționale — prof. dr. Mihai Gafițeanu, prorector al Institutului politehnic din Iași, și prof. dr. Constantin Corduneanu, prorector al Universității „Al. I. Cuza" — cu' alegătorii lor s-a desfășurat, cum s-ar
De ieri a intrat în funcțiune, în Capitală,

B. I. G.-BERCENIDe ieri, în Capitală funcționează încă un magazin universal, care înscrie Piața Sudului, unde este amplasat, în rîndul marilor zone comerciale ale orașului. Unitate etalon a Ministerului Comerțului Interior, magazinul, dispunînd de o suprafață de peste 8 500 metri pătrați, desface zilnic o gamă sortimentală de mărfuri care numără peste 30 000 de articole..Situat la intrarea în cartierul Ber- ceni, care are o populație cam cit cea a unui oraș obișnuit — peste 150 000 de locuitori — noul B.I.G., denumit astfel după grupele de mărfuri (băcănie, industriale și gospodina) pe care le pune la dispoziția cumpărătorilor, asigură condiții optime de servire pentru 35 000

de persoane zilnic. La parter se desfac mărfuri alimentare și de uz gospodăresc ; la mezanin funcționează diverse unități de alimentație publică (patiserie, cofetărie, bufet cu autoservire, o unitate „Gospodina") și laboratoare ; la etaj se găsesc articole de textiîe-încălță- minte, tricotaje, confecții, mercerie, artizanat și jucării, produse de folosință îndelungată. Atît la parter, cit și Ia etaj, raioanele și standurile de mărfuri sînt organizate pe bază de autoservire. Proiectat de Institutul de proiectări comerciale, magazinul dispune de instalații de condiționare a aerului, de agregate frigorifice de mare capacitate, precum și de spații corespunzătoare de depozitare a mărfurilor (D. Tircob).

Așadar, acum cel mai mare B.I.G. din țarâ este cel din Berceni
Foto : S. Cristian

spune; „în mers" ; pe ulițele comunei Românești, la sediul C.A.p., la brigăzile de cîmp, la fermele zootehnice, în casele țăranilor cooperatori, în felul acesta, discuțiile au purtat amprenta preocupărilor concrete pentru bunul mers al unităților agricole din comună, pentru buna pregătire a campaniei agricole de primăvară în vederea obținerii unor recolte bogate în acest an.— Nu trebuie să așteptăm ultimul an al viitorului cincinal și nici măcar primul ca să obținem, cum ne cere partidul, 3 500 .kilograme cereale la hectar — spunea cooperatorul Gheorghe Rusu. Să începem acum, în 1975. Ne-am propus, de pildă, 3 400 kg porumb boabe la hectar. în medie, de pe 670 de hectare, iar de pe 30 de hectare cite 10 000 kg la hectar, în condiții de neirigare. Dar de ce să nu ne ridicăm acum la 3 500 kg în medie la hectar și de ce să nu mărim suprafața de 10 000 kg la hectar la 50 de hectare 7— Se poate, căci mecanizatorii noștri au discutat recent problema într-o adunare și doi dintre ei. Dumitru Damaschin și Constantin Amun- tencei, care au multă experiență, s-au angajat să lucreze de la înșă- mînțări pînă la cules, împreună cu echipele de cooperatori, această suprafață de 50 de hectare, a precizat mecanizatorul Ignat lorgu....Din județul Bihor ni Se transmite că la toate întîlnirile candidaților cu alegătorii au participat reprezentanți cu putere de decizie de la diferite organisme județene. în felul acesta s-a creat cadrul favorabil rezolvării pe loc a multora dintre problemele ridicate de alegători. Astfel, în comuna Pomezău — care face parte din circumscripția nr. 5 Beiuș, unde candidează pentru Marea Adunare Națională scriitorul Tiius Popovici— numeroși alegători au propus înălțarea unei școli în cătunul Deleni- Deal, a două ateliere-școală, a unui cabinet stomatologic, angajîndu-se să participe efectiv la realizarea a- cestor obiective. Dar nu e suficient să ridici zidurile unor clădiri, e nevoie și de cadre specializate pentru a asigura funcționarea respectivelor instituții. în consecință, reprezentanții forurilor competente județene s-au angajat să repartizeze în comu-., nă cadrele necesare....Pretutindeni, convorbiri directe, de la om la om, axate efectiv pe problemele centrale ale producției industriale și agricole, ale îmbunătățirii nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii, ale bunei gospodăriri a orașelor și satelor— iată nota distinctivă ce marchează puternic în conștiințe această etapă 
a campaniei electorale, expresie elocventă a democratismului nostru socialist.

Victor BÎREADEANU
și corespondenții „Scinteii”

imediat 
Foarte

auzind de 
de-depozit, 
amatori să 

ambalajele 
bine, să le 
cine ? Pen-

Bani pentru 
nimic

— Poftim contractul. Dumnea
ta pui semnătura că dai un vițel, 
și eu iți dau avansul. E bine ?

— Nu-i bine, pentru, că eu 
n-am .nici un. vițel.

'N-are â face, pe td'costă o 
semnătură 7

Dialog strict autentic îhtițe 
Emil Turda, achizitor la între
prinderea de industria cărnii din 
Bistrița, și cițiva săteni din co
muna $ieu Măgheruș, pentru 
contractarea de vitei și porci. La 
încheierea contractelor fictive, 
E.T. a plătit avansuri — ba chiar 
și premii (III) — în valoare de 
77 000 lei, sumă din care el și-a 
luat „partea leului". Tot de par
tea leului va avea... parte E.T. șl 
acum, cînd a sosit scadenta. De 
data aceasta, nu cu acte fictive, 
ci legale.

Paznicul 
și căprioaraIon Ardelean, paznic la sanatoriul din Arbănași (Buzău), era cunoscut și ca vînător pasionat. Cum yinătoarea își are regulile ei, și în anumite perioade este strict interzisă, tot așa și munca de paznic își are regulile ei și este interzis cu desăvîrșire să părăsești postul. Dar pofta de o fripturică vine după alte reguli, astfel că paznicul și-a luat cu el, deunăzi, și pușca de vînătoa- re. „Poate pică ceva, mai știi ?“. A picat primul iepure. Apoi încă unul, și încă vreo doi. Nu s-a lăsat pînă n-a doborît 6 ure- chiați. La un moment dat a zărit și o căprioară. Lacom, a pus arma la ochi și n-a iertat-o. După cum nici el n-o să fie „iertat" de pedeapsă. Pînă una, alta, paznicul se află sub... pază.
Vizi pe apa
Simbetei

Cum ramii fara 
pernă, cînd ai 

amici fara capatn
La restaurantul „Bucegi" din Tîrgoviște, trei amici așezați de cu seară la o masă sorb alene din pahare și fac planuri. Timp au berechet : de lucrat nu lucrează nicăieri nici unul dintre ei... Dar dacă nu lucrează, n-au nici bani. Iar șederea prin localuri, cum le place lor, costă...— Eu zic să dăm o raită prin Voinești, propune unul. Știu eu ceva...— Aș I face altul. Ce atîta deplasare pî- nă-n Voinești 7 Eu știu colea-n Tîrgoviște unu’. Ține banii sub pernă. E o nimica toată să-l lăsăm fără pernă !După care Mihai Șercău a rămas în local, așa, de ochii lumii, ca să aibă ceilalți doi alibi la nevoie, iar aceștia — Gheorghe Cornel și Daniel Stănescu — s-au dus să dea de pernă.— Intră tu și dacă se trezește tipu’ zi că ești frate-miu.Mai departe, întrucît posesorul pernei, Necșoiu Alexandru, avea amintitul' obiect chiar sub cap și fiindcă nu s-a arătat deloc dispus să fie deposedat de comoară, Gheorghe Cornel a trecut la mijloace forte... Adică, în termenii Codului penal, de la furt calificat a trecut la tilhărie. Faptă pentru care, la scadența ce n-a întirziat să vină, instanța l-a condamnat pe el la 6 ani și 6 luni și pe ceilalți "doi la cîte 3 ani închisoare. ,P.S. Poate vreți să știți și de ce au ales cei trei victimă tocmai pe Necșoiu A. și de unde știau ei de conținutul pernei. Simplu. Fiindcă în casa acestuia era un fel

de obicei, organizarea jocurilor de pocher, iar lui Daniel nu-i fusese greu să observe undo se-adună miza....La așa îndeletnicire, așa prieteni...
„Smtem oameni 

serioși../4
Dar prea tîrziu

— Onorată instanță, ne pare rău și ne e rușine...— Sintem oameni serioși. Dacă am fi fost treji, nici prin gînd nu ne-ar fi trecut una ca asta IFrații Vasîle și Constantin Gușcă par sincer pătrunși de regrete. Comportarea lor de pină atunci îi recomanda ca oameni serioși, bine apreciați la locul de muncă....Au plecat într-o după-amiază în oraș, cu gindul să cumpere medicamente pentru o cunoștință. Dar in loc să intre la farmacie, au intrat la... „Tic-Tac". Un păhărel, două, trei... Au uitat și de medicamente, și de numărul paharelor. Abia după cîteva ore s-au gîndit că e tîrziu și farmaciile au închis. S-au urcat intr-un taxi „să nu-i vadă lumea că merg pe mai multe poteci". Pînă aici încă își mai aduceau aminte de bunul simț și respectul pentru ceilalți. Dar cînd să coboare din taxi „au uitat" să achite cursa și s-au simțit jigniți de pretențiile legitime ale șoferului. Atunci au uitat de toate și, din oameni pașnici și cumsecade, s-au metamorfozat, sub influența alcoolului, tăbărind asupra șoferului. „Dacă am fi fost treji"... Dar oare e o scuză starea de... euforie alcoolică 7 Nicidecum. Toate au o măsură. Inclusiv faptele de genul de mai sus ; iar ele sînt măsurate de legea penală.

Meci cu 
epilog penal

Ne-am întrebat și continuăm s-o facem de fiecare dată, cînd, aflîndu-ne într-o sală de tribunal, ascultăm rechizitoriul procurorului, cînd se produce astfel acuzarea publică a celor din boxă : ce stări, ce impulsuri se află îndărătul faptelor 7 Și mai ales cum s-a produs, cum a început alunecarea 1 ■Răspunsurile, posibilele răspunsuri, sînt diferite. La fel de diferite cit pot fi faptele și momentele în care se produce ruptura în starea, în comportarea normală. Adică atunci cînd apare și se manifestă devianța.„.„Eroii" întîmplării de față sinț — fapt și mai regretabil — tineri. Un grup de tineri care, cu o oră, cu două înainte, n-ar fi crezut nici ei că e posibil să se intîmple ceea ce s-a întimplat. Unii dintre ei, în aceeași sîmbătă după-amiază aveau să se ducă la un botez. Și s-au dus... înainte de asta însă a venit unul din ei cu o minge... Dar cum să joace fotbal în curtea unei-întreprinderi 7 Mai ales că traiectoriile balonului treceau periculos de aproape pe lîngă parbrizul mașinilor parcate...Așa că paznicul i-a invitat ferm să părăsească locul. Dar...— Ia te uită 1 Ai curaj, ai ? a ripostat Ion Ivancea, asumîndu-și la iuțeală rolul de „șef".A urmat o palmă. Și o chemare : „Hai, care sinteți în stare, veniți încoace să-l învățăm minte... Ori sinteți niște fricoși 1“ Au venit încă cinci. Omul s-a clătinat sub lovituri, a căzut, s-a ridicat, l-au doborît iar... Iși arătau „curajul" și „bărbăția"... Bravau. Pe întrecute. Să nu rîdă Ivancea de ei....Și în timp ce paznicul rămăsese fără cunoștință în curtea întreprinderii din stra

da Nicolae Pascu (I.U.T. București), s-au dus la botez. Lăudindu-se și dindu-și aere...Trezirea, amara trezire de la sfirșit s-a consumat în sala tribunalului în care le-au fost comunicate pedepsele pronunțate de către instanță (patru dintre ei au fost condamnați la cîte 10 luni închisoare, iar ceilalți doi, între care si Ivancea, la cîte un an si 4 luni). Nu erau dintre cei certați cu legea și nici nu arătaseră semne vizibile de alunecare. Dar într-o sîmbătă după-amiază li s-a părut că devin, printr-o bravadă stupidă, bărbați.Cind, de fapt, n-au dovedit decît lașitate în fața unui exemplu rău.
Apropo 

de morală...
în cabinetul său, președintele unei judecătorii bucureștene verifica încă o dată lista dosarelor din ziua aceea de „concilieri-di- vorțuri". O pereche nu se prezentase. Zim- bi : poate că s-au răzgîndit... Dar un ciocănit discret în ușă îi alungă speranța. A intrat întîi ea, timidă, cu o imensă tristețe in priviri ; apoi el, sigur și sobru,— Știți, am avut o ședință importantă șl n-am putut scăpa mai devreme, s-a scuzat el.— Credeam că v-ați răzgîndit.— A, nu. E imposibil, motivele sînt clare.— Ce motive 7— Scrie în cererea soției.— Ia să vedem. Va să zică, subsemnata... mda... așa... Soțul meu a părăsit de mai mult timp domiciliul conjugal, nu se mai interesează de copilul nostru... Are relații aventuroase cu mai multe femei... Mda. E adevărat ce scrie aici 7 I— Foarte adevărat, tovarășe președinte. Recunosc, eu sint singurul vinovat, dar așa e viața.

— Cam elastică părere despre morală...— Sînt un om cu prestigiu in instituție, cu o morală sănătoasă. Orice coleg vă poate da relații.— Atunci, ce înțelegeți dumneavoastră prin morală 1 Apropo, colegii cunosc această situație 7— Sînt chestiuni personale oare nu-i privesc.— Oare 7Agresivitatea bărbatului a dispărut. Și-a cerut chiar scuze. A plecat gînditor. Să fi meditat oare și la faptul că nu poate exista o morală pentru serviciu șl alta pentru timpul liber, ci doar una singură pe care n-o poți împărți în felii 7
Din caietul 
grefierului

„Recunosc că arh sustras din buzunarul unui cetățean un portmoneu cU bani și cu acte. Regret sincer fapta, cu atît mai mult cu cit știu din propria mea experiență ce mă așteaptă, deoarece mai am la activul meu o serie de condamnări..."(Din declarațiile lui loan Boian, date în fața procurorului. Dosar nr. 2 727/1974, Tribunalul județean Dîmbovița).„Faptele arătate sînt reale, dar n-am avut eu inițiativa, ci Ștoian de la depozit a venit la mine și mi-a oferit spre Vînzare conductorii electrici și fierul beton, iar eu fiind suflet bun am înțeles să-1 ajut..."(Din declarația lui Apclug Marin, fost gestionar in comuna Mărăcineni, județul Argeș).
Dinu POPESCU
Emil MARINACHE

Un autocamion, încărcat 
butoaie pline cu vin, circula 
șoseaua Brașov—Feldioara. 
volan — Florian Juca, de 
autobaza l.T.A. Oradea, 
motorul „trăgea greu" 
tura, șoferului i s-a părut, la un 
moment dat, că autoturismul 
care se afla in fata lui merge cu 
viteză prea mică și s-a angajat 
intr-o depășire periculoasă. Au
toturismul a micșorat și mai 
mult viteza, lășindu-se depășit 
de autocamion. Butoaiele au în
ceput să se clatine și un oblon 
de la remorcă a cedat. Urmarea : 
două butoaie s-au rostogolit pe 
șosea, de la alte 5 a sărit cîte 
o doagă și... cit ai claxona odată 
2 000 de litri de vin au umplut 
șanțul șoselei, ducindu-se 
apa Simbetei.

<

cupeLa laDeși 
încărcă-

pe
Ca-n codru!In căderea lor, trei arbori ... fag, din pădurea comunală din Cimpuri, județul Vrancea, au făcut să se audă zgomotul pînă departe. Pus pe fapte mari, Ion Țăranu a trecut și la al patrulea copac. Săreau așchiile din el mai ceva ca din miinilo lui Strimbă-Lemne venit, de data aceasta, nu in chip de erou din basmele copilăriei, ci de hoț sadea. Dar nu singur, ci cu încă un „ajutor". Al patrulea fag s-a prăbușit peste omul de ajutor, omorîndu-1. Acum. în fața legiuitorului. pe Ion Țăranu nu-i mai „ajută" nimeni.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteir

da
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PRELUDIUL VICTORIEI $

DE LA 6 MARTIE 1945
(Urmare din pag. I)sei muncitoare ca forță socială conducătoare în revoluție. Totodată, clasa muncitoare și-a cucerit poziții de control în întreprinderi prin crearea comitetelor muncitorești ; acestea au avut un rol hotăritor în asigurarea continuității procesului de producție, în împiedicarea sabotajului capitalist. La sate, țăranii, cu sprijinul muncitorilor și răspun- zind chemării Partidului Comunist, au pășit, cu de la sine putere, la ocuparea și 'împărțirea pămînturilor moșierești, realizind in fapt reforma agrară. Una din formele cele mai ascuțite pe care a îmbrăcat-o lupta revoluționară a maselor în acea perioadă a fost asaltul asupra primăriilor și prefecturilor într-un șir de județe, pentru izgonirea primarilor șl prefecților reacționari și instalarea in locul lor a reprezentanților forțelor democratice. Toate aceste acțiuni se îmbinau cu uriașele mitinguri și demonstrații de stradă care se țineau lanț în Capitală, ca și în celelalte centre ale țării și în care masele cele mai largi ale oamenilor muncii, practic întreaga populație își afirma voința de a impune un guvern democratic.Se crease astfel o situație caracterizată prin aceea că în timp ce în guvern predominau reprezentanții forțelor reacționare, masele muncitoare erau stăpîne pe stradă, aveau un cuvînt hotăritor în întreprinderi și la sate, în organele locale ale puie- rii. întreg climatul politic al țării a- răta că se apropia momentul decisiv cind la alternativa istorică deschisă prin victoria insurecției din august 1914 — înainte, spre un regim de reală democrație, sau înapoi, la vechile rînduieli burghezo-moșierești — poporul avea să-și impună definitiv și irevocabil opțiunea, detcrminînd dezvoltarea României pe o cale cu totul nouă, calea înnoirii profunde a tuturor structurilor politice, economice, sociale, a evoluției spre socialism.Spre a bara un asemenea curs, re- acțiunea, grupată în jurul generalului Rădescu și al regelui, a încercat să arunce în luptă toate mijloacele posibile, neezitînd să recurgă nici la pregătirea unui puci militar, la amenințarea cu declanșarea războiului civil.Punctul culminant al acțiunilor populare pentru înlăturarea guvernului Rădescu l-a constituit' marea manifestație populară organizată la 24 februarie în Capitală. încă la 21 februarie 1945, Consiliul F.N.D. adresase apelul către populație : ..Cu tofii. 

de la tinăr la bătrin, de la orășean la, 
sătean, bărbați și femei de toate ca
tegoriile sociale, civili și militari, o- 
fițeri și soldați, veniți să manifestați 
voința voastră pentru izgonirea de 
la cirma țării a clicii trădătoare in 
cap cu Rădescu, Maniu, pentru un 
guvern al Frontului National-Demo
crat."Și Intr-adevăr, la 24 februarie, 1- mensa Piață a Națiunii din Capitală (azi Piața Unirii) devenise neîncăpătoare pentru mulțimea celor 600 000 de cetățeni veniți să participe la demonstrație. Alături de locuitorii Capitalei se aflau nenumărați țărani și alți oameni ai muncii veniți din ju-

dețele mai apropiate. „Spre prinz— scria «Scînteia» — âu început să se scurgă înspre acolo unde suna chemarea mii, zeci de mii, sute de mii de oameni, holăriți de luptă, fluviu imens al voinței călite în uzine, pe ogoare, în birouri, în ateliere și laboratoare, marșul triumfător al poporului, această imensă forță care— pînă cu cîteva luni în urmă —
otest.Ul|
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Facsimile din presa vremii ilus- 
trînd valul de indignare ce s-a ri
dicat în întreaga țarâ împotriva 
provocării puse la cale de forțele 

reacțiunii la 24 februarie 1945nu-si cunoștea puterile de ncînfrînt". Mitingul din Piața Națiunii a fost urmat de o puternică demonstrație pe Calea Victoriei și de un nou miting în fața palatului regal. Văzduhul vuia de lozincile scandate de sutele de mii de demonstranți : „Să plece guvernul", „Vrem , guvern F.N.D. I"Th;ateste.condiții ăieșit' la:'iveală.' ' planul forțelor tcâf'.iti'nii. cară puse*'

seră la cale o vastă acțiune provocatoare. Din clădirile Ministerului de Interne, ale Prefecturii Politiei șl palatului regal s-a deschis foc asupra cetățenilor care demonstrau pașnic. Au căzut mai mulți morți și răniți. Reactiunea sconta pe o reacție necontrolată a mîniei poporului, pe o acțiune de ripostă a demonstranților care eă le atragă împotriva instituțiilor din care se trăgea — Incit, sub pretextul „atacării" acestor instituții, să înceapă o adevărată baie de singe, să se justifice trecerea la represiunea în masă, practic o declanșare a războiului civil. Dar la apelul Partidului Comunist, populare nu au putut fi Conducătorii partidului se aflau piață, în insuflind rindurile soldat cu mănător provocatoare ale ____ ,______ __ ____orașe — Brașov. Craiova. Caracal și altele, unde în aceeași zi au manifestat pentru un guvern al F.N.D. zeci și sute de mii de demonstranți.Dar provocarea nu numai că a eșuat, ci s-a și întors cu putere împotriva organizatorilor ei. Atacul criminal al reacțiunii a stîrnit un imens val de indignare și revoltă in întreaga țară. Cu deosebită forță și-a manifestat protestul clasa muncitoare, organizind viguroase a- dunări, exprimindu-și hotărirea de a nu înceta lupta, pină nu va fi instaurată puterea populară. Puternice acțiuni de protest au avut loc la sate. Intelectualitatea s-a raliat cu hotă- rire luptei maselor populare. Prin mii și mii de moțiuni, masele apar- ținînd celor mai diferite categorii sociale cereau înlăturarea imediată a reprezentanților reactiunii din guvern, arestarea celor vinovați de sin" gele vărsat la 24 februarie, instalarea unui guvern F.N.D.O deosebită importanță a avut faptul că armata, refuzînd să execute ordinele Iui Rădescu, s-a solidarizat cu forțele democratice. în rindurile ofițerilor și soldaților a avut un puternic ecou declarația publicată Ia 26 februarie de un important grup de generali și ofițeri superiori care condamnau deschis încercarea generalului Rădescu de a folosi armata pentru înăbușirea vbinței poporului.în aceste condiții, izolarea cercurilor reacționare guvernante devenise absolut evidentă — așa cum devenise absolut .evident că poporul nu mai poate suporta prelungirea existenței vechiului guvern; că nimic nu-i mai poate șta în calea voinței sale de a impune — prin indiferent ce cale — un guvern democratic. Calea spre victoria de la 6 martie era astfel larg deschisă.Evenimentele din 24 februarie 1945 demonstrează cu deosebită forță că factorul fundamental care a decis soarta bătăliei pentru putere a fost poporul român, hotârît să-și la soarta in propriile lui miini. Iar ceea ce i-a dat poporului tăria de neînvins în înfruntarea cu forțele reacțiunii a fost unitatea sa indestructibilă in jurul conducătorului încercat, și devotat intereselor lui fundamentale — Par,tidul,,Comunist Român.~
•• GheorgheTUTUl

masele derutate, în mijlocul demonstranților, calm, ordine și disciplină în lor. Astfel, provocarea 6-a un total eșec. în mod ase- au fost dejucate acțiunile reactiunii în alte
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DUMINICA, 23 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea emisiunii.
8,40

10,00
11,13

11,45
12,30
13,00

Cravatele roșii din județul 
Harghita.
Film serial pentru copii : 
Daktari.
Viața satului. 
Ce știm și ce nu 
pre...
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Album duminical, 
prins : Debut TV 
țla Rod ; Desene

ștlm des-

Din cu- 
— Forma- 

. animate ;
Microbiografle lirică — Dori
na Drâghicl ; Ilustrate de 
demult și de acum expedia
te din Buzău ; Mari inter
pret!... pe micul ecran : Ma
rio Lanza ; Ce vrăji a mai 
l'ăcut nevasta mea ; Gustul 
zăpezii ; Muzica șl poezie.

15.15 Magazin sportiv 0 Campio
natul mondial de bob 4 per
soane. (Selecțiuni * 
trate de la Cervinia) a Volei 
masculin : Dinamo 
rești — C.S.U. Galați. (Selec
țiuni înregistrate de Ia Sala 
Floreasca) •

16.15 în sprijinul activității cut- 
turai-artistlce de amatori, 
pentru campania electorala.

16,25 Cluj-Napoca pe treptele is
toriei.

16,55 Steaua fără nume (muzică 
ușoară).

17,50 Film serial : „Ruinele îm
pușcă". (Episodul IV). 
Reporter ’75.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Film artistic : „Povestea a 
trei iubiri". Premieră pe ța
ră. Regla : Vicente Minelli și 
Godfrey Reinhardt.

22,00 Telejurnal. 
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

inregis-

Bucu-

19,00
19,20
19,30
20,00

10,00-11,45 Matineu simfonic. 
20,00 ~ ■ -
20,30

Reportaj T.
Spectacol internațional de 
varietăți ia Friedrichstadt- 
palast — Berlin.
Aurul negru — documentar 
TV despre munca spectacu
loasă a petroliștilor români. 

21,35 Muzica deceniului 8.
22,05 ....................

îl,15

16,00
16,05
16,20

16.30
19,00
19,20
19.30
20,00
20,15
20,50

21,40
22,10

Cărți șl idei.

LUNI, 24 FEBRUARIE

PROGRAMUL I
Telex. ,
Pentru patrie, pentru partid f 
Schiul ? Nimic mai simplu ! 
(VIII). Ciclu de inițiere. 
Emisiune In limba maghiară. 
Tribuna TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Adevăruri simple. 
Univers științific.
Roman foileton : „Umbra 
Turnului". Ultimul episod : 
„Regele fără chip".
Revista llterar-artistică TV» 
24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30
17,35

Telex.
Farmecul muzicii... de ca
meră ■
Film serial : „Mandrin".
Muzică ușoară.
Bucureștiul. azi.
1001 de seri.

18,05
13,50
19,05
19,20 .
19,30 Telejurnal.
30.00

20,25
20,45

21,45
21,50

Film serial pentru copii i 
Daktari.
Muzee și expoziții.
Neaslîmpărata — Situată co
mice. dar nu lipsite de... tîlc 
intr-o operetă a compozito
rului spaniol Ruperto Chapl 
Telex 
Familia.

Excelenței Sale Domnului ARTHUR CHUNG
Președintele Republicii Guyana \

' GEORGETOWN
Cea de-a V-a aniversare a proclamării Republicii, eveniment de o 

importanță deosebită în istoria Guyanei, îmi oferă plăcutul prilej de a 
transmite, în numele poporului român și al meu personal, călduroase 
felicitări Excelenței Voastre și sincere urări de succes poporului guyanez 
pe calea dezvoltării economico-sociale independente a țării sale.

Doresc să-mi exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile 
prietenești, de cooperare, dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare 
susținută, în interesul ambelor noastre popoare; al păcii și înțelegerii 
în lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

TELEGRAME EXTERNE

în urma tratativelor desfășurate In spiritul prieteniei; colaborării și înțelegerii reciproce, sîmbătă la amiază a fost semnat la București Protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind schimbul de mărfuri și plățile pe 1975. Documentul prevede o importantă creștere a volumului schimburilor față de anul 1974.Din partea română, protocolul a fost semnat de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice Internaționale,

iar din partea coreeană de Han Su Kil, adjunct al ministrului comerțului exterior.Au fost prezenți Nicolae M. Nlcolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, alte persoane oficiale.A fost de față Iang Miong Sul, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene la București.(Agerpres)

Convorbiri intre reprezentanți ai P. C. R. 
si P.C. din CehoslovaciaPRAGA 22 — Corespondentul A- gerpres transmite : La invitația Prezidiului C.C. al P C. din Cehoslovacia, tovarășul Ștefan Andrei, membra supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a vizitat R.S. Cehoslovacă în zilele de 19—21 februarie. Tovarășul Ștefan Andrei a fost însoțit de Dumitru Tur- cuș, adjunct al șefului Secției internaționale a C.C. al P.C.R.în timpul șederii sale în R.S. Cehoslovacă, tovarășul Ștefan Andrei a avut convorbiri cu tovarășul Vasil Bilak, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. El a vizitat regiunea Boemia de Vest și a avut o întîlnire cu cadre de conducere ale Comitetului regional Boemia de Vest al P.C.C. Totodată, a vizitat orașele Plzen și Karlovy Vary, unde i-au fost prezentate procesele de producție din unele unități industriale și agricole și unde s-a întîl- nit cu oamenii muncii din aceste u- nități.în convorbirile desfășurate intr-un spirit tovărășesc, deschis, reprezentanții P.C.R. și ai P.C.C. s-au informat reciproc despre activitatea celor două partide comuniste, dezvoltarea economiei naționale și despre mersul construcției socialiste în România șl

Cehoslovacia și au discutat despre problemele dezvoltării în continuare a colaborării dintre P.C.R. șl P.C. din Cehoslovacia. A fost acordată o mare atenție problemelor internaționale actuale, ale întăririi în continuare a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.De comun acord, părțile au constatat dorința comună de a dezvolta pe mai departe colaborarea dintre P.C.R. și' P.C.C., relațiile dintre România și Cehoslovacia, în avantajul popoarelor celor două țări și al celorlalte țări socialiste.Sîmbătă,1 la plecarea din Praga. tovarășul Ștefan Andrei a fost salutat pe aeroportul Ruzyne de tovarășul Vasil Bilak și de alti reprezentanți ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia. A fost prezent ambasa dorul României La Praga, Teodoraceeași zi, tovarășul Stefan An- s-a înapoiat în Capitală. La so- pe aeroportul Otopeni, eraidrei sire, prezenți tovarășul Iosif Uglar, mem bru al Comitetului Politic Executiv secretar al C.C. al P.C.R., activist de partid. A fost de fată Mirosla- Sulek, ambasadorul R.S. Cehoslovar la București.
Tratative economice româno-cehoslovace

Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a adresat o telegramă de felicitare mareșalului Uniunii Sovietice, A. A. Greciko. ministrul apărării al U.R.S.S.. cu prilejul celei de-a 57-a aniversări a armatei și flotei maritime militare sovietice.
★Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Guyana — a V-a aniversare a proclamării republicii — tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, 8 trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor ex-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de M, 25 și 26 februarie. în țară: Vreme în general frumoasă, mai ales în primele zile. Cerul va fi variabil. Către sfîrșitul intervalului, izolat, «e vor semnala precipitații. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, mai coborîte în depresiuni, iar cele maxime intre 2 Și 10 grade. Local se va produce ceață. în București : Vreme relativ frumoasă, cu cerul variabil. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura va crește ușor mai ales’Ia'începutul; intervalului;

• SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT
Prima manșă a finalelor 

„Săniuței de argintîn finala ediției a VH-a a tradiționalului concurs pentru elevi „Săniuța de argint" s-au întîlnit. la Sinaia. 84 de concurenti (fete și băieți) din toate județele tării și din Capitală. în cursul dimineții, pe pista drumului vechi al Cotei 1400, excelent amenajată. s-a dat plecarea într-o cursă experimentală, cu echipaj mixt (din același județ). Primii s-au clasat reprezentanții județului Prahova : Florentina Neguțescu și Ion Batista. Pe locul II au sosit reprezentanții județului Ilfov, iar pe locul III cei ai județului Covasna.După-amiază. în prezenta unui mare număr de localnici din Bușteni. Azuga. Sinaia. Predeal, precum și a oamenilor aflati la odihnă (cărora concursul le-a prilejuit o tonifiantă plimbare pe cărările de munte la punctul de plecare), s-a dat tul în prima manșă oficială a cursului individual. La capătul 1 200 metri ai traseului, victoria a surîs tot reprezentanților prahoveni Floreritina Neguțescu și Ion Batista.întrecerile de ieri s-au bucurat de o zăpadă bună si o pîrtie excelentă. Vremea — însorită — a prilejuit con- curentilor și spectatorilor un plus de voie bună.Astăzi dimineață se va da plecarea în manșa a doua a probei individuale.
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Dină star- con- celor

C. CĂPRARU
corespondentul „Scîntell"

Aproximativ 25 000 de spectatori au participat la jocurile „Circuitului României in săli, competiție încheiată săptămina aceasta. Conceput ca o succesiune de turnee, circuitul s-a desfășurat, cu pauze de puține zile, în orașele Brăila, Galați, Iași, Cluj- Napoca, Timișoara, Hunedoara și Pitești, aducînd în fața publicului local un grup de tenismani români, precum și cițiva jucători din R. D. Germană, Ungaria și Bulgaria.înzestrarea continuă a mișcării sportive cu noi amplasamente, împreună cu obligația, valabilă și pentru tenis, de a-și apropia sistemul competițional și nivelul Întrecerilor interne de parametrii internaționali, au condus pe activiștii și specialiștii din acest sport să recurgă, printre altele, la soluția circuitului, fapt reieșit și din ancheta „Tenisul nu se învață după televizor". întreprinsă de ziarul nostru și publicată in vara anului trecut. Deci, un pas înainte pe drumul apropierii de cerințele performanței a fost făcut, circuitul trecind de pe hirtla proiectelor in faza practică, iar desfășurarea lui evidențiindu-i foloasele.Rezumind părerile specialiștilor federației de tenis iată pe scurt foioasele acestui gen competițional : Turneele succesive au un efect propagandistic notabil, ele mărind sfera interesului local. în special în rindurile copiilor și tineretului : totodată, s-au demonstrat capacitățile și marile disponibilități de organizare in orașele țării, elemente care se cer

ATLETISM

Concursul pentru „Cupa de cristal7/

terne al acestei țări, Shridath Suren- dranath Ramphal.
★Prin decret prezidențial s-au conferit ordinul „Meritul Cultural" clasa a II-a și medalia „30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă" domnului Harry Morgan, președintele Fundației „Ambasadorii Prieteniei" — S.U.A., și medalia „30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă" doamnei1 Cappy Morgan.Distincțiile au fost Inmînate în cadrul unei solemnități.
★în portul Constanta a acostat, slm- bătă. nava cipriotă „Margarita-2" cu primul transport de bușteni exotici pentru furnire decorative, proveniti din Republica Africa Centrală. Acest transport de material lemnos este rezultatul activității societății mixte ro- mâno-centrafricane ..Lorombois". înființată gerilor Nicolae kassa. anul trecut. în urma întele- convenite între președinții Ceausescu si Jean Bedel Bo*(Agerpres)

privind problemele coordonării planurilor 
pe perioada 1976-1980PRAGA 22. — Corespondentul A- gerpres transmite : în zilele de 20—22 februarie, la Praga au avut loc convorbiri între tovarășii Mihai Marinescu, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Vaclav Hula. vicepreședinte al Guvernului R. S. Cehoslovace. președintele Comisiei de Stat a Planificării, privind problemele coordonării planurilor de dezvoltare economică a celor două tari pe perioada 1976—1980.Președinții organelor centrale de planificare din România și Cehoslovacia s-au informat reciproc despre dezvoltarea economiilor naționale ale celor două țări în actualul cincinal si pregătirea planurilor cincinale pe anii 1976—1980. Au fost a- nalizate rezultatele consultărilor privind coordonarea planurilor de dezvoltare ale economiilor națio'nale și a fost stabilit programul activității viitoare, legat de coordonarea planurilor.S-a constatat că relațiile economice dintre cele două țări se dezvoltă cu succes. Schimbul de mărfuri realizat depășește volumul stabilit prin

acordul comercial pe termen lunp pentru perioada 1971—1975, ceea ce împreună cu temele de cooperare ce se pregătesc, creează premise pentru dezvoltarea in continuare a relațiilor' reciproce în perioada 1976— 1980.Ambele părți au căzut de acord ca. în conformitate cu Programul complex al integrării economice socialiste. să continue adîncirea cooperării în producție și a specializării ceea ce va duce la dezvoltarea în continuare a schimburilor de mărfur reciproc avantajoase. Convorbirile au decurs într-o atmosferă de înțelegere și de colaborare tovărășeascăPe aeroportul Ruzyne, sîmbătă, la plecarea spre patrie, tovarășul Mihai Marinescu a fost salutat de Vaclav Hula, de reprezentanți de Stat a Planificării a cum și de ambasadorul Praga, Teodor Haș.în aceeași zi. tovarășul Mihai Marinescu s-a înapoiat la București. La sosire, au fost prezenți Traian Dudaș. ministrul transporturilor si telecomunicațiilor. Cornel Pacoste. qdjunct al ministrului de externe. Era de față Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.

ai Comisiei R.S.C., pre- României la

. Concursul atletic pentru „Cupa de cristal" a înscris din nou printre participanți numeroși sportivi străini, 25 de atlete și atleți din opt țări, care, împreună cu reprezentanții cluburilor noastre, s-au întrecut in sala de la complexul sportiv „23 August". Atletismul „indoor", după cum se știe și se vede, e în pierdere de teren in Europa, atleții, antrenorii, federațiile înclinind spre dobîndirea unei singure perioade de formă. în- tr-un an, și anume, atunci cind se desfășoară marile competiții in aer liber. A fost uimitor, să constatăm că, ieri, în pofida acestei tendințe cvasigenerale, o atletă de prim ordin, cum este cehoslovaca Helena Fibin- gerova, trece imperturbabilă . .. peste calculele obișnuite și concurează cu o formă excepțională, aruneînd greutatea, in mod repetat, peste linia care marchează 20 de metri (a cîștigat proba cu 20,49 m) 1 Dintre celelalte concurente, am remarcat progresele, și promisiunile, tinerei săritoare la lungime, Dorina Căti- nean, ieri ciștigătoare, cu 6,36 m, în fața colegei ei și mai tinere. Mara Ionescu (6,20 m), și a atletei din Grecia, Maroula Lambrou (6,13 m). Alte rezultate : 60 m plat (feminin) — Brigitte Haest (Austria) — 7,4 sec; 60 m plat (masculin) — Valeri Ra- tușhîi (U.R.S.S,) — 6,7 șec; triplu- salt — Anatoli Piscplin (U.R.S.S.) — 16,30 m (Carol Corbu — 16,13 m —

locul III) ; prăjină — Nichifor Ligor — 4,90 m ;. înălțime (masculin) — Constantin Cîrstea — 2,09 m.Azi, concursul pentru „Cupa de cristal" continuă cu începere de la ora 16.ÎN CÎTEVA RÎNDURIderbiul cam- de handbal, bucureștfene capătul unei hândbaliștii
• Aseără Ia Iași, în pionatului masculin s-au lntilnit echipele Steaua și Dinamo. La partide spectaculoase, de la Steaua au terminat învingători cu 15—13 (10—3). Golgeterii echipelor au fost Birtalan (6 goluri) și, respectiv, Licu (7).• La Cervinia au început campionatele mondiale de bob pentru echipajele de 4 persoane. După desfășurarea primelor două manșe, în fruntea clasamentului se află echipajele Elveției II — 2T8”60/100 și — 2’19”03/100. Elveției I

atletic de din New

o experiență

puse în valoare cu perseverență ; din punct de vedere tehnic, suprafețele de joc fiind mult mai „rapide" decit zgura, s-a îndeplinit pe timpul meciurilor una dintre cerințele principale ale tenisului modern — accelerarea sensibilă a ritmului ; numărul mare de meciuri în șapte turnee succesive a răspuns și cerinței volumului sporit de lucru, cu efecte asupra potențialului fizic și nervos ; jucătorilor din echipa României pentru „Cupa Davis" — T. Ovici, D. Hă- rădău, Tr. Marcu, M. Tăbăraș — li s-a asigurat un adaos de pregătire competițională intensă, 'superioară posibilităților actuale din străinătate.în viitor, după cum opinează Al. Lăzărescu, secretar general al F.R.T., și Gheorghe Cobzuc, antrenor federal, măsurile de perfecționare a sistemului de întreceri vizează trei o- biective : consolidarea circuitului și extinderea lui în aer liber, cuprinderea eventuală a noi categorii în întreceri — fete, juniori, junioare : invitarea mai multor jucători fruntași din străinătate și legarea posibilă a „Circuitului României" cu turnee organizate peste hotare (propunere a F.R.T. la conferința de calendar a federațiilor de tenis de la Budapesta) ; stabilirea unor forme precise de legătură între „Circuitul României" și competiția pentru adolescenți „Cupa Scînteii tineretului" — pe de-o parte, primii doi clasați la această cupă vor fi Invitați Ia turneele circuitului, iar, pe de alta,

• Cu prilejul concursului la Madison Square Garden York, campionul american Dwight Stones a cîștigat proba de săritură tn înălțime cu 2,28 m. corectînd cu 1 cm cea mal bună performantă mondială Pe teren acoperit.

în orașele-gazdă ale viitoarelor turnee se vor organiza în prealabil întreceri de selecție, primii clasați ur- mind să participe la respectivul turneu local, alături de tenismanii fruntași.Fără îndoială, problemele compe- tiționale ale tenisului, obligațiile de a se apropia continuu de nivelul și condițiile concursurilor internaționale cer numeroase alte eforturi de Înnoire. La recenta conferință a federației de specialitate, delegați de la Arad. Cluj-Napoca si Oradea, reluînd una dintre sugestiile expuse în ancheta sus-amintită in ziarul nostru, cereau organizarea unei „Cupe a României" cu participarea echipelor reprezentative ale unorjudețe și ale unor cluburi mari sau de profil (după sistemul „CupeiDavis"). Au fost șl păreri după carer în unele județe, nu există condiții pentru o asemenea participare și întrecere. Dar cine spune că e obligatoriu să se înscrie toate jtidețele ? Și, de ce, pentru Început, „Cupa României" să nu se desfășoare cu un număr limitat de echipe reprezentative. cele mal bune ? Iată cîteva probleme privind viitorul compe- tițional al tenisului nostru, la care federația de specialitate trebuie să găsească răspunsuri, soluții, în spirit inovator și Îndrăzneț, pentru progresul acestui sport, pentru răscolirea rezervorului de tinere talente din toate județele tării.
Valeriu MIRONESCU

• Teatrul Național București (sa
la mare) : Coana Chinta — 10,30, 
Danton — 19, (sala mică) : Moar
tea ultimului golan — 10,30, Spec
tacol „Eminescu" — 15,30, Take, 
lanke și Cadir — 19,30.
0 Filărmoriieâ- „Georg^’fcrfSȘ’âîi'S <* 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic pentru elevi — 11; (Palatul 
Republicii Socialiste România (sa
la mică) : Ciclul „După-anilezile 
muzicale ale tineretului" — 19.
0 Opera Română : Gisello — 11, 
Rigoletto — 19.
• Teatrul de operetă : Băsplntla
— 10,30, Contesa Maritza — 19,30.
0 Teatrul de comedie : Tovarășul 
feudal șl fratele său — 10, O noap
te furtunoasă — 15, Volpone — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza BU- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul Iui Rameau
— 10,30. Leoncc șl Lena — 15, Iva
nov — 19,30, (sala din str. Aiex. 
Sahia) : Elisabeta I — 10,30, Noile 
Suferințe ale tinărului „W“ — 
19,30.
0 Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon 7 — 10,30, Vreți să jucați cu 
noi ? — 15,30, Stilpii societății — 
19,30.
0 Teatrul „C. _ _____
Magheru) : Bărbați fără
— 10,30, Lady X — 15, Ultima cursă
— 19,30. (sala Studio) : Șoc la me
zanin — 10; 20, Corrida — 15,30.
e Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 10, Spoon River — 16, Pa
sărea Shakespeare — 19.30.
a Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar — Proza Iul I. Man- 
gher — 11, Ordinul — 19,30.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, seu- ■ 
zați, bonsoar — 11; 19.30. (sala 
Victoriei) : Un băiat de zahăr... 
ars — 11, 19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„I Vasllescu" : O fată imposibi
lă — 10; 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Pă
pușa cu piciorul rupt șt Pufușor 
și Mustăcioară — 10, Omul invi
zibil — 16; 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" , (sala Vic
toria) : Șoricelul șl păpușa — 16; 
12, (sala Academiei) : Punguța cu 
doi bani — 11.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Tară bogată-11 frumu
seți — 19,30.
0 Studioul I A.T.C. „I. L. Cara- 
giaie" : Opera de trei parale — 20.
0 Circul de stat : Un șerif la.„ 
circ — 10; 16; 19,30.

I. Nottara" (sala 
neveste

(Urmare din pag. I)le, valorificînd intens materiile prime și priceperea — care azi nu se mai poate numi „locală" — vasluienilor.Nimeni nu pune la doială atari prognoze, nu prea multă vreme urmă, ni se vorbise i pre crearea unui ultramodern la Vaslui și el există azi, avînd o dotare excelentă, spații vaste și interioare de casă de odihnă, într-o îngrijire exemplară ; medicii da aici au și dobîndit reputație de specialiști, nu numai în județ. Ni se povestise că binecunoscuta Fabrică de rulmenți din Bir- lad se va extinde considerabil, modernizindu-se și automatizîndu-se. După o vreme am și vizitat clădirea nouă, lungă și subțire, văzînd cum se montau mașinării mastodontice, în șir prelung ; l-am ascultat, vorbind, pe inginerul Mircea Simovici, directorul întreprinderii, despre performanțele superioare ce sint scontate, zîmbit, intr-o la restaurantul la ceai, cu cițiva oaspeți japonezi care-i familiarizau pe tinerii noștri tehnicieni în mecanismelor de la automată. Astăzi, nouă a fabricii din plin, la randamentelor

aîn- Cu in des- spital

ne-am și dimineață, hotelului.
manipularea linia secția produce toată scara prevăzute.

t- 7
Carnet cultural

'>5. 7

INIMI FIERBINȚI 
ÎN ȚARA DE PIATRĂîn orașul Abrud, județul Alba, se desfășoară în aceste zile cea de-a 5-a ediție a festivalului cul- tural-educativ al tineretului „Inimi fierbinți în Țara de Piatră". Festivalul a debutat cu o sesiune de comunicări științifice privind trecutul istoric al orașului Abrud, realizările înfăptuite în anii socialismului și perspectivele ample de dezvoltare în viitorul cincinal. Programul acestei manifestări cultural- educative mai cuprinde un spec- tacol-concurs de obiceiuri și tradiții folclorice „Joacă moțul cu moața" ; un concurs de interpretare a cîntecului popular intitulat „Floarea de la Negrileasa" ; vernisajul expoziției de artizanat „Tineri creatori de frumos" ; întreceri sportive. (Ștefan Dinică).

GRAFICĂ MILITANTĂ• La Muzeul Brăilei a avut vernisajul expoziției de grafică militantă intitulată „Itinerar plastic brăilean". Expun Emilia Dumitrescu, Vespasian Lungu, Gheorghe Naum și Mihail Gavrilov. (M. Bu- nea).
OMAGIUL PIONIERILORDin inițiativa consiliului județean al pionierilor, purtătorii cravatelor roșii din școlile vasluiene întimpină alegerile de deputați de la 9 martie prin cîteva acțiuni deosebite : „De vorbă cu candidațil Frontului Unității Socialiste" — întîlniri așteptate cu viu interes de pionieri în toate localitățile județului. Sub genericul „Votează tara", pe scenele căminelor culturale sint prezentate spectacole cultural-ar- tistice. La casele alegătorului din

E nevoie de mai multă apă acum, și primarul tînăr, energic, al urbei vechi de opt sute de ani, tovarășul Ioan Berlea, a ieșit, într-o bună dimineață, in fruntea cetățenilor, cu tîrnăcopul pe umăr, să taie șanțul unui nou canal de aducțlune, lung de cinci kilometri. în centru, pămîntul e răvășit de ex-

loc

s'i'- ’"țț l’’injudeț, în următoarele zile vor fi or- ganizate expoziții cu lucrări executate în cercurile pionierești. O expoziție similară va fi deschisă la Vaslui cu obiecte realizate în cadrul cercurilor caselor pionierilor din Bîrlad, Huși, Negrești și Vaslui, De asemenea, orchestra „Izvo- rașul" a Casei pionierilor din Vaslui susține un program la casele alegătorului din județ. (Crăciun Lăluci).
SESIUNE DE COMUNICĂRILa Rîmnicu-Vîlcea a avut loc o sesiune de comunicări și referate pe tema „Dezvoltarea democrației socialiste, a participării maselor la elaborarea politicii interne și externe a partidului șl statului nostru". Au luat parte cadre de conducere din unitățile economice ale județului, secretari ai organizațiilor de partid, activiști de partid și de stat. în cadrul sesiunii au fost prezentate comunicări privind conducerea de către partid a societății, rolul consiliilor populare In adîncirea democrației socialiste etc. (Ion Stanciu).
TNTTLNIRE CU SCRIITORIîn ultimele două zile. Comitetul județean pentru cultură și educație socialistă Olt a organizat o întil- nire cu poeți si scriitori. .La Casa de cultură din Slatina, în cadrul unei șezători a cenaclului literar „Ion Minulescu", poeți și scriitori de la „Luceafărul", „Săptămina" etc. au recitat din ultimele lor creații artistice. Tot aici au fost prezentate și cîteva poezii ale unor poeți locali. Asemenea intilniri au fost organizate și la Casa de cultură a orașului Balș, precum și Ia căminele culturale Potcoava și Osica de Sus. (Emilian Rouă).

elenilor de aici. O altă Întreprindere se înalță cu vioiciune. Masivul Inginer Constantin Neamțu, veșnic zîmbitorul director al întreprinderii agricole de stat, pregătește planurile — și realizarea — u- nui centru modern de producție viticolă, căci podgoriile județului înseamnă peste 20 000 de hectare de
La Vaslui

cavatoare, se toarnă fundații noi, se împlinește cu rîvnă și cu tenacitate, ae- vea, ceea ce e linie, volum, dimensiune, geometrie hașurată pe hîrtia de calc a arhitecțllor, purtînd in margine un impetuos da și o semnătură ce angajează întreaga suflare a localității.Nu de mult, tovarășul loan Croitoru, primar al Hușilor, un om blajin, de aparență timidă, cu glas potolit, afabil și de o cum- secădenie tipic moldovenească, vorbea despre „foamea de industrie" a vechil așezări. De curind s-a putut închina o șezătoare. in somptuoasa casă de cultură, muncitorilor fruntași ai fabricii de ciorapi, inginerilor și tehni-

vie șl Busuioaca de Boho- tin, Zghihara de Huși — despre care Hasdeu nea, încă acum o ani, că e un vin mai vestite — neagră de Ivești, tul de Elan, Merlotul Șuletea, pureni, Oporto-uî de Arsura solicită procedee moderne, industriale, de producere, apărare a soiurilor. preparare, condiționare, conservare, „o tehno- . logie rațională" in raport cu importanța producției viticole, situînd județul pe unul din primele locuri pe țară. Istoria îndelungată a roadelor dulci ale pă- mintului de aici obligă și ea. „Prin această tară — scria gentilomul francez din Lorena, Charles de

spu- sută de din cele Feteasca caberne- de Rieslingul de E-

Joppecourt, a lor săi, de a- casă, pe la 1615 — se văd multe dealuri foarte plăcute și atit de bogate in vinuri incit nu este îndestulată numai Moldova, ci se mai transportă și în țările vecine. Nu pot lăsa fără să amintesc că aproape de orașul Vaslui au un fel de vin care se aprinde întocmai ca rachiul cel bun... Cu toate acestea, locuitorii țării îl folosesc fără nici o grijă, fără ca din pricina aceasta sănătatea lor să sufere".Desigur, călătorii străini de azi apreciază se cuvine, vinul albă, mierea și Vasluiului, dar tează a admira rea vertiginoasă, timp atit de scurt, a acestei părți de țară.în toamnă, Bîrladul și-a sărbătorit opt secole de vechime atestată documentar. în acest an, Vasluiul va celebra șase secole de existență. Numele locurilor evocă glorii străbune, mari fapte de salvgardare a ființei naționale. Dar oamenii de aici pot avea mindria cinstită de a alătura aureolatelor evocări și creația actuală, prin care satele și orașele ținutului intră in matca civilizației românești contemporane. aducindu-i patriei, cu voință și cinste, prinosul lor de Înfăptuiri, nu mai puțin integrabile în istorie.

și ei, cum și pîinea poamele nu in ce- și tnălța- într-un

/
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La București sosește astăzi primul ministru tru al externe Zeelande, Edward care, la' primului al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, va face o vizită oficială in țara noastră, împreună cu soția.Wallace Edward Rowling s-a născut la 15 noiembrie 1927, într-o familie de fermieri din Motueka, Noua Zeelandă. $i-a făcut studiile la Colegiul Nelson și Colegiul de perfecționare al învățătorilor și și-a desăvirșit pregătirea Ia Universitatea Canterbury și la universități din Europa și S.U.A- în anul 1957 a intrat in cadrul armatei, unde a activat pînă în 1962 ea 'Ofițer pentru probleme de educație, după care a predat unele cursuri de economie la Universitatea Canterbury.Debutul pe scena politică neozeelandeză a avut loc în anul 1960 ; provenind dintr-o familie cu vechi tradiții laburiste, W. E. Rowling a devenit, la rîndul său, activist al Partidului laburist. Doi ani mai tîr- ziu, în 1962, a fost ales deputat in Parlament. în anul 1967 a devenit vicepreședinte al Partidului laburist, iar în 1970 președinte al acestei importante grupări politice.în 1972 a intrat in guvern, ocu- pînd portofoliul finapțelor și portofoliile asociate. La 6 septembrie 1974 W. E. Rowling a devenit prim-mi- nistru și ministru de externe, fiind astfel cel mai tinăr șef de guvern din istoria țării. rW. E. Rowling este personalitatea care a reorganizat Partidul laburist neozeelandez, revitalizîndu-1, în special după numirea sa ca președinte, în^toate funcțiile ministeriale pe care și le-a asumat a fost apreciat pentru modul în care rezolvă problemele aflate .în fața Noii Zeelande, în contextul apariției unor mutații sensibile pe plănui politicii interne și externe a țării. Sub conducerea sa, guvernul laburist a imprimat un nou curs în viața Noii Zeelande, a- cordind o atenție crescîhdă preocupărilor pentru reorientarea economici în direcția dezvoltării susținute a sectorului industrial ,și diversifi-

și minis- afacerilor al Noii Wallace Rowling, invitația ministru

■
■ H

înaltă apreciere dată de Biroul Politic al C.C 
al P.C. Bulgar convorbirilor dintre tovarășii

’Nicolae CeausescuJ si Todor Jivkov>

cării exporturilor, extinderii schim- țiiior dintre burilor .comerciale. ' ’ ■ '. ..Pe plan extern, guvernul laburist se pronunță pentru dezvoltarea raporturilor de tență pașnică indiferent de social-politic.Vizita înaltului oaspete în noastră are loc într-un moment
colaborare și coexis- cu toate țările lumii, natura regimului lorțara în

care relațiile româno-neozeelandeze, bazate pe principiile respectării suveranității naționale, egalității în dre'pturi, neamestecului în treburile interne, avantajului și respectului reciproc cunosc o continuă dezvoltare -in diferite domenii de activitate. Astfel, în anul 1969 între cele două țări au fost stabilite relații diplomatice la rang de ambasadă. Totodată, a fost încheiat un acord comercial, creîndu-se derii schimburilor riale.Fără îndoială călui neozeelandez în țara noastră va da un nou impuls acestei cooperări, în interesul ambelor popoare. „Apreciez — menționa președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul ceremoniei prezentării scrisorilor de a- creditare a ambasadorului Noii Zeelande la București — că există largi posibilități pentru dezvoltarea unei colaborări între țările noastre pe linia promovării păcii și cooperării intre popoare, a sprijinirii cursului nou spre destindere ce se conturează in viața internațională, a democratizării relațiilor interstatale, a a- doptării unor măsuri eficiente de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară".• Poporul român, care privește cu 'interes și satisfacție evoluția rela- '■ ! Republica SocialistăRomânia și Noua Zeelandă, urează bun venit premierului Wallace Edward Rowling, avînd convingerea că Vizita sa reprezintă o contribuție de seamă la întărirea prieteniei și colaborării dintre cele două țări, la cauza păcii, cooperării și înțelegerii în întreaga lume.

premisele . extinde bunuri mate-vizita premieru-

I

SOFIA 22 — Corespondentul Agerpres transmite : La Sofia a fost dat publicității comunicatul ședinței Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, în cadrul căreia , a fost .ascultată informarea despre vizita de prietenie făcută în România de primul secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, și despre - rezultatele convorbirilor purtate cu secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu.„Biroul Politic al C.C. al P.C.B. — se spune în comunicat — a aprobat activitatea tovarășului Todor Jivkov și a apreciat că convorbirile, care s-au desfășurat intr-un spirit de

PHENIAN 22 (Agerpres). — Presa din R. P. D. Coreeană a publicat chemările C.C. al Partidului Muncii din Coreea la cea de-a XXX-a aniversare a creării partidului.Chemările evocă drumul de luptă și de victorii al Partidului Muncii din Coreea pe calea eliberării naționale și sociale, a transformării R. P. D. Coreene dintr-o țară înapoiată intr-un stat cu o industrie puternică.Adresîndu-se oamenilor muncii din toate sectoarele vieții economico-so- ciale cu apelul de a obține noi victorii în construcția socialistă, chemările subliniază, totodată, necesitatea

unprietenie și sinceritate, vor da nou impuls întăririi pe mai departe a prieteniei și colaborării multilaterale dintre P.C.B. și P.C.R., dintre Republică Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, în interesul popoarelor bulgar și român, al unității țărilor comunității socialiste și ai partidelor comuniste și muncitorești frățești, al păcii și securității in Balcani, în Europa și în lume.Biroul Politic al C.C. al P.C.B. a însărcinat organele de partid și de stat corespunzătoare să /întreprindă măsuri concrete pentru extinderea și adincirea pe mai departe a colaborării bulgaro-române în toate domeniile și în special, în domeniul economiei și cooperării industriale".

intensificării luptei pentru consolidarea regimului socialist în R. P. D. Coreeană și dejucarea manevrelor forțelor reacționare și imperialiste, care caută să scindeze națiunea coreeană. în această ordine de idei este lansat apelul Ia întărirea solidarității cu lupta dreaptă pentru progres și democrație a populației sud- coreene, care este chemată să-și sporească eforturile’ pentru realizarea obiectivului comun al reunificării independente și pașnice a patriei. De asemenea, chemările exprimă solidaritatea poporului coreean cu lupta antiimperialistă, pentru progres, a popoarelor întregii lumi.
Dezbaterile Consiliului de Securitate

asupra situației din CipruNAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — în cadrul celei de-a doua ședințe a Consiliului de Securitate privind situația creată în Cipru, vineri seara, Kurf Waldheim a prezentat aprecierile sale în legătură cu situația din Cipru și mijloacele de rezolvare a problemei, în urma ’ convorbirilor avute, recent, la Ankara și Atena. „Reglementarea pașnică este o necesitate urgentă, dacă dorim să evităm alte tragedii și dezastre" — a subliniat Waldheim. Secretarul general al O.N.U. a declarat că „orice soluție a problemei cipriote trebuie să aibă la bază suveranitatea, independența, integritatea teritorială și regimul de stat nealiniat al Ciprului, așa cum se prevede în rezoluția A- dunării Generale asupra Ciprului".în cuvîntul său, șeful delegației cipriote, Glafkos Clerides. a afirmat că guvernul său este dispus, dacă trupelp,, turc,ești vor fj retrase din insulă, să procedeze la desființarea gărzii naționale cipriote și să predea armele, unor forțe ale O.N.U. de menținere a păcii, lărgite cu contingente ale țărilor nealiniate. El și-a exprimat încrederea că Consiliul de Securitate poate asigura o reglementare pașnică a problemei cipriote. subliniind că ciprioții — greci și turci — pot găsi o asemenea rezolvare dacă vor fi retrase toate tru-

pele străine din insulă și va fi înlăturată imixtiunea din afară.Ca răspuns la apelul ambasadorului sovietic Iakov Malik, reprezentanții Greciei și Turciei. Denis Ca- rayannis și, respectiv. Osman Olcay, au declarat că guvernele țărilor lor nu urmăresc divizarea insulei.

Legenda „linii de aur“ în variantă neozeelandeză*

RABAT 22. — Corespondentul A- gerpres transmite : Reprezentantul Partidului Comunist Român la lucrările Congresului național al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc, tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a avut o convorbire cu Abderrahim Bouabid. secretar general al Uniunii Socialiste a Forțelor Populare din Maroc.De asemenea, tovarășul Cornel Burtică a avut o întrevedere cu Ab- dellatif Ghissassi. ministrul marocan al comerțului, industriei, minelor si marinei comerciale.
★Congresul național al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc (P.P.S.). a început dezbaterile ■ /

asupra raportului prenumele Comitetului Cen- secretarul general al tovarășul Aii Yata, ca tezelor și programului de
generale zentat, în trai, de partidului, și asupra . .acțiune ale P.P.S. Vorbitorii au relevat că raportul de forțe pe plan mondial este, în prezent, mai favorabil intensificării luptei maselor populare pentru . apărarea intereselor lor economice și sociale. Au foșt făcute o serie' de propuneri cu privire la conținutul și metodele pe care P.P.S. trebuie să le aibă în vedere pentru antrenarea tuturor forțelor patriotice, progresiste și revoluționare pe plan național, în vastul program de construire a unui Maroc modern, tot mai prosper. în măsură să asigure întregului popor o continuă bunăstare.

• ZGÎRIE-NORI FĂRĂ 
LOCATARI Niciodată nu au existat atitea birouri libere la New York — scrie agențja. France Presse. Pe vestita insulă Manhattan, dominată de coloșii de beton și sticlă, au devenit vacante 4 milioane mp, adică 18 la sută din suprafața construită special pentru birouri. Cel mai afectat pare să fie „World Trade Center", format din două turnuri gemene înalte de 400 de metri, care pierde a- nual 10 milioane de dolari. Cauza ? Criza economică și financiară a determinat, odată cu restrîngerea activităților, drastice concedieri. Numărul „gulerelor albe" — cum se mai numesc în S.U.A. funcționarii de birou — a scăzut în ultimii patru ani, numai la New York, cu 40 000.

r

PLECAREA SPRE PATRIE A DELEGAȚIEI
MINISTERULUI EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUIAMMAN 22 (Agerpres). — Delegația Ministerului Educației și învăță- mîntului, condusă de Paul Niculescu, viceprim-ministru al Guvernului român, ministrul educației și învățămîntului, care, la invitația ministrului educației din Regatul Hașemit al Iordaniei. Kukane al lîindaui, a făcut o vizită în această țară, a părăsit Ammanul, îndreptîndu-se spre țară. La plecarea din capitala iordaniană au fost prezenți Zukane al Hin- daui, ceilalți membri ai conducerii Ministerului iordanian al Educației, precum și ambasadorul României Ia

Amman, Vasile dorul Iordaniei Khassaouneh.în drum spre . Niculescu a~-făcut o escală de o. zi la Atena. Cu acest prilej, el a făcut o' vizită protocolară la Ministerul grec al Educației și Cultelor, unde a avut o convorbire cu ministrul Panayotis Zeppos. în cadrul convorbirii, la care a participat și ambasadorul României la Atena, Ion Brad, s-a subliniat necesitatea dezvoltării în continuare a relațiilor româno-elene în domeniul învățămîntului.

Gîndilă, și ambasâ- la București, Hanițară, tovarășul Paul

• ENCICLOPE- 
D I A BULGARĂ. In R. P. Bulgaria va fi editată o enciclopedie în 5 volume. Ultimul volum este programat să a- pară cu ocazia 1300 de ani de la constituirea — in anul 681 — a primului stat bulgar. Enciclopedia va oglindi istoria poporului bulgar, luptele de eliberare duse de el în decursul veacurilor, schimbările radicale care au avut loc în țară in anii socialismului.

.aniversării a

„Sînt necesare măsuri ferme pentru instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale"

Intervenjia reprezentantului român în Comisia 
pentru produsele de bază a U.N.C.T.A.D.GENEVA 22 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva s-a încheiat sesiunea Comisiei pentru produsele de bază a U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare), al cărei princi-

Lucrările „Comisiei internaționale pentru
cercetarea crimelor juntei din Chile"

în marile singurătăți australe ale Pacificului, unde nici un alt țărm nu e mai aproape de 2 000 de mile marine, răsar din valuri cele . două mari insule ale Noii Zeelande ; „insula fumegîndă" și „insula de jad". Cea dinții, în nord, este pămînt răscolit de vulcani și presărat cu gheizere, cea de-a doua, sudică, poartă veșmîn- tul luxuriant al pădurilor de conifere și al pășunilor.La aceste latitudini meridionale, umiditatea și temperaturile moderate au determinat orientarea economiei spre dezvoltarea agriculturii, în primul rind a ramurii zootehnice. Noii argonauți debarcați pe aceste meleaguri au aclimatizat, pe lingă multe alte specii de animale, productiva oaie, făcînd să apară o varianta modernă a legendei „linii de aur". Iarba, suculentă, crește tot timpul anului, fiind cultivată pe întinse suprafețe, in ultimul timp fiind folosite tot mai intens avioanele pentru împrăștierea îngrășămintelor și a semințelor. Cifrele sint elocvente : 60de oi, 8—9 milioane revenind 20 de oi și fiecare locuitor. 89 la mînturile cultivabile
de .milioane de bovine, 3 bovine de sută din pă- sînt rezervate pășunatului și furajelor. Cu toate acestea, numai o parte redusă din forța de muncă a tării (12 la sută din totalul de 1 200 000 de oameni) se află angajată în această activitate economică tradițională. Agricultura. considerată, „coloana vertebrală" a țării, furnizează — mai ales prin lînă, carne

și produse lactate — circa 80 la sută din export și, totodată, asigură Noii Zeelande locul întii din lume la exportul de unt și locul al doilea la brînzeturi. Carnea de oaie, mult apreciată de consumatorii britanici, constituie, mai ales după perfecționarea transporturilor frigorifice, unul din principalele produse importate de Anglia,' în ciuda implicațiilor ce se ivesc astăzi ca urmare a apartenenței acesteia la Piața comună.Resursele subsolului nu slnt a- bundente, dar cărbunele, de pildă, acoperă în bună parte necesitățile economiei. în ultimii ani au fost descoperite importante zăcăminte de mangan, uraniu, tungsten, tîta- niu, bauxită, ceea ce va permite valorificarea lor industrială în viitor. Deși lipsesc unele materii prime-'de bază, cum ar fi petrolul. care sint importate, totuși industria neozeelandeză înregistrează progrese atît în domenii tradiționale, ca îmbrăcăminte. încălțăminte. mașini, echipament feroviar. industrie alimentară, cit și în ce privește tendința tot mai accentuată de a prelucra în țară o serie de materii prime, printre care lemnul și pasta de hîrtie. Unele obiective industriale construite în anii recenți, ca, de pildă, Combinatul siderurgic de la Glenbrook sau Uzina de aluminiu de la Bluff, la extremitatea sudică, încep să modifice vechea imagine agrară a tării.Un nivel ridicat l-a atins în a-

ceasta țară producția de electricitate. în special sistemul hidroenergetic, care beneficiază de o întreagă salbă de lacuri montane, adevărate rezervoare la au fost marine rate ca lume.Situate, din punct de vedere geografic, la două capete ale planetei,' intre România și Noua Zeelandă s-au statornicit relații prietenești, care au cunoscut un impuls in special după stabilirea relațiilor diplomatice, în 1969. cînd intre cele două țări s-au încheiat o serie de acorduri. în 1973 a fost întemeiată Asociația culturală Noua Zeelandă—România. Au avut loc. de asemenea, schimburi de delegații parlamentare. ale organizațiilor de tineret etc.începind de astăzi, țara noastră va avea ca oaspete pe primul ministru al Noii Zeelande. Wallace Edward Rowling, eveniment important în relațiile româno-neozeelandeze, menit să contribuie la dezvoltarea legăturilor dintre cele două țări și popoare. Perspectivele amplificării relațiilor reciproce de cooperare prietenească sînt pe deplin conforme cu dorințele și interesele celor două popoare, cu cerințele progresului și colaborării internaționale.

de forță, în largul în nord, coastelor,Maui,depistate zăcăminte sub- de gaze naturale, conside- printre cele mai mari din

în capitala Mexicului își desfășoară lucrările cea de-a treia sesiune a „Comisiei internaționale pentru cercetarea crimelor juntei militare ,di,p, Chile". La ședința de deschidere a 'luat cuvintul președintele țării gazdă, Luis Echever- ria, care și-a exprimat speranța că lucrările comisiei vor contribui la intensificarea luptei poporului chilian împotriva dictaturii, la strîn- gerea rindurilor forțelor progresiste din întreaga lume în apărarea libertății poporului chilian, a legalității și dreptului tuturor popoarelor de a-și hotărî singure destinele.După raportul secretarului general al comisiei, Hans-Joran Frank (Suedia), au luat cuvîntul o serie de militanți democrați, patrioți, personalități chiliene de seamă, între care Orlando Letelier, fost ministru de interne, și Clodomiro Al- meyda, fost ministru de externe în guvernul Unității populare, care, după cum se știe, a fost eliberat la începutul acestui an ca urmare a demersului personal făcut de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dezbaterile s-au axat asupra actualei situații dificile din Chile, unde, după cum a arătat Rodrigo Rojas, fost consilier al președintelui Allende, numai în ultimele săp- tămini -alte 940 de persoane au fost arestate și aruncate în închisori,

alături de alte mii și mii de patrioți chilieni. Un emoționant discurs despre lupta neînfricată dusă de poporul chilian pentru cucerirea libertății a rostit Clodomiro Alme- yda, care a-declaraț printre altele : „Regimul militar nil a reușit să îngenuncheze poporul. In condițiile grele ale ilegalității, simțind sprijinul forțelor democratice din întreaga lume, chilienii continuă lupta pentru restabilirea libertăților și drepturilor omului în patria lor".Ulterior, in cadrul unei conferințe de presă, Clodomiro Almeyda a relatat despre întîlnirea pe care a avut-o în închisoare, chiar in noaptea precedentă plecării sale spre București, cu Luis Corvalan, secretar general pl Partidului Comunist din Chile. El a arătat că Luis Corvalan constituie pentru toți un model de bărbăție, izbutind chiar în temniță să-și unească tovarășii,, să le întărească în victoria finală. La Corvalan i-a încredințat yda următorul mesaj : transmiteți salutul meu patrioților chilieni aflați te și să exprimați sentimentul profundei recunoștințe tuturor forțelor progresiste din lume pentru solidaritatea lor cu lupta eroică a poporului chilian. Zidurile temnițelor și privațiunile nu ne-au in- frint".

pal obiectiv a fost pregătirea unui program global integrat pentru materii prime. Scopul acestui program este — așa cum au arătat delegații a numeroase țări — elaborarea de măsuri corespunzătoare în vederea stabilirii prețurilor și a piețelor.La încheierea .reuniunii au fost a- doptâte, ♦ in unanirpitate. mai multe rezoluții.în intervențiile sale, delegația română a subliniat necesitatea instaurării intre state, a unor relații economice bazate pe principii noi, a a- plicării declarației și programului de acțiune privind instaurarea Unei noi ordini economice internaționale, realizarea unui raport echitabil între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale, adoptarea unul sistem internațional pentru menținerea stabilității prețurilor, ca și crearea unui organism internațional, cu participarea tuturor țărilor interesate. care să asigure soluționarea problemelor în inieresul tuturor națiunilor.

• INSULE DE VÎN- 
ZARE... La Hamburg funcționează o agenție care se o- cupă cu vînzarea... de insule. Pe lista ofertelor figurează peste 320 de insule, situate in diferite colțuri ale lumii. Cine sînt însă persoanele în stare să facă asemenea achiziții ? (Printre oferte figurează, de pildă, insula Great-St. James din Ca- raibe la prețul de '15 milioane mărci vest-germane). Evident, sînt miliardari de pe diverse meridiane, care tind tot mai mult spre „o viață particulară izolată". Unii din ei afirmă că vor să scape de poluare, de zgomotele și înghesuiala din marile orașe, alții că vor să-și pună la adăpost familia de e-j ventuale răpiri, violențe ș.a.m.d.

Liviii RODESCU

GENEVA 22 (Aget'pres). — La Geneva a fost dat publicității un studiu al .. .................................... 'Muncii în care se ‘arată că. în cursul anului trecut, șomajul s-a accentuat în țările industrializate „depășind previziunile și temerile cele mai pesimiste". Cea mai mare creștere a șomajului s-a produs în Danemarca, unde numărul celor rămași fără lucru a crescut de patru ori. Dublarea numărului șomerilor s-a produs, anul trecut, in R.F.G., Australia și Chile.

Birouluj Internațional al

P. C. Italian

• TERMOMETRUL 
POATE DEPISTA CO
MORI SUBTERANE. Sa constatat că în regiunile în care minereurile se află la o adinei} me nu prea mare, temperatura este cu 1—2. grade mai ridicată1. Bazindu-se pe acest fapt, . specialiștii unei uzine de apa} rate de precizie din Harkov (U.R.S.S.) au pus la punct un termometru electronic cu. .ajutorul căruia se poate determina temperatura cu o mare exactitate — pînă la o sutime dă grad. Termometrul ' are mărimea unui stilou și este acționat de o baterie. Cu ajutorul pot fi descoperite zăcăminte gaze naturale, petrol, fier alte „comori" subterane.

lui de și

agențiile de presă transmit:
francez, marca vest-germană, florinul olandez și yenul japonez. Cursul aurului s-a aflat. în ușoară creștere, uncia fiind cotată în jurul cifrei de 185 dolari.

credința despărțire, lui Alme- „Ro'g să de luptă în liberta-

se pronunță pentru o 
politică de largă unitate 

a forțelor populareROMA 22 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist Italian. Enrico Berlinguer, a declarat, într-un discurs televizat, că în actuala situație din Italia P.C.I. propune o politică de largă unitate de acțiune a tuturor forțelor populare, cu scopul de a scoate țara din grava criză politică și economică pe care aceasta o traversează. Berlinguer a relevat, totodată, contribuția decisivă adusă de P.C.I. la apărarea cuceririlor democratice ale oamenilor muncii italieni. '

• BĂTĂLIA ÎMPOTRI
VA DROGURILOR. In perioada 1967—1973, însărcinate cu lupta stupefiantelor diferitele țări ale lumii, 17 060 tone de cannabis și aproape un milion de doze de LSD — se arată într-un radort prezentat la Geneva de Comisia pentru narcotice a Națiunilor Unite. . Raportul relevă, totodată, că în cei șapte ani au mai fost confiscate 8 tone de morfină, 6 tone de heroină și 3 tone de cocaină. Numai in 1973 au fqst descoperite peste o sută de laboratoare clandestine în care se produceau pastă de cocaină, heroină, halucinogene.

autoritățile împotriva au confiscat, in

DE LA CQRESPONDENȚII NOȘTRI:

CAIRO ■■ Ample acțiuni

de reconstrucție și dezvoltare
lupte violente. Pentru a grăbi procesul reconstrucției sale, guvernul egiptean a ho- tărit alocarea unui fond de 500 000 de lire, în fața Khantarei. pe malul opus al Canalului. a luat . ființă o

Ministrul român al indus- trlei constructoare de mașini grele, loan Avram, care a făcut o vizită în Uniunea Spvietică, a avut întrevederi cu conducători ai Ministerului Industriei Constructoare de Mașini Grele, Energetice și de Transport, precum și ai Ministerului Industriei Electrotehnice ale U.R.S.S., cu care a discutat probleme privind colaborarea româno-sovietică în domeniul construcției de utilaje și echipamente electrometalurgice și alte probleme de interes comun.

0 sesiune a Internaționa
lei Socialiste s_a deschis în Ber* linul Occidental. Reuniunea, nu are o prdine de zi oficială și nu urmează să adopte hotărîri ăau rezoluții asupra unor probleme. Ea este consacrată realizării unui schimb de vederi asupra situației politice și economice internaționale.

Puternice manifestații de 
studenților spanioliau 8Vl,t loc, vineri, în centrele universitare Madrid, Barcelona, Vigo și Coruna. Participanții au protestat împotriva închiderii de către autorități a Universității din Valladolid și au cerut înfăptuirea unor reforme democratice în domeniul învățămîntului.

Klegeri municipale și co
munale Pentru desemnarea unei noi administrații locale au fost anunțate sîmbătă, ia Atena, pentru 30 martie. Primul ministru Constantin Caramanlis a subliniat că „guvernul nu își. propune să desemneze candidați proprii, nici să dea un caracter politic acestor alegeri".

Ia cererea acestuia, din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. DuPă cum a declarat un reprezentant al guvernului pentru problemele presei, Jan Mitrega va lucra in domeniul diplomatic. (P.A.P.)
Primul ministru al Uoii 

Zeelande, Wallace Rowling, a declarat. în cadrul unei conferințe de presă, că intre tara sa și Franța nu mai există probleme litigioase si că în relațiile dintre cele două țări a început o eră nouă. EI si-a exprimat speranța că decizia guvernului francez de a înceta experiențele nucleare în atmosferă este definitivă.

Sesiunea Consiliului mi- 
nisterial al 0.0.s a înclleiat în capitala Etiopiei. în timpul lucrărilor, participanții au subliniat însemnătatea proclamării Republicii Guineea-Bissau și creării premiselor pentru proclamarea deplinei independențe a Mozambicului, Angolei. Insulelor Sao Tome și Principe. Consiliul ministerial a aprobat planul strategic elaborat de Comitetul de eliberare al O.U.A., în rare se acordă o atenție primordială luptei pentru eliberarea popoarelor Zimbabwe și Namibiei și lichidării sistemului de apartheid în Republica Sud-Africană.

Consiliul de Stat al R. P.
Polone 1_a elil3erat Pe Jan Mltrega,

Declinul dolarului a conti‘ nuat vineri, pe diverse piețe financiare din Occident. Moneda americană și-a slăbit pozițiile în special față de francul elvețian, francul

Ploi torențiale s-au abă
tut asupra Egiptului,inundînd 21 de sate. Aproximativ 10 000 persoane au rămas fără adăpost, latează ziarele apărute sîmbătăCairo. Autoritățile au luat măsuri in vederea ajutorării, sinistraților.

de reia

Călătorind de la Port Said spre sud, de-a lungul Canalului de Suez, prin fața o- chilor se succed. imagini impresionante ale eforturilor depuse de poporul egiptean pentru a înlătura urmele ____  _ ........ .......listrugerilor provocate stațiune pilot, ai cărei de război, pentru a reclădi din ruine orașe și sate. întreprinderi industriale. Pe întinderile răvășite de exploziile de odinioară ale proiectilelor, au apărut și apar tot mai des șantiere ale noilor cartiere de locuințe, fabrici de curînd redate producției, ogoare cultivate prima dată după i’ungă timp. Suez, fost instituții. întreprinderi comerciale si-au reluat activitatea normală. Recent, primul ministru egiptean, dr. Abdel Aziz Hegazi, a făcut o vizită în zona Canalului de Suez pentru a examina la fata locului stadiul lucrărilor de reactivare a marii căi de ană. Cu acest nrilei a fost vizitată și Khantara, mica localitate de pe malul estic al. canalului, care. în octombrie 1973. a fost teatrul unor

de presa eglp- ca „un ade- program de ac- de lungă dura- care iși găsesc aspirațiile egiptean"

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Fundațiile unui palat și vestigiile unui■ mormînt datînd de trei milenii și jumătate au fost descoperite în apropierea . orașului antic Panlung, in provincia centrală Hupeh din R. P. Chineză — a- riunță agenția China Nouă. Palatul era alcătuit din patru camere, înconjurate de un coridor. Mormîntul conține numeroase. obiecte funerare din bronz, jad și porțelan. Ornamentele de pe unul din sicrie, sînt. vestigiile cele mai vechi ’ ale gravurii în lemn cunoscute .pînă in prezent în China.

pentru o de și au Scoli.
perioadă La Is mail ia sute de case reparate.

locuitori, reîntorși pămînturile primit case de pămînt.Programul construcție a regiunilor din est constituie o expresie elocventă a hotărîrii guvernului egiptean de a acționa prin toate mijloacele pentru vindecarea cit. mai grabnică a urmelor răzbdiului. de a accelera . dezvoltarea economică a tării o cale înfloritoare. A- ceestă preocupare este evidentă și în nume- acțiuni in- în ultima linia ner- activitătii de stat, vâ- rationale.

oe natale, au și loturide re-

o?

roase alte trenrinse vreme, ne fecționării aparatului lorificării cu maximă eficientă, a resurselor natura’e. satisfacerii nevoilor de trai ale maselor.în acest sens, mesajul adresat recent de președintele Anwar Sadat Adunării Poporului și primului ministru este apre-

ciat te ană vărat țiune tă, înexpresie poporului („Al Goumhouria"). în mesaj, președintele subliniază necesitatea unor eforturi susținute pentru refacerea țării, a revizuirii sistemului fiscal în vederea unei mai iuste repartizări a obligațiilor între cetățeni, a promovării unei lupte hotărîte împotriva risipei. întlmninate cu vie satisfacție de opinia publică, dezbătute pe larg în cadrul guvernului șl al Adunării Poporului. aceste cerințe acute formulate de șeful sfatului urmează să-și găsească concretizarea într-o serie de legi care vor fi adontate în viitorul apropiat.Aplicarea în viață a acestui program de măsuri, se apreciază în cercurile politice cairote. va imnrifna un nou dinamism forturilor pentru dezvoltării și sociale gipt.

• PENTRU PROTEC
ȚIA BIJUTERIILOR. Cum ar putea fi identificat un diamant furat ? Cercetătorii de la Institutul Weizmann, din Israel, au realizat un dispozitiv care poate înregistra cu multă exactitate ansamblul de reflecții și refracții ce conferă pietrelor prețioase strălucire. Reprodus cu ajutorul dispozitivului amintit, acest desen, unic pentru fiecare piatră prețioasă, permite recunoașterea ei cu exactitate. Se crpde că, prin fotografierea bijuteriilor, celebre și fișarea desenelor lor, se va ajunge ca, în cazul în care acestea ar fi furate, să poată fi la fel de greu de plasat ca și pînzele unor mari maeștri ai penelului.

.............. e- întrenrinse accelerarea economice a R. A. E-
Nicolae N. LUPU

• MOTANUL-C A M- 
P I O N. Pierdut în Central din Franța, „Moune" a stabilit un. record, parcurgind 450 metri pentru a reveni __ ___Pierre'-du'-Mont, la locuința stă- pînilor săi. El a străbătut patru departamente; traversînd aproape întreaga Franță nevătămat. Stăpîn'i săi au constatat doar că „Moune". nefiind „motanul încălțat" din poveste, avea labele pline de bătături...

Masivulmotanul adevărat de kilo- la St.
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