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primul ministru al Noii Zeelande

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat ieri cu specialiști

La Piatra Neamț

A început construcția

și .edilii Capitalei
unui modern combinat

pentru prelucrarea
sistematizarea și dezvoltarea
m
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Ieri, la sedipl C.C. al R.C.R., a avut loc o ședință de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu conducerea Consiliului popular al municipiului București, ârhitecții și proiec- tanții care se ocupă de sistematizarea Capitalei. Au fost examinate dezvoltarea rețelei de transporturi urbane, machetele și schițele de sistematizare a 10 mari ansambluri de locuințe, a unor maripiețe și magistrale bucureștene, precum și traseul din prima etapă a metroului care urmează să fie reali- tat în Capitală.Examinînd în amănunțime machetele și'schițele de sistematizare, secretarul general al Partidului Comunist Român a indicat arhitec- ților, proiectanților și conducerii

consiliului popular municipal să acorde atenție deosebită rezolvării problemelor fundamentale legate de construcția de locuințe, sistematizarea și satisfacerea nevoilor de circulație ale Capitalei. Pe primul plan al preocupărilor arhitec- ților și proiectanților bucureșteni trebuie să stea păstrarea specificului orașului, așa cum s-a dezvoltat în decurspl vremii, folosirea lâ maximum a tot ceea ce oferă construcțiile și străzile actuale. Aceas-’ tă realitate trebuie să conducă’ la o concepție unitară, care să aibă în vedere stradă, casă cu casă, pentru folosirea a ceea ce există în prezent bun și valoros . din punct de vedere constructiv și edilitar, evitîndu-se la maximum posibil demolările, risipa de spațiu și modificarea arhitectonicii tradiționale a orașului.
analizarea, stradă cu

în context, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea ca tot ceea ce se va construi de acum înainte să completeze și să modernizeze actualul perimetru al orașului, să asigure armonizarea construcțiilor viitoare cu cele existente, să conducă la sistematizarea rațională a întregului municipiu București.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat sarcină conducerii Consiliului popular al municipiului București ca, pe baza concluziilor desprinse din această analiză de lucru, să fie îmbunătățite proiectele și machetele prezentate, urmînd șă fie puse în discuția cetățenilor, a specialiștilor și să se treacă la execuția lor numai după examinarea Ia fața locului a fiecărui ansamblu ce va fi realizat.

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul „Scinteii", Ion Manea). —. De cîteva zile, pe noua platformă industrială a municipiului Piatra Neamț au început lucrările de construcție a unui modern combinat pentru prelucrarea lemnului, primul de a- cest fel din județ. Amplasarea acestui important obiectiv economic în imediata apropiere a zonei împădurite din județul Neamț a fost determinată de necesitatea valorificării superioare atît a rezervelor de masă lemnoasă existentă aici, cit și a deșeurilor de lemn care rezultă de la fabricile de cherestea.Noul combinat va dispune în prima etapă de o fabrică pentru producerea plăcilor aglomerate din lemn și de o altă fabrică , pentru mobilă. Datorită gradului înalt de dotare tehnică, noua unitate va avea1 o productivitate sporită și va asigura o creștere cu 14 Ia- sută a valorii produselor obținute din fiecare metru cub de masă lemnoasă.
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UN OBIECTIV ESENȚIAL SUBLINIAT IN COMUNICATUL LA SIRIU- BUZĂU SE REALIZEAZĂ

și integrală a planului
it

Industria noastră socialistă mură fundamentală a Economiei naționale — a înregistrat anul trecut cel mai înalt ritm de creștere din ultimul deceniu. Așa cum se subliniază în Comunicatul cu privire la dezvoltarea econdmico-șo- cială a României în 1974, producția industrială a țării a sporit cu 15 la sută. Pentru 1975, ultimul an al actualului cincinal, prin planul de stat se prevede un ritm identic de creștere a producției ■ industriale a țării — de 15 la sută — ritm deosebit de mobilizator ș> pe deplin realizabil. Este un ritm obiectiv necesar, izvorît; din cerința imperioasă privind'continuarea dezvoltării rapide a industriei noastre, care — așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în; Raportul prezentat la Congresul al XI-lea al partidului — constituie baza progresului întregii economii, a bunăstării poporului, a independenței țării, a viitorului strălucit al patriei.Realizările obținute în perioada ce a trecut din acest an demonstrează cu tărie că stă în puterea oamenilor muncii șă intensifice ritmul de dezvoltare a producției industriale. Pe de o parte, dinamismul producției iridustriale- este susținut de baza tehnico-mâterială necesară, resursele fiind în concordanță cu volumul și structura producției, iar pe de altă parte de activitatea tenace și dirză a colectivelor de muncitori, tehnicieni și ingineri- diri întreprinderi, care, mobilizați de organizațiile de partid, acționează cu energie și feri mitate pentru a înregistra în fiecare zi, decadă și lună rezultate mereu mai bune. Dînd viață Îndemnului înflăcărat al secretarului general al partidului adresat întregii națiuni de la tribuna forumului comuniștilor români, răspunzind prin fapte chemărilor din Manifestul Frontului Unității Socialiste, oamenii muncii își concentrează tot mai mult forțele și capacitatea creatoare în întrecere pentru a înfăptui sarcinile de plan și angajamentele asumată pe acest an, pentru a încununa cu deplin succes strădaniile întregului popor de a realiza cincinalul înainte de termen. • ’Firește, este remarcabil faptul că, în luna ianuarie și în prima decadă din februarie, majoritatea covîrșitoare a ramurilor și județelor țării și-au Îndeplinit și chiar depășit planul producției industriale, în ansamblul său, obținind importante sporuri de producție fizică. Cantități mai mari decît prevederile planului s-au consemnat cărbune, fontă, oțel, laminate ^nite pline, aluminiu primar, la fi- mo-

toare electrice, transformatoare și autotransformatoare, mijloace de automatizare electrotehnice, locomotive electrice și Diesel pentru linii magistrale, rulmenți, îngrășăminte cu. fosfor; și alte produse chimice, produse ale lemnului, la bunuri ale alimentare.Pe acest realizări, . general apărut însă trastante, unele restanțe la diferite produse, te anumite ramuri și întreprinderi, prin evitarea cărora rezuitatgle de pină acum puteau fi mai consistente. Concludentă este in acest sens situația care s-a creat în industria chimică, unde planul nu a fost îndeplinit integral la un șir de produse principale. • Evident, cauzele sînt cunoscute — în-* tîrzieri în punerea în funcțiune a unor capacități, exploatarea sub parametrii planificați a unor instalații noi, întreruperi în funcționarea altora — și nu mai insistăm a- supra lor. Rămîneri in urmă s-au înregistrat în perioada amintită și la ciment, mașini șl utilaje tehnologice, autoturisme de teren, autocamioane, autotractoare și autobasculante cu motor Diesel, apara- tâj electric de înaltă tensiune, produse mult solicitate de economia națională.Sarcina fundamentală, numărnl unu, care se pune în momentul de față — subliniată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. in ședința din 6 februarie — este ca planul să fie îndeplinit ritmic, la fiecare produs, in fiecare întreprindere. Tocmai de aceea, a folosi din plin, cu înalt randament, fiecare zi pentru a aduce cit mai repede rezultatele la nivelul prevederilor planului, pentru a lichidă de urgență rămi nerea în urmă constituie obligația primordială față de partid, față de societate a organizațiilor de partid, a colectivelor din unitățile aflate intr-o atare situație. Nici o convingere fatalistă, generatoare de pasivitate nu trebuie să-și facă loc în aceste întreprinderi. Dimpotrivă, trebuie să se aibă în vedere că planul este un tot unitar, are Ta bază cerințe bine precizate și, ca atare, economia națională contează pe ansamblul tuturor produselor, tuturor sortimentelor, care trebuie realizate potrivit eșalonării stabilite. In a- cesț- fel, ■ fiecare colectiv iși aduce contribuția la accelerarea dinamismului industriei noastre socialiste.Ceea ce se cere în momentul de față comitetelor și consiliilor menilor muncii, specialiștilor
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Cel mai mare baraj 
de anrocamente din țară

1La Siriu, pe valea Buzăului, a început cucîteva luni în urmă, construcția unuia din am început lucrările cu cele mai mari obiective cuprinse în programul stabilit de conducerea partidului si statului nostru privind regularizarea riurilor interioare. ' amenajarea lor hidroenergetică și crearea unor disponibilități de apă pentru extinderea suprafețelor irigate.
— în octombrie ’74

?'

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, pe Wallace Edward Rowling, primul ministru al Noii Zeelande.La primire au participat tovarășii Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, George Macoveșcu, ministrul afacerilor externe. Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor.Au fost de față Basil Franklin Boit, . ambasadorul Noii Zeelande în țara noastră, John Viviân Scott, secretar adjunct la Ministerul Afacerilor. Externe, și Harold Huyton Francis, a- sistent.de secretar la Mj-A.E.. consilier personal al primului - ministru pentru problemele externe.Premierul neozeelandez a împărtășit președintelui Nicolae Ceaușescu satisfacția deosebită pe care o încearcă cu prilejul acestei întrevederi, i-a exprimat călduroase mulțumiri pentru ocazia oferită de a vizita România, de a cunoaște realizările poporului român pe calea propășirii rapide a patriei, realizări urmărite cu interes și admirație în țara sa.Sajutînd cordial pe oaspete, pre- ședintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că vizita pe care p face . în. România reprezintă o mărturie pregnantă a bunelor relații dintre două țări,

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

• „Barajul din anro- camente tec de last șicare îl ridicăm aici, între culmile Jariștei și Pehărău — ne spunea tov.. Dumitru Cumpătă, inginerul- șef al șantierului — este primul obiectiv din' complexul de lucrări care vizează amenajarea hidroenergetică a riului Buzău. Bațajul va a- vea o înălțime de 132 m, lățimea coronamentului va fi de 12 m. iar baza de 600 m. Pentru ridicarea lui vor fi necesare circa 8,5.milioa- ne mc de anrocamen- te, balast și argilă. Lacul de avea o 11,5 km do peste mo de apă".Atunci cînd va fi gata, barajul de la Siriu — proiectat

(un ames- pămint.. ba- beton) pe

acumulare va lungime de și un volum 220 milioane

Institutul proiectări bunătățiri va asigura apa industrială și potabilă pentru dezvoltarea localităților din zonă, inclusiv pentru .orașul aici la giei hidrocentrală vea o putere stalată de 203 MW și anual va produce 457 milioane kWh de energie electrică. Și, in sfirșit, cea mai mare parte din apa acumulată la Siriu va fi folosită pentru irigarea ogoarelor. Aproape 60 000 ha de teren din sudul județului Buzău și partea de nord a Cîmpiei Bărăganului vor fi irigate.Cine sînt constructorii acestui mare o- biectiv ?

de studii și pentru îm- funciare apa
din pentru Buzău. Apa va fi producerea electrice.

de folosită ener- Prima va a- In-

20 de oameni. Acum sintem 450, iar în ’76, momentul de vîrf al activității pe șantier, vom fi peste 1 200. Majoritatea sintem tineri.Cel care ne-a informat este inginerul stagiar Vasiliu Gîlcă. Are 26 de ani. Este unul din cei 11 ingineri stagiari veniți în inima muntelui, împreună cu sute de alți .tineri pentru a îndeplini o sarcină de mare răspundere : ridicarea barajului. „Veteranii" șantierului, constructorii care au la activ două și chiar trei prezențe pe fostele mari șantiere ale țării, îi privesc cu mîndrie. „Ei — ne spune inginerul Ion Moraru, șeful lotului baraj — sînt schimbul nostru de mîine. Și, după felul cum muncesc, pot spune că ne vor întrece". Se cuvine precizat că angajamentul constructorilor de la Siriu- Buzău este de a da în folosință barajul cu un an înainte de termen.

cele o ilustrare a dorinței po-

poarelor noastre de a întări prietenia și colaborarea dintre ele.Președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Wallace Edward Rowling au trecut apoi în revistă progresele inregistfate te dezvoltarea raporturilor româno-neozeelandeze, au examinat posibilitățile de a conferi, în continuare, noi dimensiuni acestor legături. S-a relevat hotă- rîrea comună de a extinde și adînci relațiile politice, economice, tehnico- științifice și culturale, de a. realiza o conlucrare intensă și durabilă, în folosul ambelor popoare, al cauzei. păcii și înțelegerii între națiuni.S-au abordat, de asemenea, aspecte principale ale actualității politice internaționale, evidențiindu-se dorința celpr două țări de a colabora mai strîns în vederea aprofundării și consolidării procesului destinderii în Europa și pe plan mondial. A fost reafirmată voința României și a Noii Zeelande de a-și aduce și în viitor întreaga contribuție la democratizarea relațiilor internaționale și instaurarea unei npi ordini economice, la promovarea, în raporturile dintre state, a principiilor independenței șl suveranității, egalității in drepturi și. neamestecului în treburile interne, renunțării la terță și la - amenințarea cu terța, respectului și 'avantajului reciproc. Iri acest con-

text, s-a subliniat importanța întăririi rolului O.N.U., necesitatea participării tuturor țărilor — mari, mijlocii și mici — la statornicirea unui climat de pace, securitate și cooperare, la soluționarea problemelor majore ce confruntă omenirea contemporană, la edificarea mai drepte și mai bune, toate, națiunile să poată trăi libere, independențe, potrivit aspirațiilor și intereselor lor legitime.
■frDupă întrevedere, tovarășul Nicolae Ceaușescu,, președintele. Republicii Socialiste România, . și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit un dejun în onoarea primului ministru al Noii Zeelande, Wallace Edward Rowling, și a soției sale, Glen Elna Rowling.Au participat tovărășii Manea Mă- nescu, Gheorghe Cioară, Emil Dră- gănescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Răduleseu, Ștefan Andrei, George Macoveșcu, . Angelo Mlculescu.Au luat parte Basil Franklin Boit, John Vivian Scott, Harold Huyton Francis.In timpul dejunului, președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Wallace Edward Rowling au rostit scurte toasturi;întrevederea și dejunul s-au desfășurat intr-o atmosferă prietenească, de caldă cordialitate.

unei lumi în care

Toastul președintelui NicolaeDomnuleDoamnăDoamnelor și domnilor,Doresc să exprim satisfacția noastră pentru vizita în România a domnului prim-ministru, însoțit de doamna, colaboratori. Sper că vizita și șederea dumnea- România vor fi plăcute și, totodată, cu rezul- pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările

prim-ministru, Rowling,
de ceilalți voastră în tate bune noastre.Desigur,cunoaște, cu acest prilej, prea multe despre țara noastră ; dar sper să plecați cu asemenea impresii incit să doriți să reveniți pentru o vizită mai îndelungată în România.Doresc ca dezvoltarea relațiilor dintre popoarele noastre să contribuie la progresul economic și social al fie-

vizita este destul de scurtă și nu veți putea

Ceaușescucărei țări în parte și, totodată, să se înscrie în preocuparea generală a națiunilor pentru făurirea unei lumi mal drepte și mai bune, pentru o nouă ordine economică și politică internațională, bazată pe egalitate, pe respect al independenței, pc neamestec în treburile interne.în acest spirit și al celor ce am discutat în cadrul convorbirilor avute, doresc să ridic acest pahar pentru o bună colaborare între popoarele noastre, atît bilaterală cît și pe plan internațional !Doresc să urez poporului Noii Zeelande multă prosperitate și bunăstare !Vă urez dumneavoastră și doamnei multă sănătate șl succes in activitatea viitoare !tPentru o bună colaborare între România și Noua Zeelandă !In sănătatea dumneavoastră, a tuturor !
Toastul primului ministru Wallace Edward Rowling

Aurel PAPAD1UC

În Banat
se însămînțeazăîn put cîmpia Banatului a înce- ,___ semănatul de primăvară.Mecanizatorii care servesc cooperativele agricole de producție din Dudeștii Vechi, Brestovăț, Lucareț, Coșari, Cralovăț, He- repdești și din alte unități au și însămințat cu griu de primăvară mai mult de 250 ha, cei de la Ohaba-Forgaci insămîn- țează primele suprafețe cu orz, iar cei din Giarmata au trecut Ia semănatul mazării timpurii. Intr-un ritm intens se desfășoară și celelalte lucrări agricole. . De la începutul anului, unitățile agricole cooperatiste din județul Timiș au administrat aproape 70 000 tone îngrășăminte organice și au aplicat suplimentar îngrășăminte chimice pe circa 30 000 ha culturi de grîu. In a- celași timp, au fost arate peste 50 000 ha terenuri rezervate culturilor de primăvară. (Agerpres)

® ÎNTÎLNIRI DE LUCRU DINTRE CANDIDAȚI Șl ALEGATORI
© Rubricile noastre: SOCIETATE-STAT-POLITICĂ IN ROMÂNIA SOCIALISTĂ; FAPTUL 

DIVERS ; CARTEA ; SPORT; DE PRETUTINDENI

In laboratoare putem a- naliza medii optime, putem întruni elementele necesare pentru a smulge materiei răspunsuri la ipotezele noastre, pentru a provoca anumite reacții, în loc să le așteptăm apariția spontană. în societate nu se pot face experiențe care să beneficieze de condiții artificiale create în acest scop, • mijloacele de laborator nu ne pot sta la dispoziție, nimic nu se întîmplă, și nici nu se poate întimpla doar spre a se pune la încercare o presupunere de ordin teoretic, oricît de logică, de ademenitoare chiar, ar fi aceasta. Pe de altă parte, orice act social, fie că se înscrie ca un succes, fie că va fi o reușită parțială, sau chiar un eșec momentan ori definitiv, se poate impune și ca experiment. Iar printre faptele cu valoare experimentală — mai ales dacă ele au finalitatea scontată — acțiunile de pionierat au o semnificație aparte. Din ele se înaltă treptele istoriei. Ele alimentează permanent încredere in om, ca ființă rațională, capabilă de auto- depășire și,' în sfirșit, ele, aceste fapte, dau în'credere în sine unei colectivități, unui popor.De cîte ori mă apropii, din. direcția Brașovului, de orașul adolescentei mele —

Domnule președinte.Doamnă Ceaușescu,Domnule prim-ministru,Doamnelor și domnilor,Doresc să spun de la bun început că sîntem fericiți pentru prilejul pe care îl avem de a vizita țara dumneavoastră, datorită invitației pe care guvernul României a avut amabilitatea să ne-o transmită. Am fost fericiți să acceptăm această invitație.Este adevărat că vizita noastră este foarte scurtă, dar am reușit să vedem multe ; din discuțiile pe care le-am avut pină acum am putut constata că asupra multor lucruri sintem de acord.Sîntem două țări care vor să asigure pacea și armonia în lume și doresc să dezvolte în acest- sens atît relațiile lor reciproce, cit și raporturile cu alte state. Dorim să putem colabora în așa fel incit să realizăm o dezvol-

tare a relațiilor care să fie spre binele atît al României, cit și al Noii Zeelande, dar și în interesul multor altor națiuni.Noi sintem -un stat din zona Pacificului și știm că principalele noastre răspunderi sînt în această regiune a lumii. Dar știm, de asemenea, că trebuie să ne extindem relațiile și dincolo de această zonă, și în Europa, de unde provin majoritatea locuitorilor noștri.Noua Zeelandă urmărește cu mult interes și satisfacție politica externă, , independentă, a guvernului dumneavoastră și știm că ne putem întîlni pe aceleași poziții în multe probleme, spre binele omenirii.Domnule președinte,In acest spirit al colaborării, în credința că cele două țări ale noastre vor conlucra bine împreună, vreau să toastez acum în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte, a doamnei Ceaușescu, a poporului român.
Săritorii despre actualitatea socialistă a țării

Sfintu-Gheorghe — îmi vine în gînd acest adevăr. Da, sînt convins că și în acest colț de țară cel mai mic județ al României — s-a inițiat in epoca socialismului și. se desfășoa-
sînt scenaristul filmului — dar încerc și un sentiment de jenă : cite lucruri care acum trei ani — numai trei ani ! — erau revelatoare, de-a dreptul spectaculoase pe peliculă, azi șîpt de-

producția globală industrială a județului Covasna va crește cu 62,4 la sută. ? Acest înalt ritm industrial, cu întregul său cortegiu, de schimbări și restructurări și în celelalte domenii ale

Transformări care-si
• •așteaptă cronicarii...

însemnări de DOMOKOS Geza

ră. mai ales în ultimii ani, o... experiență, o acțiune creatoare de o formidabilă tenacitate. Acțiune cu profunde semnificații de ordin economic, social, cultural și,. desigur, moral.-Citesc într-un plan muncă care cuprinde manifestări cultural-educative închinate alegerilor : „Prezentarea monografiei cinematografice Drumuri, închinată realizărilor din ju
deț". Mă bucură vestea —

de
parte de a mai avea semnificația din ziua premierei 1 în schimb, o sumedenie de date, teme, imagini inexistente pe vremea a- ceea captivează, pe bună dreptate, atenția oamenilor. Și cum să nu fie așa cind volumul investițiilor centralizate din fondurile statului vor fi în actualul cincinal cu aproape 50 la sută mai mari decît în perioada 1966—1970 și, ca urmare a acestui considerabil efort.

economiei, ale vieții so- ciaie in general, pune în Valoare terțe, poate nebănuite nici de cei mai ambițioși covăsneni. Scot tot mai mult în evidență acel tip uman care-și poate motiva din punct de vedere politic și moral,/prin prisma intereselor sale individuale și sociale, participarea la treburile obștii, la înfăptuirea politicii- partidului și statului. Cu alte cuvinte, omul noilor di-
,' I'.'.'

- mensiuni contemporane ț rezultatul acelei experiențe istorice de care am vor-. bit mai sus ; sinteza armonioasă a personalității demne și a . conștiinței profunde, fidelă colectivității socialiste.Citind deunăzi relatările despre consfătuirea națională cu specialiștii din ,a- gricultură am avut o tresărire. Printre cei care au ’ luat cuvîntul s-a aflat și N'agyolăh Dezso, șef de fermă la cooperativa agricolă Cernat, care, transmitted conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, cele mai sincere mulțumiri pentru atenția acordată dezvoltării și modernizării agriculturii, a • evidențiat faptul că în. anul 1974 cooperativa a obținut la cultura cartofului o producție medie de 27 830 kg de pe o suprafață ,de 850 ha,' iar la sfecla de zahăr — de 46 700 kg. Ca urmare a producțiilor obținute, a valorificării lor superioare, fondul de dezvoltare a crescut pu 2 milioane lei față de anul 1973, iar valoarea normei de muncă a sporit de la 31 Iei la 49 lei.Citind, zic, această relatare. ml-a mai amintit de toamna anului 1954 cînd,
(Continuare în pag. a IV-a)
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16. Promovarea unității și coeziunii tuturor 
forțelor progresiste ale contemporaneității

întreaga politică externă a partidului și statului nostru are ca una din trăsăturile fundamentale, definitorii, promovarea cauzei unității și coeziunii tuturor forțelor sociale progresiste, democratice ale lumii contemporane.Politica partidului pornește de la aprecierea că marile transformări petrecute în lume au deschis ample posibilități pentru realizarea unor prefaceri înnoitoare pe planul fiecărei țări, ca și pe planul luptei antiimperialiste, pentru accelerarea procesului revoluționar mondial, pentru adîncirea cursului spre destindere și securitate. în numele acestot țeluri acționează pe arena mondială forțe sociale de o amploare și o diversitate fără precedent, care dețin și își accentuează superioritatea în raportul mondial de forțe ; dar pentru ca această superioritate se exercite plin și să dea maximum de roade, potrivit intereselor popoarelor, se impune unirea eforturilor lor, lupta lor unitară, acțiunea tor comună.în această lumină. politica de unitate promovată de P.C.R. dă expresie înaltei sale responsabilități față de cerințele luptei generale ale mișcării revoluționare și ilustrează internaționalismul consecvent caracteristic mișcării noastre muncitorești, solidaritatea partidului și poporului nostru cu lupta tuturor popoarelor, detașamentelor sociale și organizațiilor progresiste. Practic, politica de unitate își găsește o dublă formă de expresie — atît prin dezvoltarea legăturilor de unitate dintre partidul nostru și celelalte forțe sociale înaintate, cît și prin promovarea generală a cauzei unității între toate aceste detașamente.P.C.R., România socialistă, adîn- cind continuu relațiile bilaterale de prietenie frățească și colaborare cu toate celelalte țări socialiste — ilustrare vie a faptului că asemenea raporturi sînt nu numai imperios necesare, dar și întru totul posibile — urmărește, totodată, dezvoltarea unității tuturor țărilor socialiste, condiție principală pentru ca sistemul mondial,, socialist să-și exercite întreaga influentă posibilă asupra dezvoltării istprice. In numele imperativului unității,' partidul acționează neobosit pentru adîncirea și perfecționarea relațiilor de tip nou dintre țările socialiste, bazate pe principiile mar- xism-leninismului și internaționalismului — singurele în măsură să asigure statornicirea unor trainice raporturi de conlucrare, încredere și unitate, să determine aprofundarea conținutului acestei unități pe calea întrajutorării în vederea progresului fiecărei țări șj egalizării nivelurilor lor de dezvoltare, oferind, implicit, popoarelor exemplul mobilizator al unor raporturi cu adevărat noi în lume.Detașament activ al mișcării co- muniste internaționale. Partidul

să din

Comunist Român, dezvoltînd ample relații de colaborare cu toate partidele comuniste, manifestă, totodată, o preocupare neslăbită pentru întărirea solidarității tuturor partidelor comuniste, a unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Acesta este scopul activității intense, perseverente, pentru realizarea unei unități de tip nou, calitativ superioară. liber consimțită, pentru înrădăcinarea trainică a acelor principii și norme de relații între partide, principii hotărîtoare pentru realizarea unei asemenea unități : egalitatea, autonomia, respectul reciproc, dreptul fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică proprie, potrivit condițiilor concrete. Pornind de la realitatea fan-
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Ce trebuie sa știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

tertiațional, factor atît de important al progresului și păcii.Partidul nostru relevă însemnătatea capitală pe care o au pentru lichidarea definitivă a politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, pentru afirmarea drepturilor tuturor popoarelor de a fi stă- pîne pe destinele lor, solidaritatea internaționalistă a țărilor socialiste, a partidelor comuniste cu mișcările de eliberare națională, cu statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu partidele lor de guvernămînt. Amplificarea considerabilă, îndeosebi în ultimii ani. a relațiilor P.C.R. și ale României socialiste în această direcție, convorbirile la nivel înalt, documentele semnate, deschizînd ample perșpec-' tive prieteniei și colaborării reciproce, au marcat, totodată, contribuții de seamă la cauza unității forțelor mondiale antiimperia- liste.Politica noastră externă urmărește ca toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, să conlucreze activ, unitar, la soluționarea marilor probleme ale contemporaneității, unirea luptei pentru pace și progres a celor mai variate forțe sociale și politice, a tuturor curentelor și mișcărilor democratice, progresiste, pacifiste, a expo- nenților opiniei publice de cele mai diferite profesiuni, convingeri politice, filozofice și religioase. Desfășurînd o diplomație deschisă, care nu are nimic de ascuns, partidul se adresează direct popoarelor, chemîndu-le să se unească și să-și mobilizeze forțele in scopul împlinirii marilor deziderate de securitate, dezarmare, pace.Prezența la cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. a 139 de delegații și reprezentanți ai unor partide și organizații politice a ilustrat concludent rodnicia activității desfășurate de partidul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu în vederea promovării țelurilor unității, iar Congresul al XI-lea a stabilit ca o principală linie directoare pentru viitor intensificarea acestor eforturi, înfăptuirea neabătută a politicii de întărire a uni-

tului că în condițiile de imensă diversitate în care acționează partidele comuniste este inerent să a- pară deosebiri de vederi, P.C.R. acționează consecvent pentru abordarea oricăror probleme divergente prin discuții tovărășești, de la partid la partid, de la conducere la conducere, în spirit de receptivitate și stimă reciprocă, cu grija de a face să prevaleze ceea ce este comun — ideologia marxist-leni- nistă, aspirațiile și țelurile comune. Este binecunoscută stăruința neabătută cu care partidul nostru se pronunță și militează pentru eliminarea definitivă a practicilor de natură să dăuneze unității — atît etichetarea, blamarea sau condamnarea altor partide, cît și Ingerințele în treburile interne, sprijinirea elementelor fracționiste — întărirea unității întregii mișcări -----— .cwmisfe; PresupMp^,,^., Milita .i,. tății tuturor forțelor păcii și in- țiecăreia din verigile sale. nojrii,.'sociale.p. . _ . ;Avînd în vedere rolul, tot mal , Important pe care îl ' au în lumea de azi popoarele, P.C.R. acționează neabătut pentru conlucrarea si întărirea unității între toate detașamentele clasei muncitoare internaționale — forța fundamentală a procesului revoluționar — a diferitelor organizații politice și sociale muncitorești, ca și ale tineretului, femeilor, țărănimii, intelectualității. în același context, P.C.R. acordă o atenție deosebită relațiilor cu partidele socialiste și social-demo- crate contactele, colaborareastabilite cu aceste partide exerci- tînd o influentă pozitivă în ce privește conlucrarea comuniștilor și socialiștilor pe plan național și in-

încheind. cu articolul de față, ciclul „Politica pentru care votăm", din cadrul aicestei'rubrici, se cuvine a sublinia că prin votul pe care îl vor da la 9 martie, cetățenii României își vor manifesta hotărîrea fermă de 
a lupta, în spiritul unității dintre politica noastră internă și externă, atît pentru înfăptuirea Programului de edificare a socialismului și comunismului pe'pămîntul României’, cît și de făurire a unei lumi mai bune și mai drepte, în strînsă unire și conlucrare cu toate forțele înaintate ale contemporaneității — politică în întregime pusă In slujba intereselor poporului român, a cauzei socialismului și păcii, progresului și civilizației.

Primăvară timpurie: in aceste zile, în comuna Pueștl, județul Buzău

Intilniri de lucru dintre
candidați și alegători
© într-una din cele mai înfloritoare zone ale Capitalei

© Fiecare petic de pămint valorificat, fiecare sat bine gospodărit

© Ridicarea cartierului, strins legată de creșterea combinatului
. • . -ț

® Preocupare pentru economisirea materiei prime, grijă deosebită pentru

J
O gazdă ospitalieră :

Hotelul „Muntenia” 
din SloboziaUn nou și modern edificiu, într-un oraș nu mai puțin nou — Slobozia. E vorba de hotelul „Muntenia" care aparține de Oficiul județean de turism Ialomița. Amplasat pe Bulevardul Chimiei, noul hotel dispune de camere confortabile, cu, cite unul și două pături, dotate cu baie și telefon. Restaurantul hotelului oferă preparate culinare specifice bucătăriei locale. în incinta hotelului se află un birou de turism, care organizează excursii în stațiunea Amara și pe canalul Borcea.în fotografie : Hotelul „Muntenia" din Slobozia.

reședință a sectorului forestier. Rîul Vadului, și Gruiul Scurt. A venit aici, s-a apucat și ea de lucru, ne-am aranjat o cameră frumoasă în cabană. Acum e la o școală de ajutori de maiștri la Rm. Vîlcea și-mi scrie că abia așteaptă să se întoarcă. în multe privințe, stăm mai bine decit
;,Dragă Ană. venind aici m-am bucurat că e mult de lucru și că am găsit masă bună și dormit bun. așa că să nu-ți faci nici o grijă. Zăpada ajunge la trei palme, dar să știi că e cald aici. în inima pădurii..." Gîn- durile pe care le așternea pe. hirtie, pentru soția sa, un om venit de prin părțile Vișeului cu hotărîrea de a munci și de a cîștiga bine, atent în același timp la problemele de „casă și masă", sugerează cîte ceva din ce se face acum prin exploatările forestiere sibiene pentru asigurarea unor condiții de muncă și trai mereu mai bune celor care vin să lucreze Ia pădure.Deunăzi, pe Valea Lotrloarei ninsese mult, însă pe zgură de cărbune așternută într-un strat subțire peste drumul ce străbate desplcătura muntelui am ajuns în mai puțin de un ceas întîi la Mătrăguna, un parchet mecanizat aproape în întregime, apoi la IzvoruJ Mielului, cu cabane aliniate pe firul apei și cu magazin alimentar alături. în adincul văii, sub o streașină de munte aplecată pe lingă drum, am reîntilnit. după mai multi ani, cabana exploatării Gruiul Scurt, îi dau ocol, e tot așa cum o știu, înăuntru însă parcă s-a sphimbat toțul ! Din cele 4 dormitoare, sclipind de curățenie, au dispărut paturile suprapuse : vedem sobe de teracotă. flori la ferestre, aparate de radio... Bucătăria ? Acum sînt două bucătării, una la parter, iar alta pentru cei de la etaj. Pe plitele dogo- rinde ale sobelor numărăm, nu mai ■. ____puțin de opt feluri de mincare cu rații. întreținere^ iluminat și încălzit care cabanista Ilieș Rozaliă. angajată «» ...»de I.F.E.T.. îi așteaptă pe muncitori de mai bine de o oră.— Venind eu la Gruiu. ne spune maistrul Alexandru Ivănescu. soția mea a avut de ales între comuna de

parchetul Dudaș de pe Valea Sadului, au fost amenajate brutării care scot de 3—4 ori pe săptămînă piine caldă. Nimic nu este aici altfel decit în multe din cabanele montane ale O.J.T.-ului. Numai atmosfera muncii le dă o altă identitate. Poate și pentru acest lucru cabanele forestiere de

condițiile de muncă ale femeilor

Ceea ce definește și dă conținut actualei etape a campaniei electorale este caracterul practic, de lucru, operativ și eficient al întîlnirilor ce au loc în întreaga țară între candidații Frontului Unității Socialiste și oamenii muncii din întreprinderi, instituții, unități socialiste ale agriculturii, cartiere, sate. „în- mijlocul
oamenilor, cu— astfel s-arde consfătuire „din mers", de convorbire de la om la > om, de acțiune practică imediată pe care îl îmbracă această amplă dezbatere cetățenească.

oamcnil, prin oameni șl pentru oameni" putea caracteriza succint și grăitor stilul

rrE cald aici,
în inima pădurii"
IN VIZITĂ LA FORESTIERII DIN JUDEȚUL SIBIU

unii constructori din apropierea orașelor... \Majoritatea celor peste 120 de cabane sînt construcții solide din cărămidă. în 1974. pentru dotarea acestora s-au cheltuit sume importante : numai pentru cazarmament. repa-— aproape 800 000 lei. Deasupra multora din cabane vezi antene de radio șl televizoare. Pe toate văile sînt citeva zeci de magazine ale cooperației de consum, aprovizionate de I.C.R..A. și destinate în exclusivitate forestierilor. Din’ loc în loc, ca în 0 '

pe aici nu au pe frontispiciu obișnuita tablă cu numele lor. deși sînt izvorite parcă din poveste Florii. Piriul Cerbului, Zimbru, Paltinu...— Alături de succesele giu ale forestierilor, aceste realizări sociale constituie un motiv de mîn- drie pentru noi toti. Ele au fost posibile datorită investițiilor mari făcute de stat, dar si inițiativei oamenilor — ne spune tovarășul Nicolae Rotaru, director adiunct al I.F.E.T. Sibiu Un exemplu de ce se poate face atunci cind există interes per-

— Izvorul Lupoaia.de presti-

FAPTUL
DIVERS
Taica BurianAșa îi spun ceferiștii suceveni .lui Dumitru Burian, fost mecanic de locomotivă, azi pensionar. Aproape că nu e zi in. care „taica Burian" să nu-și facă drum pe la Depoul C.F.R. din Suceava. Vine să-i vadă la treabă pe cei cărora le-a împărtășit din tainele meseriei. Printre ei se află și cei doi fii ai săi, tot mecanici. Și bătrînul continuă să-și facă drum pe la depou, poate chiar mai des ca pînă acum, de cînd a aflat că încă un nepot al lui se pregătește să devină tot mecanic, dar „musai pe o locomotivă electrică", tradiție care se respectă și... vansează !
„Lăcătuși 
de aur"

Elevii școlii profesionale 
municipiul Brăila s-au întrecut 
in cadrul olimpiadei „Elevul 
lăcătuș". Probele teoretice și 
practice au fost trecute cu brio 
de toți, dar 3 dintre ei au urcat 
pe podiumul'cel mai înalt. Ei se 
numesc George Berzunț, Emil 
Cioacă și Vasile Burada. Nume 
simple de băieți serioși. După 
olimpiadă, colegii au început să 
le spună „cei trei de aur". Au 
dreptate. E aurul din brățara 
meseriei.

Păgubașul 
detectiv

Oa-

din

...în viitorul apropiat, Pantelimon va deveni una cele mai tratie în ralele de 13 500 de magazine punzătoare de creșe, „ școli, o zonă de agrement — adevărată bijuterie a „litoralului" bucu- reștean, amenajat pe marginea lacurilor de pe valea Colentinei. Aici se găsește însă si una din importantele zone in- 'dustriale ale Capitalei. De aceea e Pe deplin firesc faptul că. în cadrul întîlnirilor de ,, lucru dintre-, icgță- . teni și..: candidații.Frontului (Unității •iȘpbialisț,d.l;'în Circumscripția electorală municipală nr. 34 — Gheorghe Popescu. tehnician la întreprinderea de masini- unelte si agregate. si Ștefan Ca- zacu. maistru la secția forjă a întreprinderii „23 August" — s-a discutat deopotrivă despre sarcinile de producție ce stau în fata colectivelor de muncă si despre obiectivele gospodărești menite să înfrumusețeze cartierul.Mai întii, un fapt sintetic relatat de Ana Chiran, ajutor de maistru la Filatura de lină pieptănată. La sfîrșitul lunii ianuarie, colectivul acestei întreprinderi, reanalizindu-și resursele productive, se angaja să Îndeplinească cincinalul în patru ani, trei luni și 15 zile. Un bilanț recent a relevat că, intre timp, aici au mai fost ciștigate citeva zile. în consecință, filatoarele au hotărît ca, în cinstea alegerilor de Ia 9 martie, să mărească devansul cu încă două săptămîni, realizînd prevederile cincinalului pină la 1 aprilie. .„Noi, cei de • la «Metaloglobus» — sublinia maistrul Gheorghe Dincă — ne angajăm să sporim simțitor Indicele de utilizare a mașinilor. Pentru aceasta ne vom ocupa în mod deosebit de perfecționarea profesională a tineretului". Tot în această ordine de idei, colectivul de la „Antrefrig", după cum remarca muncitorul Ștefan Dinu, și-a propus să pună în funcțiune, cu o lună mat devreme, un

șoseaua dintre frumoase artere de pene- Capitală : două salbe pa- bjpcuri, însumînd circa apartamente, cu zeci de la parter, o rețea cores- grădinițe și
antrepozit frigorific de 40 00 mc și două tunele de congelare cu o capacitate de 30 tone în 8 ore fiecare, să execute prin autoutilare o serie de instalații și utilaje care vor spori cu 10 la sută productivitatea muncii.Dar cei ce sînt primii în producție — subliniau tovarășii Cornel Io- nescu și Anton Nițescu — nU pot fi decit tot primii și în acțiunile obștești. Un exemplu : tinerii de la „Frigotehnica" au hotărît să efec-

Și pe loc s-au apucat de lucruîn urmă cu un an de zile, o viitură vijelioasă a TîrnaVei Mari a smuls din locul lui. podul care lega satul __ _________Mănărade de Blaj. Sa- tot ce îi interesa, tul a rămas oarecum izolat de oraș, iar cei mitet de inițiativă al- care lucrați la întreprinderile trebuiau să nic ocoluri nevoioase veni la muncă. La în- ________________ __________tilnirea cu candidatul ductie. De a doua zi lor pentru consiliul popular județean (to-

varășul Dumitru Luca. primarul orașului Blaj), alegătorii din Mănărade. după ce au discutat concret au constituit pe loc un co-din Blaj facă zil- mari si a- pentru a
cătuit din șapte dintre , cei mai gospodari. înAlexandru președintele tlvei agricole de pro-

destoinici frunte cu Hategan. coopera-
s-au apucat de muncă. De la o zi la alta.

îndu-se apoi la locuințele tovarășilor lor de muncă.— Nu putem vorbi’ de înflorirea cartierului în care trăim fără să amintim de creșterea combinatului nostru — arăta economistul Petre Maxim, Rezultatele pe care le-am obținut pînă acum sînt bune. Am încheiat anul trecut cu un plus de producție de aproape 8 milioane de lei. Pentru anul acesta ne-am angajat să dăm peste

manent pentru condițiile de viață ale forestierilor sînt și băile mobile cu apă caldă, care se dovedesc și acum deosebit de utile pentru muncitorii din sectoarele Tălmaciu și Riul Vadului, cu parchete mai depărtate de așezările obișnuite. Pentru că întreținerea acestor cabane costă mult s-a luat inițiativa ca în perioadele cind anumite parchete își întrerup activitatea, cabanele respective să fie date în grija unor școli care tși organizează in ele tabere de pionieri. Așa s-a procedat cu cabanele de la Poiana Neamțului. Izvorul Florii și altele. La fel, trebuie să spun că nu s-a renunțat o clipă la ideea construirii de cabane definitive din cărămidă.— La capitolul inițiativă să adăugăm și munca patriotică organizată în multe parchete pentru unele amenajări sociale, completează tovarășul Silvestru 'Vlad. președintele comitetului sindicatului de la I.F.E.T. Sibiu. Așa a fost cazul de curînd cu cabanele Niculești. Cheile Cibinului. Zimbru și altele. Aici s-a amefiajat o mică sală de mese : dincolo, dintr-o fostă magazie, un grup social : dincoace o uscătorie oentru haine. Apoi, să adăugăm că. din timp în timp, se organizează deplasarea în pădure a caravanei stomatologice ca și a celei cinematografice. Sînt lucruri care fac șederea mai plăcută lucrătorului la pădure....Care lucrător — cum ne-am con- wins direct, vizitînd numeroase exploatări forestiere sibiene. și cum am ’ văzut în scrisoarea mai sus citată — este tot mai mulțumit că. după orele de muncă., găsește căldură și bune condiții de viată în inima pădurii.
Nicolae BRUJANcorespondentul „Scinteil”

Oboseala, dar mai ales căl
dura din sala de așteptare a gă
rii din Bistrița l-au făcut pe 
loan Rusu, din comuna Lunca 
Ilvei, șă adoarmă buștean. Cind 
s-a trezit, tirziu din noapte, a 
observat că-i dispăruse 
de lingă el. Brusc, și-a 
că, de cu seară, în sala 
teptare- se afla și un 
care i se păruse cam suspect. 
S-a dus la miliție și a indicat 
semnalmentele acestuia. Ofițe
rul de miliție căruia i s-a în
credințat cazul a avut ideea 
să-l antreneze chiar pe păgubaș 
în acțiunea de urmărire a hoțu
lui. Inspirație fericită, intrucit 
cu ajutorul lui loan Rusu, de
venit instantaneu detectiv, au
torul furtului a fost repede i- 
dentificat în persoana lui Al. 
Vifăleanu, care abia ispășise o 
condamnare pentru o faptă , si
milară. De acum înainte, pentru 
o bună bucată de timp, călăto
rii adormiți in gara Bistrița vor 
avea un somn liniștit.

valiza 
amintit 
de aș- 
individ

plan 200 tone de hirtie. 100 tone de celuloză si alte însemnate cantități de produse Inecesare economiei 'naționale. IStă în puterea inoastră însă să producem mai .mult și mai ief-, tin. Acest lucru Jni-1 confirmă, de |altfel, rezultatele din luna ianuarie, cînd am dat peste plan o producție în valoare de 350 000 lei.Alți muncitori. printre care - Gheorghe Bădes- cu. Vasile Amari- ■ tei. au scos la i- 1veală rezerve e- xistente în secțiile ;■ combinatului privind îmbunătățirea structurii sor- ■ timentale. valorificarea mai bună a materiilor prime si în special a lemnului, utilizarea unor înlocuitori pentru a reduce materialele din import. asimilarea de noi sortimente de hirtie. îmbunătățirea calității produselor etc. S-a propus, totodată, și realizarea unor obiective menite să întregească aspectul civilizat al cartierului și buna servire a cetățenilor ; să se construiască, bunăoară,- prin contribuția cetățenilor și cu ajutorul consiliului popular municipal, un nou local de școală și o grădiniță, să se înființeze un cabinet medical, să se amenajeze noi spații verzi pe străzile Plopilor și Izvoarelor. Concluziile trase din intilniri au căpătat valoarea unui solemn angajament reciproc între cetățeni și viitorii lor reprezentanți în consiliul municipal de a munci împreună pentru traducerea în fapt a propunerilor unanim acceptate....La fel de concret și eficient se desfășoară și întîlnirile de lucru ale alegătorilor din Cisnădie, județul Sibiu, cu candidații lor în Circumscripția orășenească nr. 65 — muncitorul electrician Dieter Georg Kiinig și maistrul .filator Ernst Werner Grund- brecher. Ele se desfășoară aproape zilnic în secțiile întreprinderii „Textila", unde lucrează mulți din alegători, ca și pe străzi sau în casele oamenilor. în acest mod concret de lucru s-au pus bazele unor inițiative și măsuri menite să sporească» continuu productivitatea muncii pe baza reevaluării permanente a rezervelor unității. „De la noi a pornit și s-a generalizat în întreprindere inițiativa «Fiecare țesător să-și facă singur micile reparații la război», prin care anul trecut s-au înlăturat sute de ore de stagnări — arăta lăcătușul Nicolae Țițirigă, de la atelierul covor «Moldova». Stagnări însă tot mai sînt. Ne-am obișnuit, de pildă, ca înainte cu 20—30 minute de sfîrșitul » schimbului să lăsăm lucrul pentru curățenie. Gîndindu-ne bine, .am putea face această treabă la începutul lucrului, astfel ca schimburile să poată fi preluate «din mers». Din- tr-un sumar calcul reiese că în acest fel unitatea ar putea cîștiga cel puțin 500 m p tovor pe lună". Zis și făcut : cu acordul conducerii sfecției. inginera Maria Mînduc, s-a stabilit ca respectiva inițiativă să se aplice chiar de săptămînă viitoare.Țesătoarea Maria Holom a subliniat că este necesar ca problema urmăririi de fiecare muncitor a cantității de deșeuri de fire — măsură prin care în 1974 s-au recuperat 23. tone fire numai la covorul „Moldova" — să stea mai mult în atenția maiștrilor din ateliere. Tot ea a ridicat țiilor birea Piața realiza pare a

podul se conturează. Va fi un pod trainic, de 95 metri lungime, realizat cu mari economii.— Cînd va fi gata podul ? — îi întrebăm pe alegătorii din Mănărade.— La- 9 martie. în cinstea alegerilor, așa cum ne-am angajat 1
Ștefan DIMCA corespondentul „Scinteil"

tueze în timpul liber o bună parte din lucrările de la căminul pentru nefamiliști ce se va construi pe lingă întreprindere în acest an....Cadrul discuțiilor la întîlnirea cetățenilor din comuna Grindu, județul Ialomița, cu candidații lor pentru Circumscripția electorală nr. 7 Căzănești a Marii Adunări Naționale — Eroul Muncii Socialiste Anghel Mircea Dan, președintele C.A.P. Grindu, și Constantin Lefter, președintele C.A.P. Cocora — poate fi întrevăzut străbătînd cei 21 de km care leagă cele două localități. De-a lungul drumului, convoaie de tractoare cu remorci, camioane, căruțe transportă piatră, sute de locuitori ajută la lucrările pregătitoare pentru asfaltarea șoselei. „Putem contribui și mai mult cu muncă patriotică, cu fonduri ca să terminăm lucrarea mai devreme — spunea mecanicul Gri- gore Vasile, de la C.A.P. Grindu. Am obținut producții mșri la toate culturile. Numai anul trecut am livrat la fondul statului, peste plan. 350 vagoane de produse. De ce n-am fi în frunte și la acțiunile ediiitar-gos- podărești, la înfrumusețarea comunei 7“în centrul discuțiilor s-au aflat insă pretutindeni problemele legate valorificarea fiecărei palme de Ioc, de obținerea unor recolte cît mari de cereale, pornind de la realizările de anul trecut ale cooperativei — recolte la hectar de 4 000 kilograme grîu, 6 300 kilograme porumb, 46 000 kilograme sfeclă. Ca de obicei, în comunele din Bărăgan se discută mult despre pămint. „Sigur că vom putea mări contribuția noastră la fondul statului — spunea inginerul Virgil Micu — dar, în primul rind, dacă vom lucra pămîntul ca la carte. Faptul că am obținut locul III la producția de floarea-soareiui ne bucură, dar există și locul I. Și mai e ceva : producțiile se raportează la întreaga suprafață și orice petic de loc necultivat diminuează recolta".S-a discutat gospodărește, s-au făcut calcule, propuneri. Ca urmare, în acest an vor fi redate agriculturii 25 de hectare prin valorificarea de terenuri degradate, crovuri și desființarea sau îngustarea unor drumuri. Ce se va cîștiga în urma acestei inițiative ? „Numai cu producția de pe 9 hectare pe care vom cultiva sfeclă furajeră'vom putea hrăni timp de o lună și jumătate întreg efectivul de taurine al fermei" — a spus cooperatorul Vincențiu Dtăgan....La Bacău, în cartierul Izvoare, locuiesc un mare număr de muncitori de la Combinatul de celuloză șt hirtie Letea. De aceea nu e deloc întîmplător că întîlnirile dintre candidate Frontului Unității Socialiste în Circumscripția electorală municipală 40 — Virgil Sofronie și Ion E- nache, ambii muncitori fruntași și cunoscuți activiști obștești ai colectivului acestui combinat — și alegătorii lor au început încă din secțiile 
fi atelierele întreprinderii, continu-

demai

problema îmbunătățirii condi- de trai ale mamelor prin gră- lucrărilor la noua creșă din Nouă, acest lucru putindu-se și printr-o mai largă partici- cețățenilor.

cu... focSOsind ceasul de adăpare a vitelor, îngrijitorul Anton Fo- gas, de la cooperativa agricolă Mărtineni, județul Covasna, a deschis robinetul din grajd. Cum acesta era înghețat, a a- prins o cîrpă îmbibată cu motorină ca să-l „încălzească". A pus cîrpa arzînd pe robinet, după care a ieșit afară, după treburi. De la cîrpă au luat foc niște paie din apropiere. Văzînd incendiul, oamenii au sărit repede și l-au stins. Cu tot e- fortul lor, pagubele tot se ridică la vreo 27 000 de lei. Ca să nu mai vorbim de faptul că îngrijitorul se află acum în grija medicilor deoarece a suferit ' arsuri destul de grave.
Trei, cu

I „furnalistul" 
| patru
I.... .........
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Liviu Sabău, losif Lucaci ți 
Ion Șuteu, toți trei din comuna 
Nima (Cluj), i-au făcut o vizită 
lui loan Leac, mai marele pes
te cazanul de țuică din Beclean.

— No, că fain „furnal" îi — 
ți-a dat cu părerea unul din ei.

— Furnalul, ca furnalul, 
să vezi .pălinca. Foc, nu 
Ardeee !

— D-apăi noi om mere, 
n-o putem bă așa, pe degrabă.

Cei trei au plecat la drum, 
dar cind să iasă din Beclean, 
hop miliția :

— Ce-aveți în remorca trac
torului ?

Păi, mai nimic. O făcut o 
glumă furnalistul...

„Gluma" furnalistului : 100 li
tri de țuică, pe care cei trei să 
și-o împartă frățește. Tot fră
țește — dar în patru — o să-și 
împartă și ce urmează. Cu 
mai vîrtos, cu cît „țuica" e 
de tare. Ardeee !!!

Din mers

că

atît 
foc

din Buzău,Șeful postului de miliție comuna Buda, județul ne istorisește o întîmplare mai puțin obișnuită. Un autocamion mergea încărcat cu mărfuri pe drumul dintre Rîmnicu-Sărat și comuna Dumitrești. în timp ce motorul „trăgea din greu", în- tr-o pantă, un individ s-a urcat „din mers" în autocamion, a ales un ditamai val de stofă, să-i ajungă de costume pentru toată viața, după care a cobo- rît frumușel, în clipa cind mașina începea să prindă din nou viteză. Individul a fost prins, stofa se află și acum, după o lună de zile (întîmplarea s-a petrecut la 24 ianuarie, ora 18) la postul de miliție. întrucît, cu toate investigațiile făcute, n-a putut fi identificat autocamionul respectiv, și nimeni n-a reclamat încă pierderea „valului" de stofă, semnatarul scrisorii ÎI anunță și pe această cale pe păgubaș să se ducă să și-l ia în primire. Nu de alta, dar mai devreme sau mai tirziu, ori șoferul neatent, ori vreun magazioner care n-a- deschis la timp ochii, vor trebui să plătească. E vorba de o sumă destul de mare și-i păcat s-o dea degeaba.
Victor BÎRLADEANU și corespondenții „Scinteil"

Rubrică redactată de
Petre POPAcu sprijinul corespondențiloi „Scinteil"

ț
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DISPECERATUL PUBLIC AL COOPERĂRII ÎNTREPRINDERILOR

♦

IATĂ CE SEMNALEAZĂ ÎNTREPRINDEREA
MECANICĂ DIN ClMPULUNG-MUSCEL

INDUSTRIA SÎRMEI"

Și iată ce răspund partenerii săi contractuali
Autoturismul de teren fabricat la întreprinderea mecanică din Cimpulung-Muscel este cunoscut astăzi în multe țări ale lumii. Numai in acest an, circa 80 la sută din producția de autoturisme a întreprinderii e solicitată Ia export. Colectivul'unității se străduiește ca marca „ARO" să să bucure, în permanență, de aceeași bună apreciere din partea beneficiarilor interni și a clientilor de peste hotare.— Am redus cu 2,5 litri consumul He benzină Ia 100 km — ne spunea inginerul șef Nicolae Herțea — și aceasta prin modificări constructive aduse carburatorului, fără a diminua puterea autoturismului. S-au îmbunătățit sistemele de evacuare a gazelor și de ungere a motorului. Mașina beneficiază acum de o suspensie pe tracțiunea din față bazată pe arcuri spirale, fapt ce permite o circu- ' :: ______ :_i puternic accidentate.preocupă stăruitor de elaborarea teh-lație mai comodă pe terenuri Specialiștii întreprinderii senologiilor pentru diversificarea producției. Peste cîteva luni, fabricația „familiei" ARO va fi lărgită prin intrarea în producția de scrie a autoturismelor ARO 241 și 244. în acest ultim an al cincinalului, colectivul întreprinderii are de îndeplinit importante sarcini de plan. In luna ianuarie a.c., el și-a realizat sarcinile la . producția globală și marfă. La producția de bază însă, adică la autoturisme, colectivul a înregistrat rezultate total necorespunzătoare (66,7 la sută din plan în ianuarie. 21 la sută în două decade din februarie). Desigur, o atare situație a fost generată și de neajunsurile ce s-au făcut simțite în întreprindere. Pentru înlăturarea lor, conducerea întreprinderii, împreună cu organizațiile de partid, a stabilit un program de măsuri menite să grăbească recuperarea restanțelor.Dar tot atit de adevărat este că serioase perturbații în procesul de fabricație a autoturismelor ARO sînt determinate de livrarea neritmică și, uneori, cu deficiențe de calitate a unor piese și subansamble de către unele întreprinderi colaboratoare. „La fabricația ARO — ne spunea Gheorghe Ștefănescu. directorul comercial al întreprinderii — concură peste 399 de unități. Apreciem in mod deosebit promptitudinea de care dau dovadă la onorarea contractelor întreprinderile „Semănătoarea" București, „Rulmentul" Brașov, „Ceahlăul" Piatra Neamț. „Policolor" din Capitală. Altele însă nu își respectă obligațiile contractuale. Iată ce solicită întreprinderea din Cimpulung-Muscel Unor unități colaboratoare i

prin intrarea în producția de scrie a

1 „INDUSTRIA SÎRMEI" DIN CÎMPIA TURZII, prin contractulnr. 16 041, trebuia să ne asigure oțelul cu marca OLC-35 rotund de 14 mm, pentru executarea bridelor arcului de punți. Din 6 tone de oțel, cit era planificat în ianuarie, nu am primit nimic. Situația se menține și in luna februarie.ÎNTREPRINDEREA DE UNELTE ȘI SCULE DIN BRAȘOV a încheiat contractul nr. 41, în baza căruia trebuie să execute chei de bujii pentru autoturismele ce se livrează la export. Din 2 000 bupăți, prevăzute să fie livrate de la începutul anului și pînă in prezent, nu a trimis decit 300.
3 ÎNTREPRINDEREA DE REPARAȚII AUTO DIN TG. MUREȘ are obligația de a livra furcile pentru ambreiaj. în luna ianuarie a expediat numai 3 710 bucăți din 12 000 prevăzute, iar în două decade din februarie — doar 1 500 bucăți din cele 11 900 pe care trebuie să Ie livreze in această lună.
4 COOPERATIVA „AUTOMECANICA" DIN BUCUREȘTI trebuia să asigure, pe baza contractului încheiat, oglinzile retrovizoare interioare. Oglinzile respective, pe lingă faptul că au defecțiuni de calitate, nu sînt'livrate nici în cantitățile cerute. în ianuarie n-au fost expediate decit 510 bucăți, din care multe cu defecte, față de 1300 bucăți prevăzute, iar în douăzeci de zile diiț luna februarie nu a livrat nici o oglindă retrovizoare.
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1. „
DIN CÎMPIA TURZII

„Am început producerea

3. ÎNTREPRINDEREA DE REPARAȚII 
AUTO DIN TÎRGU-MUREȘ: 

„împărțim răspunderea

Acolo unde se nasc noi modele ale sezonului de primăvară : într-o secție de la întreprinderea de confecții — București
profilului solicitat64Ing. Gligor Urs, director tehnic al întreprinderii ; ,.într-adevăr, pînă la această dată sintem restanțieri față de întreprinderea mecanică din Cimpulung-Mus- cel. Pentru a recupera rămînerile in urmă, |ipsindu-ne semifabricatele necesare, am trecut la fabricarea profilului solicitat prin tragerea repetată a sîrmei de 18 mm de care dispunem in prezent. Aceasta este o soluție de moment, care presupune cheltuieli de producție suplimentare. Semifabricatele sînt furnizate de Combinatul siderurgic din Hunedoara. Or, acesta are prevăzut, în programul său de fabricație, realizarea profilului de 14 mm o dată pe trimestru și, de regulă, la jumătatea lunii a doua. Utilizînd procedeul amintit, am produs și vom expedia zilele acestea întreprinderii din Cimpulung-Muscel 3100 kg din materialul solicitat. Avem asigurări din partea Combinatului siderurgic din Hunedoara că, în curind, vom primi semifabricatele necesare. în ce ne privește, noi am luat o serie de măsuri tehnico-organizatorice în secțiile de producție, astfel încit, pînă la sfîrșitul lunii februarie, să onorăm integral obligațiile ' contractuale din acest trimestru".

2. ÎNTREPRINDEREA DE UNELTE
Șl SCULE DIN BRAȘOV

„Expediem primul lot
de chei"Ing. Virgil Diaconu, șeful serviciului producție : „Șl noi intirnpinăm neajunsuri in domeniul aprovizionării tehnico-materiale. Zilele trecute am primit de la întreprinderea „Republica" din București 5 300 kg de oțel cu marca OLT-55 și am introdus imediat în fabricație cheile de bujii necesare autoturismelor ARO. Ca atare, în scurt timp vom livra primul lot de chei de bujii. Dacă în prezent lucrăm mai l?ine, totuși, activitatea de producție nu se va desfășura normal atita timp cît întreprinderea „Republica" din București va Continua să livreze neritmic unele, pro- . , țile,. De fapt, aceasta ește(, și. Cauza unor restanțe pe ''-carele avem și față de întreprinderile „Autobuzul" din București și „Steagul roșu" din Brașov. De pildă, din cantitățile contractată-anul-trecut, nu am prjmif de la această unitate 2 200 kg oțel OLT-65. Neritmicita- tea persistă și în acest an".

Autoturismul românesc „ARO" se „simte bine" pe orice teren
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INDEPUNIREA PIANULUI HDni FIZICE
(Urmare din pag. I)întreprinderi și centrate este ca în întreaga activitate de îndepiinire a planului, de recuperare grabnică — acolo unde se semnalează — a restanțelor, să intensifice eforturile de concepție și de organizare a activității productive, pentru a se obține rezultate superioare, la nivelul posibilităților tehnico-mate- riale ale întreprinderilor. în aceas- ■ tă direcție sint chemate să acționeze cu fermitate și exigență organizațiile de partid ; prin întreaga muncă organizatorică și politică pe care o desfășoară, ele trebuie să stimuleze puternic inițiativa și spiritul gospodăresc ale colectivelor de oameni ai muncii. Fie că este vorba de produse destinate beneficiarilor interni și a- provizionării pieței, sau de mărfuri pentru export, toate trebuie realizate integral, pe zile, decade și luni, în condiții calitative superioare.Pirghfa esențială, verificată de viață, pentru înfăptuirea ritmică și integrală a planului și angajamentelor în fiecare întreprinderi constă in folosirea deplină a capacităților de producție, sub toate aspectele presupuse de aceasta : utilizarea mai bună a mijloacelor tehnice, a forței de muncă și a timpului de lucru. După cum reiese din analizele efectuate în luna ianuarie și în prima decadă din februarie, rezervele în această privință sînt departe de a fi epuizate, mai ales în unități din industria chimică, industria construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii. Iată de ce deviza secretarului general al partidului : „Nici o mașină, nici un utilaj sub randamentul planificat, nici un minut nelucrat" — de permanentă actualitate — trebuie să călăuzească acțiunile întreprinse a-

cum în unități și centrale, de comitetele ' și consiliile oamenilor muncii, de organele și organizațiile de partid pentru folosirea cit mai judicioasă a potențialului tehnic, modern și tot mai puternic; al industriei. socialiste. Pentru aceasta trebuie asigurată o exploatare ireproșabilă și o bună întreținere a tuturor mașinilor și instalațiilor ; de asemenea, trebuie, respectată ferm disciplina tehnologică și de producție, organizată cit mai bine munca 'în fiecare secție și atelier, preintîmpinate orice dereglări în aprovizionarea tehnico-materială.In această amplă și puternică desfășurare de forțe, ministerele economice, comitetele județene, municipale și orășenești de partid au obligația de a lua măsuri energice pentru a .urmări în mod concret, pe fiecare întreprindere și produs în parte, îndeplinirea ritmică a planului la toți indicatorii. Controluf realizării planului Ia producția fizică, la ceilalți indicatori trebuie să se facă sistematic, prin analize temeinice, nu numai Ia nivelul ramurilor, ci și al județelor. El nu trebuie să aibă un caracter constatativ, ci, dimpotrivă,_ trebuie să asigure soluționarea promptă a problemelor ce apar sau pot apărea, pentzu a se preveni orice restanțe. Printr-o judicioasă organizare, printr-un sprijin direct la fața locului din partea ministerelor și centralelor, concretizat în rezolvări practice ale problemelor, printr-o intensă activitate polit’co- educativă desfășurată de organizațiile de partid, este imperios necesar ca în toate întreprinderile să se lucreze la nivelul maxim al posibilităților, pentru ca sarcinile de plan și angajamentele să fie realizate zi de zi, decadă cu decadă și lună de lună, la producția, fizică, în condițiile creșterii susținute a eficienței economice.

Ml

cu întreprinderea 
«Republica» din Reghin44Ing. Andrei Borsos, directorul întreprinderii: „Avem capacitatea de prelucrare necesară — dar sintem condiționați de primirea pieselor turnate de la întreprinderea „Republica" din Reghin. Deci cite piese turnate ne sînt expediate, tot atitea livrăm și noi la Cimpulung-Muscel. Am discutat cu conducerea unității din Reghin, dar deocamdată aceasta nu are posibilitatea, să ne livreze mai mult".Care este cauza ? Luăm legătura cu inginerul șef de la „Republica" Reghin, tovarășul .Gheorghe Cîmpeanu, care precizează că matrițele de turnare a furcilor trebuie să fie asigurate chiar de Întreprinderea de reparații auto din Tîrgu-Mureș.— Se află în curs de proiectare două matrițe — ne răspunde directorul I.R.A. Tg. Mureș. într-o lună și jumătate vom realiza prima matriță, apoi a doua.Deci, aceasta era adevărata stare de lucruri pe care am aflat-o... pe ocolite. I.R.A. Tg. Mureș reclamă ne- onorarea contractului, dar nu-și îndeplinește propriile obligații. Și, intre timp, furcile pentru ambreiaj sînt așteptate la Cimpulung-Muscel.
4. COOPERATIVA JIUTOMECAMCA"

DIN BUCUREȘTI:
„Vom recupera toate 

restanțele44
(nici un cuvînt despre calitate)Paul Ciobănel, vicepreședintele cooperativei : „La 21 februarie am expediat încă 400 de oglinzi, iar pînă la sfîrșitul lunii vom recupera toate restanțele. Cît privește divergențele pe care le avem în privința calității. am trimis un delegat pentru a soluționa această problemă". ‘ ."«tSeldgatW ar’îoșt într-adevăr la Cimpulung-Muscel, ; dar, atitudinea sa' neconstructivă s-a situat sub orice cntlcă.Jrț.jgadrul, discuțiilor avute in întreprindere; trimisul cooperativei, Ion Constantin, șeful unității nr 1,^><_4.U4 4 ULII La. yil LII. 1, 
a spus : „Dacă nu vă convine marfa noastfă, reziliem contractul !“. .

■ ■■După cum spuneam la început, în acest an colectivul întreprinderii mecanice din Cimpulung-Muscel are sarcini importante in ce privește producția pentru export. Conducerea unității, organizația de partid trebuie să șe preocupe stăruitor de aplicarea măsurilor stabilite pentru a asigura toate condițiile de care depinde realizarea ritmică și de calitate a fiecărui subansamblu, a fiecărui autoturism ' Totodată, trebuie întronată o ordine desăvîrșită în relațiile de cooperare, respectîndu-se riguros contractele de către fiecare din unitățile colaboratoare. în aparență simple, problemele desprinse din ahchetă creează perturbații serioase in procesul de producție al unității din Cimpulung-Muscel. Chiar și lipsa oglinzilor retrovizoare, a unor chei de bujii împiedică livrarea la termen a autoturismelor. Circulația hîrtiilor constatative, fără soluții eficiente, concrete, practica de a arăta unul cu degetul spre altul trebuie înlocuită cu contactul direct între cadrele din întreprinderile respective, dindu-se dovadă de răspundere, operativitate- și promptitudine în onorarea obli------ ---- x---------------- i —4------------------- - ----------- V- 444 4J4 4 VJL <4 4 C<4 VZkJl 1 gațiilor legale asumate ..prin contracte. Autoturismele ARO nu se pot realiza cu justificări. Cît privește- calitatea reperelor livrate cu atit mai mult cu cît este vorba de produse destinate exportului', nimeni nu are dreptul să se abată de la exigențele impuse de cerințele contractuale. în acest context, atitudinea reprezentantului cooperativei „Automecanica" din București este intolerabilă, înainte de orice ca mentalitate. Este o atitudine lipsită de responsabilitate. Cum iși închipuie tovarășii din .această unitate că pot fi montate oglinzi retrovizoare cu defecte de ordin calitativ ? Iată de ce așteptăm un răspuns clar și concret la această întrebare din. partea conducerii coope- rațivei.
Nu peste multă vreme vor începe lucrările agricole de primăvară, care au însemnătate deosebită pentru recolta acestui an. Înainte de relatările corespondenților noștri, prezentăm cîteva date referitoare la stadiul pregătirilor. Săptămina trecută au mai fost arate 5 220 ha în I.A.S. și 38 730 ha în cooperativele agricole. Mai sînt, deci, de arat circa 320 000 ha. De la 1 ianuarie au fost aplicate îngrășăminte chimice pe o suprafață de 2 571 000 hectare. De asemenea, s-au transportat Ia cîmp, de la începutul anului, aproape 7 milioane tone gunoi de grajd. Cit privește repararea tractoarelor șl utilajelor agricole care vor fi folosite in campania de primăvară, din informațiile transmise de corespondenții noștri rezultă că in unele județe — Galați, Vrancea, Vîlcea și altele — această operațiune s-a încheiat ; lucrările de reparații trebuie intensificate insă in alte județe. Totodată, in aproape toata județele este necesar să concretizăm citevaDin datele centralizate la rezultă că în cooperativele ______din județul BACĂU luerările de fertilizare sînt avansate. Cum s-a desfășurat această acțiune, Gheorghe Baltă ?— Problema fertilizării unor suprafețe cît mai mari a fost- urmărită îndeaproape de comitetul județean de partid. în acest sens au acționat atit direcția agricolă, .conducerile cooperativelor agricole, cît și organizațiile de partid de la sate. Pentru a se munci organizat, au fost întocmite programe de fertilizare și s-au constituit formații de lucru dotate cu mijloace mecanizate de transport și de încărcare. Ca urmare, după cum ne-a spus ing. Al. Dănilă, director adjunct al direcției agricole, de la începutul lunii ianuarie și pină acum au mai fost transportate in cîmp 147 300 tone de îngrășăminte organice. în numeroase cooperative au fost organizate acțiuni de masă la transportul îngrășămintelor. Am fost, zilele țrecute, in cooperativa agricolă din comuna Nicolae Băl- cescu. La transportul gunoiului lucrau sute de oameni cu 12 autocamioane și remorci și 20 de atelaje. încărcatul se făcea mecanic, iar la descărcat erau aproape 100 de țărani cooperatori. După cum spunea ing. Dumitru Asaftei, președintele cooperativei, planul de transport a fost îndeplinit de mult. întrucit există o cantitate mare de gunoi, se va fertiliza o suprafață dublă de teren fațăI *

să se grăbească aprovizionarea cu semințe. Dar acțiuni desfășurate în această perioadă.minister agricole n ■ n ■

Ion LAZAR 
Gheorghe CÎRSTEA

Dumbrava, Poduri, Valea Seacă, Bog- dănești, Verești-Bistrița, în curțile cărora se află mii de tone de îngrășăminte naturale. Sperăm dă, citind aceste rînduri, comitetele de partid, conducerile unităților respective vor lua măsurile ce se cuvin.— Cum este și normal,- datorită e- voluției timpului, lucrările agricole de primăvară încep mai întîi în județele sudice ale țării. Bunăoară, in județul DOLJ, unde există mari întinderi cu terenuri nisipoase, semnalul semănatului se dă de obicei mai devreme. Sînt pregătite unitățile a-

DE LA 1 MARTIE

în ședința Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R.' din 20 februarie a.c. s-a - adoptat o hotărire privind majorarea retribuirii mecanicilor agricoli din unitățile agricole de stat. Comitetul Politic Executiv a hotărît ca majorarea retribuției celor peste 147 000 mecanici agricoli să se facă cu începere de la 1 martie a.c. — și nu de la 1 septembrie, cum era prevăzut în cadrul eșalonării generale, pe ramuri și activități, a majorării retribuției oamenilor muncii. A- ceastă măsură ilustrează grija statornică pe care conducerea partidului o manifestă pentru această categorie de lucrători ai ogoarelor și exprimă, in același timp, importanța pe care o acordă mecanizării agriculturii, ca factor hotăritor pentru sporirea producției agricole. Puternic stimulați de această măsură, mecanicii agricoli au datoria să muncească cu stăruință și pricepere, să acționeze cu răspundere pentru executarea lucrărilor Ia* timpul oportun și de bună calitate, pentru aplicarea celor mâi tehnologii, astfel ca, in final, să se obțină recolte superioare.Prin majorarea retribuției, veniturile suplimentare de care vor beneficia, în 1975, mecanicii agricoli din S.M.A. se estimează la peste 300 milioane lei, cu 180 milioane lei mai mult decit se stabilise inițial. Potrivit unor calcule preliminare, retribuția mecanicilor agricoli, ca urmare a aplicării prevederilor Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, va crește in medie cu 17 la sută. La primele trei categorii de încadrare, retribuția lunară va spori în medie cu 24 la sută, procentul cel mai mare înregistrîndu-1 prima categorie — 27 la sută.întrucit activitatea mecanicilor a- ericoli se desfășoară atit în cîmp. cit și în ateliere, legea prevede reglementări clare pentru fiecare din a- cestea. Pentru lucrările executate in ateliere, retribuția mecanicilor agricoli se face în funcție de cele 6 categorii de încadrare. De exemplu, pentru perioada cînd va lucra în a- teliere, un mecanic agricol încadrat la categoria 2, nivelul de bază, care a avut o retribuție tarifară lunară de 1214 lei, va primi un spor retribuție de 296 lei ; aceasta seamnă că el va beneficia de o tribuție tarifară lunară de 1510 cu 24 la sută mai mult decit pînă a- cum. Un mecanic de înaltă calificare. retribuit pînă acum cu 2111 lei, va primi lunar 2 366 Iei, cu 12 Ia sută mai mult decit in prezent.

de m- rc- lei,
>

Pentru lucrările agricole executate In cîmp, mecanicii agricoli tribuiți' în acord, pe baza tarife stabilite pe zi-muncă gorii de lucrări, diferențiat port de complexitatea portanța lor. Un mecanic
sînt re- a patru și cate- în ra- și im- r____  _ ___ __ __ agricolexectitind lucrări tarifate la categoria a IV-a va primi, pe ziua de muncă, 130 lei, față de 120 lei cît i se cuvine în prezent. La aplicarea acestei forme de retribuire s-a pornit de la necesitatea legării nemijlocite a retribuției meoanicilor agricoli de rezultatele în producție, sporirii răspunderii directe pentru recoltele care se obțin pe suprafețele lucrate de ei. în același timp, s-a vedere mixte de cooperatori și mecanizatori, care vor primi planuri de producție aparte, defalcate din planul fermei. Retribuirea se va face în acord global pe bâza tarifelor de plată la tonă, sau la 1 000 lei producție, separat pentru mecanizatori, separat pentru 'cooperatori. Lunar, mecanicii agricoli primesc 80 la sută dih rPtribUfia ' cuvenită lucrărilor executate. La sfîrșitul ciclului de producție al fiecărei culturi se stabilesc drepturile bănești cuvenite mecanicilor agricoli din echipa respectivă, în funcție de îndeplinirea planului de producție. Așa cum s-a , arătat la Consfătuirea activului de' partid și de stat din agricultură, mecanizatorii care vor lucra în. acord global vor putea beneficia de venituri nelimitate în funcție de gradul de depășire a producției planificate. De exemplu, într-o formațiune care a angajat în acord global o suprafață de 500 hectare, la o producție medie planificată de 4 500 kg ,1a hectar, la care s-a calculat un tarif la țonă de 16 lei, mecanicii agricoli vor beneficia de o retribuție totală de 36 000 lei, în cazul realizării producției planificate. Dacă producția medie va fi depășită cu 500 kg la hectar, vor primi suplimentar 4 000 lei. La aceste sume se mai adaugă și premiile în bani și în natură pe care le vor încasa pentru sporul de recoltă obținut peste plan.Majorarea mai devreme a retribuției mecanicilor agricoli constituie un puternic îndemn de a munci mai intens, cu toate forțele, încă din a- ceastă campanie de primăvară, pentru sporirea producției agricole, de a contribui în și mai mare măsură, manifestind un înalt spirit gospodăresc, la creșterea eficienței economice in toate unitățile agricole de stat.

avut în și constituirea de echipe

schimb. Pentru însămlnțarea tuturor ' suprafețelor planificate cu culturi de cîmp, direcția agricolă a reușit să a- sigure întreaga cantitate, de semințe. La ora actuală, toate semințele din producția proprie au fost repartizate pe unități, luîndu-se măsuri pentru ridicarea lor de la cențre. în ce privește fertilizarea terenurilor, situația „la zi“ este următoarea : din totalul de 30 608 tone îngrășăminte chimice prevăzute a se administra pe ogoarele unităților agricole de stat și cooperatiste, au fost aplicate pînă Ia 20 februarie 7 800 tone, iar din

agricole de primăvară?
7

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT
• în numeroase județe s-au încheiat reparațiile • 7 milioane tone îngrășăminte natu 
rale transportate la cîmp ® Mai sînt de arat 320 000 hectare • Urgentarea aprovizio 

nării cu semințede prevederile inițiale. Se lucrează intens și în cooperativele agricole Blaga, Căbești, Mărgineni, Răchitoa- sa, Dealul Perjului, Răcăciuni, unde, deși planul a fost îndeplinit, continuă să se transporte pe cîmp însemnate cantități de gunoi. Din ultima situație operativă rezultă că aproape 20 cooperative agricole din județ au cheiat transportul gunoiului, iar multe altele această lucrare estesfîrșite. Sînt însă și cîteva cooperative agricole ale căror consilii de conducere nu acordă atenția cuvenită fertilizării. Ne referim la cele din

de în- inPe

gricole din județ să înceapă, lucrările agricole de primăvară ?— Semănatul poate încene în orice moment, totul a fost pregătit pînă în cele mai mici amănunte — ne informează Nicolae Băbălău. în primul rind, o apreciere despre pregătirea utilajelor. Lucrătorii din S.M.A. și I.A.S. au încheiat reparațiile la mașini de împrăștiat îngrășăminte, pluguri, grape cu disc, combinatoare și semănători .pentru cereale, iar tractoarele au fost de 95 la sută, mașinilor de ceașta datorită

cele 323 836 tone îngrășăminte naturale prevăzute au fost transportate în cîmp și administrate 220 000 tone. Deci situația nu poate fi considerată corespunzătoare. Atit

în ce privește fertilizarea, cit și repararea utilajelor de irigat — lucrare care s-a făcut în proporție de 60 la sută — trebuie luate măsuri urgente.— în județul CLUJ; Ia ordinea zilei este problema intensificării schimbului de semințe — intervine Alexandru Mureșan. Să exemplific. Pentru însămînțările de primăvară, județului i-au fost repartizate din fondul de stat, pentru acoperirea necesarului, peste 1 000 tone semințe de porumb, 300 tone grîu de primăvară, 220 tone ovăz, 220 tone trifoi etc. Repartizarea pe unități și localități s-a făcut din vreme. Dar un număr însemnat de unități nu se grăbesc să ridice semințele. Pînă la 20 februarie nu au fost ridicate decît 162 tone porumb, 80 tone grîu de primăvară, 70 tone măzăriche, 106 tone ovăz etc. Așa, bunăoară, de la cooperativele agricole din Chiuiești, Măgoaja și Strlmbu nu s-a prezentat nimeni să ridice semințele. Motivele sînt diverse : ba lipsesc mijloace de transport, jba nu exiștă bani în cont. Nu mai este însă timp de pierdut. Ce fac unitățile care au sămința asigurată ? Merită reliefat faptul că aproape toate cooperativele agricole au selecționat și condiționat întreaga cantitate de sămînță, au trimis probe de laborator. La un control efectuat de un colectiv de specialiști s-a constatat însă că nu peste tot semințele sint păstrate în condiții corespunzătoare, astfel că o parte din ele și-au pierdut puterea de germinație. O a- tare situație s-a constatat la cooperativele agricole de producție din Sîncrai, Călata, Morlaca, Izvoru-Cri- șului, Mih'ăești. Așchileu-Mare, Flo- rești șl Mica. Este un aspect care nu trebuie neglijat. ■■Au mai rămas puține zile pînă la începerea însămințărilor de primă-
reparate în proporție A întirziat repararea plantat cartofi, și a- lipsei unor piese de

vară. De aceea, in toate unitățile agricole trebuie să se răsnundă prin fapte chemării Consfătuirii activului de partid și de stat din agricultură : „Să luăm toate măsurile pentru ca această campanie să ne găsească pe deplin pregătiți, astfel îneît să executăm Ia timp si la un nivel agrotehnic superior arăturile, semănatul, plantatul cartofilor și al culturilor legumicole, lucrările din vii și livezi, acțiunile de îmbunătățiri funciare. Condițiile climatice din acest an cer să aplicăm metode agrotehnice diferențiate care să conserve provizia de apă din sol, să scurtăm Iă minimum perioada afectată însămințărilor 1"
/ s
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Constantin IONESCU, Oscar HOFFMAN

„Marx, Engels, Lenin
despre religie"

„Clasa muncitoare
din Republica Socialistă România"Formarea omului nou, cu o inal-. tă conștiință socialistă — obiectiv major al partidului in etapa actuală — are ca o componentă organică sădirea unor adinei convingeri ateist-științifice. „Problema combaterii misticismului — sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu — trebuie să facă parte din întreaga activitate politico-educativă a partidului, a U.T.C., a organizațiilor noastre". în același spirit. Programul partidului, Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste subliniază îndatorirea comuniștilor de a-și însuși temeinic concepția materialist-dialectică despre lume și viață și de a, acționa pentru propagarea ei în rindupile tuturor celor ce muncesc, de a milita împotriva prejudecăților mistice, a superstițiilor, a oricăror manifestări de obscurantism.Desigur, formarea convingerilor ateist-științifice solicită o activitate educativă stăruitoare, cu un conținut bogat și convingător, adecvat nivelului de pregătire șl mentalităților diferitelor categorii de oameni. La desfășurarea acestei activități — tot mai intense în ultimii ani — o notabilă contribuție aduc editurile, prin publicarea unor lucrări — cărți și broșuri — destinate dezvoltării gindirii materialiste, explicării științifice a fenomenelor din natură și societate. Se cuvine remarcată în aepst sens recenta apariție în Editura politică a volumului „MarX, Engels, Lenin despre religie". Reunind pentru prima oară textele marxist-leniniste clasice despre religie și ateism, volumul constituie nu numai un compendiu de însemnătate teoretică fundamentală, dar și un instrument practic de perfecționare a întregii activități de educare ateist-știin- țifică.Ateismul marxist — cum rezultă convingător din volum — nu este doar un curent de opinii, ci o premisă, o implicație, o concluzie demonstrată a întregului sistem de gîndire și acțiune revoluționară marxist-leninistă. El reprezintă cca mai radicală, consecventă și deplin argumentată formă a ateismului contemporan. Aparținînd organic unei concepții în continuă evoluție și care are 'Capacitatea de a transforma lumea, ateismul marxist-leninist dobîndește o neîntrecută vigoare constriicftîv'ă. în fond. lupta se duce pentru om. pentru conștiința sa. pentru ca el să. fie eliberat de înstrăinarea spirituală. consecutivă celei economice, și sociale, să-și realizeze pe deplin esența, exercitîndu-și rolul de factor determinant în cunoaștere și acțiune. Ateismul marxist-Ieni- nist apare astfel — după cum subliniază Petru Berar în studiul său introductiv — ca o cauză a revoluției socialiste și comuniste, o cauză a umanismului. -Fiind o metodologie deschisă, marxism-leninismul solicită și in acest domeniu demersuri creatoare. Ceea ce se impune in primul

rînd este analiza și explicarea științifică a fenomenului religios, in raport cu situațiile social-istori- ce concrete. Dar înțelegerea religiei doar ca rătăcire, obscurantism si înșelăciune este vădit insuficientă. Dezvăluirea cauzelor și condițiilor ce o întrețin permite ca. odată cu punerea in evidentă a deprecierii valorilor religioase și deseori a nonvalorii datelor religiei, să se acționeze împotriva înseși cauzelor generatoare de religii. Or. tocmai în aceasta constă eficiența ateismului marxist-leninist. Nu simple declarații și negări, ci acțiuni revoluționare, menite să ducă la umanizarea existenței sociale, la regenerarea condițiilor materiale și culturale de existență.Principala concluzie a volumului este tocmai necesitatea ateismului mibtant. Excluzînd orice modalitate administrativă, constrictivă. co- relînd solidar construcția umană cu celelalte laturi ale construcției noii societăți, ateismul marxist își revendică aceleași cote de efort ingenios, dăruire și luptă ca și construcția tehnico-economică.Recitindu-i pe Marx, Engels, Lenin, găsim tezele și interpretările ateiste strins legate de problemele politice, de contexte socio-cultu- rale, de datele științei. Este un magistral exemplu și un îndemn la aplicarea principiilor corespunzător actualelor condiții, sociale, ideologice și științifice, in acest fel ateismul marxist-leninist demon- strîndu-și nu numai actualitatea, dar și virtuțile sale prospective.„Marx, Engels, Lenin despre religie" este o călăuză sigură și o experiență exemplară pentru ‘ toți cei ce doresc să se edifice in problemele majore ale concepției științifice' despre lume, ale destinelor umane în trecut și viitor.
Paul POPESCU NEVEANU

EDITURA „EMINESCU"• Mellusz Josef: „Arena" (versuri) 
o Al. Andrlțolu : „Pe drumul meu"• Ion Gheorghe : „Cultul zburătorului"« Teodor Mazilu: „Iubiri contemporane"• C. Mateescu: „Toamna, păsările"• Fănuș Neagu: „îngerul a strigat (reeditare)• Gheorghe Tomozel: „Negru Vodă"• Nicolae Balotă: „De la Ion la loanlde"• Marian Popa: „Forma ca deformare"

Apărută recent în Editura politică, syb semnătura lui Constantin Ionescu si Oscar Hoffman, lucrarea înfățișează cititorului un tablou cuprinzător al transformărilor cantitative și calitative intervenite în sinul clasei muncitoare în anii construcției socialiste, precum și orientările de bază ale mutațiilor structurale ce vor avea loc în cadrul ei în viitorii ani, _ în procesul general al omogenizării sociale. Remarcabil este faptul că analiza acestor schimbări este efectuată în strînsă legătură cu mutațiile ce au loc pe plan social, cu fenomenele înnoitoare survenite în toate sferele activității economico- sociale, ca urmare a transpunerii în viață a politicii partidului de transformare socialistă a țării.Un prim aspect asupra căruia se oprește pe larg lucrarea îl constituie dezvoltarea numerică a clasei muncitoare — proces cu largi implicații, asupra sporirii ponderii ei in ansamblul populației totale, asupra modificării structurii populației pe categorii sociale. Creșterea rapidă a numărului muncitorilor — de la circa 14,8 la sută din populația ocupată, cit reprezenta în 1950, la 45 la sută în 1973 — concomitent cu diversificarea structurii ' profesionale, ceea ce asigură prezența activă a clasei muncitoare în „punctele nodale" ale mecanismului economiei naționale, constituie cadrul obiectiv pentru întărirea bazei sociale a socialismului, pentru consolidarea rolului clasei muncitoare de forță socială conducătoare a întregii noastre societăți.Autorii cărții analizează în continuare, pe baza unui amnlu material statistic, transformările calitative substanțiale ,ce au loc în etapa actuală în structura clasei muncitoare, in directă legătură cu caracteristicile specifice procesului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Astfel, lucrarea pune pregnant în eviden-

ță asemenea schimbări calitative cum ar fi : modernizarea și' perfecționarea continuă a pregătirii profesionale și culturale a clasei muncitoare, mobilitatea profesională crescîndă ca urmare a progresului tehnic rapid, a apariției unor noi profesiuni de înaltă calificare și tehnicitate, creșterea permanentă a ponderii muncii intelectuale m cadrul conținutului activității , de producție etc. Tocmai evoluția rapidă a acestor procese determină, așa cum să subliniază în lucrare, formarea unei clase muncitoare cu o tot mai înaltă pregătire politică și profesională, care să-și îndeplinească la un înalt nivel rolul ei istoric.Analiza aprofundată a transformărilor cantitative și calitative survenite în sinul clasei muncitoare a permis autorilor lucrării să demonstreze temeinic necesitatea obiectivă a creșterii rolului conducător al acesteia in etapa actuală și in perspectivă. Pe un amplu spațiu din lucrare sînt relevate noile valențe calitative ce caracte

rizează exercitarea acestui rol, legate de folosirea cit mai eficientă a noilor forme și mijloace de participare directă a clasei muncitoare la conducere, de atragere a celorlalte clase și pături sociale la soluționarea tuturor problemelor ridicate în activitatea economico-so- cială.In încheierea lucrării sînt schițate direcțiile evoluției societății românești contemporane, in perspectiva omogenizării sociale. Relevînd că dispariția treptată a deosebirilor esențiale dintre clase, straturi sociale,'-sat-oraș,' precum și dintre activitățile umane fundamentale — munca fizică — intelectuală, munca agricolă — industrială, munca de conducere — de execuție etc. va marca importanți pași pe drumul către comunism, autorii lucrării pun în lumină încă o dată adevărul conform căruia clasa muncitoare se transformă din ce în ce mai mult dintr-o „clasă pentru sine" într-o „clasă pentru societate".
Paul DOBRESCU

ISTORICĂ. Dumitru TUDOR

„Figuri de împărați romani“

EDITURA „UNIVERS"« Pindar: „Ode"• Goethe : „Poezii"
o J.L Ing :. /Poeme din cătunul cu măslini" -• Jose Marți: „Versuri"• Max Jacob: „Cornetul de zaruri" (poeme)
o Thomas Mann: „Scrisori"• T. S. Eliot: „Eseuri"• Rlcaraa Huch: „Romantismul german"• Werner Brauss : „Probleme fundamentale ale științei literaturii"• Mircea Martin: „Critică și profunzime"

între starea de foc șî starea de frig, între polul creației și cel al distrugerii, martor șl luptător, omul modern, depozitar al „lingourilor de timp", își pune întrebări patetice pe o planetă primejduită in echilibrul ei primordial și constată : 
„Mugurii nu mai ples
nesc / in morga de ghea
ță. / Intre încremenirea 
rece / și goana de vid — / o primăvară fără nă
meți / și fără flori de ci
reș" (Clepsidra de singe). Așadar, calitatea de poet, subliniată încă o dată in recentul volum „Gustul sîmburelui", tipărit la e- ditura „Eminescu", i-o conferă lui Dumitru Popescu atît cîntarea lirică, a bardului care rostește lumea, cit și capacitatea de percepție a sensului respirației secrete cu care pămîntul trudește să supraviețuiască. Poetul, vede idei, iar gînditorul metafore, cu precizarea necesară că ideile' devin poetice, pe cînd metaforele se alcătuiesc filozofic, de unde sunetul aparte, contradictoriu și, totuși, unitar în esență al versurilor sale.Modern prin formație, poetul acuză pe cei care sluțesc lumea, desfigu- rîndu-i frumusețile inițiale : „Ați făcut din pă- 
mint o tablă de șah, voi, 
pioni inchiși ■ in careuri, I 
alungați de caii ce sar 
peste gard, / de nebunii 
tăind vicleni oblice pir- 
tii, / de cvadrige cu per
fide, moi pneuri. / Melci 
tirîtori cu casa in spi
nare / îmbrinciți din pă
trat in pătrat, / ștergeți 
cu trupuri gheboase / 
peronul reginei, / rosto- 
golindu-vă in groapa co
mună /. a marelui mat" (Silnica geometrizare).Structural, Dumitru Popescu e un contemporan de factură clasică. Poezia sa densă, gravă are o unitate de ton care impune. Mai adesea, poetul folosește terminologia funcțional, destinind, de pildă, cuvintele neaoșe unei ieșiri ironice la adresa inerției. Ironic sînt insă utilizați și termeni din arsenalul modernist : 
„Păpuși de lut, de cio
colată sau de cretă / cu-a- 
celeași, știute dinainte, / 
gesturi de marionetă... / 
Machiate pentru acrobații 
sub cupolă, / vopseaua 
le-a intrat in piele / și nu le-a mai rămas / de-

cit alternativa metisă sau 
creolă" (Uitare). Tonul preponderent este insă liric, ardent, viril : „Sint 
morți și călăreții — / 
viespi năpustindu-se in 
stup — I și toți străjerii 
care-ascundeau in aer / 
funia fumului de păr de 
lup" (Pace).Dintre simbolurile foarte numeroase — dar care nu ușurează lectura — ale paginii poetice, două se situează antinomic și revenitor : melcul și statuia, două alternative ale spiritului, ale existenței. Iată destinul melcului : 
„Sub' întortocheata, casă

de oameni la rindul tău 
vei pieri". Cu precădere poetică este în această piesă lirică ideea unității dintre cei doi combatanți : „Luptindu-se in- 
fierbintați I corp la corp, 
mină in mină, I oștenilor 
li se pare că trăiesc, / prea 
mult / împreună". Dacă, în încleștarea supremă, trupurile celor doi luptători se împletesc într-u- nul singur, in schimb o dichotomie dureroasă pecetluiește ființa poetului, om al zilelor noastre, cu coșuri de uzine si radar, mușcat de nostalgia naturii nepoluate și libere.

LITERARĂ
Dumitru POPESCU:

„Gustul 
sîmburelui"

de var / credea că-și cară 
adăpostul, / in timp ce 
talpa uriașă / se apleca / 
peste melcul ieșit în drum 
— / încornoratul și pros
tul ! I Pe prunduri de 
riu, pe plăji, prin păduri, I 
mormane de case / ră
sucite și, goale — / sint 
imagini mincinoase / lă
sate de melcii desculți / 
dezgustați de trupul lor 
moale" (Eroare). Finalul aceleiași poezii implică statuia : „Din ce-ar fi pu
tut să-i înalțe melcului / 
șira spinării, / să-i ri
dice statuia umil tiritoa- 
re, I el își zidește, întor
tocheat, / cavoul ce-i az- 
virle hoitul I cînd moare".Caracteristice poetului sint mai cu seamă imaginea luptătorului, semnificația ei multiplă, alternativa sau succesiunea dramatică, victorie — în- fringere, obsesia luptei, chiar. Bucata poate cea mai izbutită din volum (întîlnire) e o asemenea meditație concentrată pe tema luptei : „Același joc 
de doi in arenă, / aceeașt 
lance de gheață / prin 
șira spinării fiecărui gla
diator, /... / Ora victoriei 
nu e de aur, / e gri; / 
dacă ai învins oameni /

Din această discrepanță fatală, din rana aceasta se naște cîntecul neliniștit, pe alocuri cutremurător. De altfel, această pendulare impregnează nu numai tematica, ci și variata figurație poetică atrasă deopotrivă de i- dee și de armoniile calme ale versului bogat in sugestii. Astăzi ar fi greu și, in fond, nerecomandabil ca scriitorul să-și alunge voit din vocabular neaoșismele sau neologismele, chiar cele extreme.. S-ar putea tocmai ca recurgerea la arhaisme să fie un semnal modernist. în ultimă instanță, acolo unde poetul largilor viziuni înglobează toate erele în- tr-o conștiință unică, în- telegiQd să dea timpului o dimensiune pe care a- cesta n-a avut-o în culturile trecutului. Dar. pe de altă parte, greutatea de a se fixa fie la versul liber, fie la cel traditional și. ca o consecință favorabilă, buna mișcare pe ambele arii diagnosti- chează aceeași natură problematică.Experiența morală a poetului, la cel de-al trei

lea volum al său. este încă in curs : „Căci n-am 
băut pină la fund / pa
harul plin cu fiere, / 
fruntea nu mi-am incip- 
s-o cu coroana înroșită, / 
m-a miluit mereu o bri
ză / cu răcoroasa-i min- 
giiere" (Alean). Prin urmare, Gustul sîmburelui, ca semnificație, trebuie într-adevăr — cu toată amăreala sa chintesen- țială — considerat punctul central al dezbaterii poetice a lui Dumitru Popescu. Lirica sa. cu toată risipa de simboluri și in plinul ioc al metaforelor. nu cunoaște gratuitatea, deși pe alocuri și-o propune, ca punct nodal in activitatea pulsației : „Mi-am risipit ar
gintii ! in reverii deșar
te. / in alchimia / trecerii 
spre nemurire / a bobului 
de moarte" (Combustie), Afirmația poetului e un simplu. travesti, contradicția puțind fi cu ușurință surprinsă ,de la primele două la ultimele două versuri ale citatului. X Nemișcarea aparentă a sîmburelui ascunde forfota interioară a germinației. Imaginea cea mai îndrăzneață, aparent cea mai necontingentă. se supune moralității permanente a totului, incit visul însuși se vădește rodul unei stări superioare de trezie — un merit real, neferit de riscuri : „Sînt 
scoica oarbă / a întuneca
tului ocean / ce și-a născut 
in pîntec stropul de lumi
nă 1", se întreabă poetul, 
„Sint cartea smulsă / din 
mina Celui ce incepuse 
s-o, citească / jn timp ce 
o scria J cu pana înmu
iată în singe ? (...) II caut 
printre umbre / să-l rog 
s-o scrie acum invers. / 
de la sfîrșit ! spre înce
putul care plinge". continuă el și în aceste,versuri ale suveranei lucidități e cuprinsă promisiunea unei arte poetice dedicate comunicării și comuniunii : „O. n-am să 
te gonesc / bunule citi
tor ! / Sub abajur. /- in 
fiecare noapte. / îmi vei 
silabisi abecedarul. / din 
nou, încetișor" (Rescrie- re). Gigantismului- atitudinii. remarcat Cu .iustete de critică. îi răspunde dialectic o artă sobră, firească în expresia sa atît de originală și pătrunzătoare.

Șerban 
CIOCULESCU

Literatura istorică română despre antichitate, atit de bogată în domeniul preocupărilor despre trecutul patriei noastre, prezintă încă serioase lacune in ce privește istoria universală. Pentru informarea publicului larg asupra istoriei generale a lumii vechi nu dispunem, cu rare excepții, decit de manualele școlare, care, prin natura lor, nu pot oferi decit date și aspecte elementare, condensate în formulări succinte. Se simte, de aceea, nevoia u- nor tratate mai ample în limba română care să înlesnească o cunoaștere temeinică a întregii evoluții' antice a omenirii și, cu deosebire, a unei expuneri integrale a istoriei romane, atît de strins legată de originile. poporului român.în așteptarea unei a- tari sinteze, socotim ca un început bun inițiativa prof. univ. Dumitru Tudor care, după ce, în ultimii ani, a realizat o serie de lucrări despre antichitate în general — „Pericles", „Căpitani ai lumii antice", „Femei vestite din lumea antică" — vine acum cu o lucrare nouă, de a-

celași gen populariza-. tor : „Figuri de împărați romani", concepută in trei volume, dintre care deocamdată au ieșit de sub tipar primele două în cadrul colecției „Enciclopedia de buzunar" a Editurii enciclopedice române.' Sînt expuse aici biografiile împăraților celor mai de seamă, cu amănunte și considerații circumstantiate, care fac din lectura lor și un prilej de a urmări evoluția Imperiului roman în aspecte-' le sale constituționale și militare, sociale și politice, economice,, culturale. Autorul s-a inspirat din scrierile istoricilor antici, pe care a căutat să le interpreteze critic, în lumina unei informații multilaterale, din care nu lipsesc datele epi- grafice și cele arheologice. Deși concepută în scop popularizator, lucrarea a fost realizată, prin urmare, p’e o solidă bază științifică.Relevînd toate aces- • te calități ale lucrării, se impune să menționăm că unele afirmații sau aprecieri ni se par susceptibile de critică. Astfel, autorul interpretează cucerirea Daciei de către Imperiul roman ca urmă

rind o exploatare economică — pe cin'd in realitate aceasta a fost determinată de însăși necesitatea asigurării sistemului de apărare a graniței imperiului la Dunărea, de Jos. Tot în legătură cu războaiele dacice, sînt trecute sub tăcere o seamă de contribuții mai recente privitoare la desfășurarea campaniilor lui Traian din a- nul 102, preferîndu-li- 6e, nejustificat, interpretări, mai vechi, nu o dată perimate. Este discutabilă, de asemenea, distribuția mater rialului în cele trei volume.In pofida unor atari neajunsuri, considerăm că această lucrare de popularizare, scrisă în- tr-o formă clară, comunicativă, accesibilă tuturor categoriilor de cititori, constituie o contribuție, pe cit de interesantă, pe atit de utilă, la răspîndirea cunoștințelor despre antichitate, răspunzind interesului viu al maselor de cititori, dornici să afle cit mai multe despre realitățile de la temelia mărețului fenomen istoric, care a fost Imperiul roman.Prof. univ. dr. docent
Radu VULPE

Al. I. AMZULESCU

„Cîntece bătrînești"Consecvent si competent cercetător al epicii populare românești în versuri. Al. I. Amzulescu dă la lumină în volumul „Cinte- ce bătrînești" (editura Minerva, 1974) un reprezentativ florilegiu din această specie privilegiată a literaturii noastre orale. Privilegiată pentru că cea dinții colecție de poezie populară românească. publicată de V. Alecsandri cu peste 120 de ani în urmă, cuprindea „balade" sau „cîntece bătrînești", ceea ce a. stimulat interesul altor și altor culegători pentru consemnarea și tipărirea producțiilor epice in versuri : privilegiată pentru că multe personalități ■ ale culturii noastre s-au oprit cu adîncă înțelegere asupra ei, studiind-o în ansamblul manifestărilor ori monografiin- du-i capodoperele, de la Odobescu și Hasdeu la Iorga și Caracostea, de la P. Caraman și. Ov. Densusianu la Gh. Vrabie. M. Pop. A. Fochi și alții : privilegiată, în sfîrșit, pentru că balada — ■ cum ne-am obișnuit s-o numim este astăzi incă un gen folcloric viu, avîndu-și interpreții ei. păstrători ai comorilor de gîndire si simțire zămislite in timp.

și auditoriul său fidel care-i infretine suflul.Pentru viabilitatea genului pledează co- lecția-antologie a lui Al. I. Amzulescu, care se înscrie ca o firească urmare a celor trei volume de „Balade populare românești" (apărute în 1964) com- pletindu-le cu material inedit. Sint încredințate tiparului 107 piese epice necuprinse în colecții, cele mai multe culese de editor însuși, dar și de alți specialiști, cu mijloace tehnice moderne. în ultimele 2—3 decenii. Caracterul antologic este conferit de selecția pe care autorul va fi operat-o in masiva arhivă a institutului de specialitate, in așa fel incit piesele reținute se disting prin caracterul lor reprezentativ, prin amploarea tipică genului și zonei din care au fost culese, prin „ineditul" — atit cît este el acceptat în folclor — unor texte, prin incontestabila frumusețe a expresiei poetice, prin forța de emoționare pe care o exercită atît asupra ascultătorilor din mediul folcloric, cit și asupra cititorului cultivat.Fin „degustător" de cîntece epice în ’ realizarea lor specifică, sincretică, în care tex

tul literar se îmbină cu melodia, iar interpretul recurge la •' a- companiamentul instrumental și la un fel de „zicere" ce atinge la unii cintăreți culmile înaltei' arte, Amzulescu încearcă să ofere, prin textul tipărit, imaginea cea mai fidelă, mai exactă a originalului așa cum există el in realitatea folclorică vie.Sint evidențiate astfel tehnica savantă a zicătofului popular, știința lui de a potența mesajul narativ pentru a-l face pe ascultător să trăiască și să guste plenar faptele vitejești povestite, gesturile eroi’ce, încleștarea dramatică a luptei și atitudinea morală pe care cîntecele o degajă. Introducerea insistă pe aceste tehnici, scoțîndu-se în relief individualitatea creatoare a fiecărui interpret, stilul propriu al acestor adevărat! „autori". 'Tezaurul culturii noastre populare merită efortul unei valorificări științifice superioare. Cartea comentată aci este o realizare notabilă în acest sens. Lector univ. dr.
Nicolae 
CONSTANTI- 
NESCU
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EDITURA „KRITERION"în limba maghiară• Mihal Eminescu : Sărmanul Dio- nis. Traducere de Szamosi Ist- văn șl Jekely Zoltân• George Căllnescu: Ion Creangă. Traducere de Szilâgyi Domokos

• Szemlâr Ferenc: Chestiune personală• Eugen Jebeleanu: Hanlbal. Traducere de Kirăly Lăszlă• Laurențiu Fulga: Moartea lui Orfeu. Traducere de Papp Ferenc
• Dostoievskl: Demonii voi. I-II

SIBIU. Casa de cultură a sindicatelor
Concursuri de admitere 

în instituțiile militare de invățămintMinisterul Apărării Naționale organizează concursuri de admitere pentru anul școlar 1975/1976 in următoarele instituții militare de învățământ :ACADEMIA MILITARĂConcursul de admitere se organizează pentru facultățile tehnice în specialitățile : z— Ingineri : tancuri și auto, artilerie, avioane și motoare, radioelec- tronică. transmisiuni, utilai geniu.— Subingineri : tancuri.INSTITUTUL DE MEDICINA Șl FARMACIE BUCUREȘTI — pentru secția militară.INSTITUTUL DE MARINA „MIRCEA CEL BATRÎN", pentru secțiile de marină militară din facultățile de navigație și electromecanică navală.

ȘCOLILE MILITARE DE OFIȚERI ACTIVIToate armele (specialitățile), mai puțin muzică.ȘCOLILE MILITARE DE MAIȘTRI ȘI SUBOFIȚERIToate armele (specialitățile).LICEELE MILITARE : de cultură generală — profil real, iar pentru marină — profil industrial.Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere la una din aceste instituții militare de învăță- mint vor depune cereri de înscriere la centrele militare județene (de sector) pe raza cărora dofhiciliază, pină la 10 aprilie 1975.Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa centrelor militare județene (de sector) pe raza cărora locuiesc.

PROGRAMUL I

5,30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșeoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10,30 File de dicționar : Bibi An

dersson in filmul artistic 
„Voi fl mamă". Producție a 
studiourilor suedeze. Regia : 
Ingmar Bergman.

12.25 Telex.
16,00 Curs de limba rusă. 
13,30—17,00 Curs de limba engleză. 
17 If) TpIpX
17,35 Imagini clin Kuweit.
17,45 Legile țării — legile noastre I
17,55 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
18.25 Lecții TV pentru lucrătorii

din, agricultură. . . i

19,00 Județele țării pe verticală 
dezvoltării. Azi — județul 
Ilfov.

19,20 1001 de seri : Prietenii lui 
Bugs ; Bunny. .

19,30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20,25 Seară de teatru : „Descope

rirea familiei1', de Ion Brad. 
Dramatizare de Virgil Stoe- 
nescu.

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Seară de balet : „Fedra".
20,45 Reporter ’75.
21,05 Telex.
21.10 Film artistic : „Bonjour, ele

fant I". Producție a studiouri
lor cinematografice italiene. 
Regia : Gianni Franciolini. 
Cu : Vittorio de Sica, Marla 
Mercader, Sabu, Nando 
Bruno.

„ÎN MIEZUL UNUI-EV 
APRINS", Tn județul Arad a fost declanșat un amplu concurs al formațiilor artistice de amatori de la căminele culturale și casele de cultură, concurs intitulat „In miezul unui ev aprins". Duminică s-a desfășurat o nouă etapă pe centre de comună în mai multe localități de pe Valea Mureșului. Organizat în cinstea apropiatelor alegeri de deputați de la 9 martie, concursul a reunit pină în prezent pe scene peste 4 000 artiști amatori — formații corale, grupuri vocale, brigăzi artistice de amatori, formații de dansuri, soliști vocali și instrumentiști — care au prezentat în fața unțji numeros public montaje literar-muzicale, recitaluri de muzică și poezie. (CONSTANTIN SIMION)

DIALOG CU BRIGADA 
ȘTIINȚIFICAîn aceste zile premergătoare alegerilor de la 9 martie, brigăzile științifice din județul Mehedinți și-au intensificat activitatea, purtînd un permanent și viu dialog cu masele. Astfel. 20 de brigăzi alcătuite din juriști, profesori, activiști ai secției de propagandă a comitetului județean de partid se deplasează zilnic în întreprinderi, orașe, comune și sate. Programul brigăzilor științifice cuprinde expuneri și conferințe, simpozioane, .mese rotunde, seri de întrebări și răspunsuri pe teme ale democrației socialiste, dreptul cetățenilor care se prezintă la vot etc. în ultima perioadă au avut loc peste 60 asemenea întîlniri. (VIRGIL TATARU)
SIMPOZION 

CINEMATOGRAFICîn’ comunele Balcani și Agăș din județul Bacău au fost organizate simpozioane ''inemato- grafice pe tema „Transformările înnoitoare petrecute în anii socialismului pe meleagurile

.patriei". Sute de țărani, muncitori au vizionat cu acest prilej filmele „Vizita tovară- / șului Nicolae Ceaușescu în județul Bacău", „România azi", precum și reportajul cinematografic intitulat „Județul Bacău în constelația socialistă a pa- trie'i", realizat de cineclubul „Unirea" din localitate. Reportajul oglindește mărețele înfăptuiri din ultimii ani ce au avut loc in industria, agricultura și viața socială a orașului și județului Bacău. Acest simpozion va continua să fie prezentat în satele și comunele județului pînâ în ziua alegerilor (GH. BALTĂ)
JOC SI CÎNTEC 

VASLUIANDuminică 23 februarie a.c., în comunele Fălchiu, Iana. Ivești, Pădureni și Ștefan cel Mare din județul Vaslui s-a dat startul în etapa intercomunală a celei de-a V-a ediții a concursului formațiilor muzical-coregrafice de amatori „Joc și cîntec vasluian". Manifestarea aduce in fața publicului peste 2 500 de artiști ' amatori, reuniți în circa 300 de formații corale, grupuri vocale, tarafuri, fanfare, formații de instrumente populare, soliști vocali, instrumentiști și dansatori, colective de recitaluri de poezie, ansambluri folclorice și rapsozi populari. în această perioadă, repertoriul tuturor formațiilor participante la concurs a fost dedicat alegerilor de deputați de la 9 martie. (CRĂCIUN LALUCD
PREMIERE TEATRALETeatrul maghiar de stat din Sfintu-Gheorghe a prezentat in premieră pe țară drama „Dubiu sau nimic" de Illyăs Gyula. Spectacolul a fost regizat de Seprodi Kiss Attila, în scenografia lui Kemăny Arpâd.Zilele trecute, Ia Teatrul Național din Craiova a avut loc cea de-a IV-a premieră din actuala stagiune cu piesa : „Jo- ‘cul dragostei și al întîmplării" de Marivaux.

Transformări care-si
1 

h(Urmare din pag. Dproaspăt reporter al ziarului E16re, am petrecut eiteva zile in această comună și. după ce am stat de vorbă cu zeci de oameni, am cunoscut punctul de vedere al organi^âției de partid, am scris un reportaj despre neregulile și lipsa spiritului de răspundere Ia gospodăria colectivă din Cernat.Douăzeci de ani nu este puțin in viața unui sat, nici chiar într-o perioadă istorică cu o atit de nemiloasă accelerare a timpului. Totuși, saltul — de care, de altfel, am auzit adesea în ultima vreme — este impresionant. Diferența între Cernatul de a- tunci, măcinat de tot felul de conflicte personale — „rușinea raionului", cum i se spunea — și comuna înfloritoare, mindră de forțele, de iz- binzile ei de astăzi, este foarte mare.Am stat cu ziarul în mină și m-a cuprins un sentiment de regret că

așteaptă cronicarii...niciodată n-am găsit timp să poposesc o săptămînă-două acolo și să încerc să pătrund în tainele acestei ascensiuni. Să urmăresc pas cu pas evoluția oamenilor și schimbarea lucrurilor, să înțeleg acel" proces, firește, contradictoriu, nelipsit de tensiune uneori, care a dus la acele clarificări morale, la acea unitate și ambiție de a face mai mult, mai bine, despre care a vorbit trimisul cooperatorilor din Cernat la marele forum al agriculturii noastre socialiste. Aș vrea să cred că cineva dintre scriitorii din județul Covasna, consacrați prin multe volume de proză, poezie, critică literară de certă valoare, nu va putea, odată și odată, să reziste tentației de a deveni cronicarul lucid și conștiincios al celor petrecute in ultimul pătrar de veac în comuna Cernat. Iar dacă, spre onoarea și bucuria mea, aș fi eu acel cronicar, cu atit mai bine.
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Vizita primului ministru al Hoii Zeelande, 
Wallace Edward Rowling 
CONVORBIRI OFICIALELa Palatul din Piața Victoriei au început, luni, convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului. Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al Noii Zeelande, Wallace Edward Rowling.în cadrul convorbirilor, desfășurate intr-o ambianță de cordialitate, au fost examinate și convenite' noi căi și mijloace concrete de dezvoltare a raporturilor economice, tehpi- co-științifice, culturale, a schimburilor comerciale dintre România și Noua Zeelandă. Schimbul de vederi a_ pus în evidență aprecierea comună că bunele relații statornicite intre cele două țări, precum și caracterul dinamic al economiilor lor, oferă o

★După cum s-a anunțat, răspunzînd invitației primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, duminică după-a'miază a sosit în Capitală primul ministru al Noii Zeelande, Wallace Edward Rowling, împreună cu soția, intr-o vizită oficială în țara noastră. La scurt timp, între cei doi șefi de guverne a avut loc o întrevedere de luciu. în cursa’ aceleiași zile, primul rginistru neozeelandez a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.în cursul dineului oferit de primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România in onoarea primului ministru al Noii Zeelande, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, cei doi prim-ministri au rostit toasturi.Adresind oaspeților urări de bun venit in România, primul ministru al guvernului român, tovarășul 
Manea Mănescu, a arătat că prima vizită a unui prim-mlnistru al Noii Zeelande în România constituie un moment important în evoluția pozitivă a relațiilor dintre țările noastre, o manifestare a voinței comune de a da un impuls hotărît dezvoltării acestor relații pe multiple planuri. Relevînd posibilitățile de amplificare si de diversificare a raporturilor dintre cele două țări, vorbitorul și-a exprimat convingerea că prin concretizarea. într-un termen scurt, a unor acțiuni de colaborate și cooperare în domenii importante ale. industriei extractive. energetice, constructoare de mașini, materialelor de construcții, precum și. în agricultură, legăturile economice vor cunoaște o dezvoltare substanțială. Au fost de asemenea relevate largile posibilități existente pentru a realiza împreună acțiuni de cooperare pe terte piețe. Primul ministru al gu- • vernului român s-a pronunțat pentru încheierea unui acord cultural si pentru deschiderea într-un viitor cit mai apropiat de reprezentante diplomatice rezidente în capitalele celor două țări.în continuare, vorbitorul, prezentînd coordonatele , majore ale politicii noastre externe și pozițiile guvernului român în principalele probleme la ordinea zilei, a subliniat că România consideră că în prezent este necesar ca toate statele să acționeze cu înalt spirit de răspundere pen-' tru consolidarea tendințelor pozitive
în întîmpinarea zilei 

de 6 Martie Manifestări consacrate apropiatei aniversări Ieri după-amiază au avut loc în numeroase întreprinderi și instituții bucureștene manifestări consacrate evocării evenimentelor de acum 30 de ani din Capitală, care au dus la instaurarea, la 6 Martie 1945, a primului guvern democratic din România. La clubul uzinelor de utilaj chimic „Grivița roșie" s-a desfășurat o masă rotundă sub genericul „Amintiri și mărturii despre o pagină gio* rioasă a luptei maselor populare conduse de partid — 6 Martie 1945". Expuneri și simpozioane dedicate a- celuiași eveniment au avut loc, de asemenea, la Casa de cultură a tineretului din sectorul 4, la clubul întreprinderii „Danubiana", precum și la Ateneul tineretului.
★în sala teatrului din municipiul Drobeta Turnu-Severin a 'avut loc sesiunea de comunicări, și referate * cu tema : „6 Martie 1945 — moment* important în viața poporului român". Au participat cercetători din cadrul Institutului de studii istorice și so- ci.al-poiitice de pe lingă C.C. al P.C.R., cadre didactice de la Universitatea din Craiova, activiști de partid și de stat, oameni ai muncii din unitățile și instituțiile municipiului.
★O sesiune de referate s-a desfășurat si în aula Institutului pedagogic din Suceava. Au prezentat comunicări cadre didactice universitare de la academia „Ștefan Gheorghiu". cercetători științifici din Iași și Botoșani, activiști de partid și de stat din județul Suceava.

A apărut nr. 1/1975 
al revistei

„VIITORUL SOCIAL"'.Revista cuprinde articolele: Partidul — centrul vital al națiunii noastre socialiste de MIHAI M. PETRESCU ; Strategia dezvoltării economico-sociale de N. N. CONSTANTINESCU; Probleme teoretice și metodologice ale dinamicii sistemului nostru politic în lumina documentelor Congresului al XI-Iea al Partidului Comunist Român de OVI- DIU TRASNEA ț Cîteva considerații privind cercetarea în științele politice în „cincinalul revoluției tehnico-științifice" de MIHNEA GHEORGHIU : Corelația societate-natură în condițiile revoluției științifice și tehnice de VALTER ROMAN î( Metoda sistemelor în științele* sociale de MIRCEA MAL1ȚA.Un bogat conținut cuprind rubricile : GÎNDIREA SOCIALA ȘI POLITICA, METODOLOGIA ȘTIINȚELOR SOCIALE, CERCETĂRI DE TEREN, SOCIOLOGIA EDUCAȚIEI ȘI ÎNVAȚA- MÎNTULUI, DEZBATERI, VIATA ȘTIINȚIFICA INTERNA ȘI INTERNAȚIONALA, RECENZII. 

bază trainică realizării unei colaborări rodnice în industrie, îndeosebi în cea extractivă, constructoare de mașini, petrochimică, de industrializare a lemnului, în agricultură și in alte domenii de interes reciproc, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.în vederea asigurării unui cadru de perspectivă relațiilor bilaterale, s-a convenit ca reprezentanți ai celor două părți să finalizeze tratative privind încheierea unui acord comercial și de cooperare tehnico-eco- nomică. a unui aranjament in domeniul agriculturii, precum și a unui acord cultural.La convorbiri, din partea română, au participat George Macovescu,
★care se manifestă în viata interna- tională, pentru soluționarea pe cale politică a problemelor complexe ale lumii contemporane, pentru ' promovarea unui curs nou. de colaborare pașnică, de egalitate între toate popoarele, pentru asigurarea păcii mondiale. în context, a fost relevată aprecierea tării noastre că țările mici si mijlocii sînt chemate să joace un rol tot mai activ în depășirea dificultăților existente, în afirmarea noilor principii de relații între state, în realizarea unei noi ordini economice si politice internaționale. Vorbitorul a evocat similitudinea poziției României și Noii Zeelande intr-o serie de probleme majore ale vieții internaționale, colaborarea reprezentanților celor două țări în cadrul O.N.U. și al altor organizații internaționale, contribuția pe care o aduc la consolidarea cursului de destin- . dere. la promovarea cooperării și păcii în lume. în încheiere, primul ministru al guvernului român a toastat în sănătatea Maiestății Sale Elisabeta a Il-a. regina Noii Zeelande. a primului ministru Wallace Edward Rowling, a soției sale, a tuturor celor prezenti.Luind cuvîntul, primul ministru al Noii Zeelande, Wallace Ed

ward Rowling,după ce a rtul_ tumit pentru primirea călduroasă ce i-a fost rezervată, remarcind că este pentru prima oară cind un prim-mlnistru neozeelandez vizitează România. a subliniat că această vizită este un indiciu al noului spirit care se mănifestă in lume — voința de a trece peste vechi bariere, de a atinge noi orizonturi. .Relevînd preocuparea manifestată de guvernul său în direcția dezvoltării colaborării internaționale» vorbitorul a afirmat . că Noua Zeelandă. este o tară mică, dar ea nutrește convingerea că țările mici pot exercita o influentă importantă dacă acționează împreună. Exprimînd interesul tării sale pentru lărgirea legăturilor cu întreaga Europă, vorbitorul a spus': ..Acesta este motivul pentru care am fost încîntat să accept invitația de a veni în Romania. Țările noastre se 'aflai îri;' cele -două- extremități ale pămintului,* At- ceasta nu împiedică de a ne cunoaște mai bine. Avem posibilități de a coopera — în domeniile comerțului, științei si culturii.. O întreagă gamă de posibilități ne stă la îndemînă.

hochei ' ACTUALITATEA LA FOTBAL
A început 

„Cupa federației44
• ALĂTURI DE HOCHE1ȘTI1 
NOȘTRI PARTICIPĂ SPOR
TIVI DIN ELVEȚIA, CEHO

SLOVACIA, POLONIA ȘI 
U.R.S.S.Tradiționala competiție internațională de hochei pe gheață „Cupa federației" a început ieri, la patinoarul artificial „23 August" din Capitală, cu participarea primelor reprezentative ale României și Elveției, a se-j lectionatelor de tineret din Cehoslovacia și Polonia și a echipei sovietice Avtomobilist Sverdlovsk. în primul meci al zilei, echipa de tineret a Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de 6—0 (3—0. 1—0. 2—0) formația similară a Poloniei-Astăzi se dispută două partide : Elveția — Cehoslovacia (tineret) ora 16,00 și România — Polonia (tineret) de la ora 18,30.

Invitație la înotLa bazinul Floreasca începe un nou curs de inițiere la înot pentru copii, lecțiile urmînd să se desfășoare atît dimineața cît și după-amiaza. înscrierile se primesc zilnic. Se mai primesc, de asemenea, înscrieri pentru cei dornici să pr.actice înotul de agr.ement. Relații suplimentare la telefon 33 65 01.
T. V.: in programul 
săptăminii - meciuri 

de handbal, fotbal, volei, 
hochei și rugbiJOI, 27 FEBRUARIE, ora 20.00. HANDBAL MASCULIN : Steaua București — Borac Banja Luka in semifinalele „Cupei campionilor europeni". Transmisiune directă de la Palatul sporturilor si culturii.SÎMBATA, 1 MARTIE, ora 15,55 FOTBAL, în prima etapă a returului diviziei naționale A : Politehnica Iași — Olimpia Satu-Mare. Transmisiune directă de la Iași, țn pauză — volei feminin : Rapid — Dinamo (turneul final al campionatului național). Selecțiuni înregistrate de la sala „Floreasca".DUMINICA, 2 MARTIE, ora 15,00 HOCHEI PE GHEAȚA : România - Elveția. Rezumat înregistrat de la patinoarul „23 August" ; ora 15.20 RUGBI : Irlanda - Franța („Turneul celor 5 națiuni"). Transmisiune de la Dublin. 

ministrul afacerilor externe. Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor. Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ion St. Ion. secretar general al Consiliului de Miniștri, consilieri și experți.Din partea neozeelandeză au luat parte Basil Franklin Boit, ambasadorul Noii Zeelande în România, John Vivian Scott, secretar adjunct la Ministerul Afacerilor Externe, Harold Huyton Francis, asistent de secretar la M.A.E., consilier personal al primului ministru pentru problemele externe, alte persoane oficiale.
★De altfel am și început încă din 1969, cind între România și Noua Zeelandă a fost încheiat primul acord comercial. Guvernul dumneavoastră a fost acela care a făcut primul pas ne calea stabilirii relațiilor diplomatice între noi. Am salutat această acțiune. Acum dispunem de instrumentul necesar pentru a continua discuțiile noastre". Vorbitorul și-a exprimat convingerea că actualele convorbiri vor permite găsirea unor noi căi de conlucrare.Abordind problemele vieții internaționale, primul ministru neozeelandez a declarat: „Noi sprijinim e- forturile pe care România și alte țări le fac pentru elaborarea unui sistem în care toti europenii să trăiască și să acționeze împreună. în pace si independentă. Succesul dumneavoastră este important nu numai pentru Europa, dar si pentru întreaga lume, în ce ne privește, dorim să realizăm o zonă asemănătoare de pace si stabilitate în Asia și în Pacific".în continuare, referindu-se la necesitatea concentrării eforturilor asupra stabilirii unei noi ordini economice mondiale mai drepte, care să dea posibilitate tuturor oamenilor de a duce o viată mai bună, vorbitorul a relevat că nici unui stat nu-i convine să depindă de bunăvoința altora si că toate țările trebuie să aibă posibilitatea de a se dezvolta de sine stătător, de a-și croi propriul lor drum în lume, O nouă ordine economică este necesară tocmai pentru ca statele să *poată beneficia de această posibilitate.„Cunosc suficiente lucruri despre tara dumneavoastră, a spus mai departe primul ministru neozeelandez, pentru a nutri o adevărată admirație fata de tot ceea ce .ați realizat". Remarcind creșterea în ritm rapid a economiei românești, vorbitorul a spus : „Poporul dumneavoastră știe ce înseamnă să ltipte. Cu toate că țările noastre au orînduiri diferite, aceasta nu ne împiedică să ne înțelegem pentru că urmărim de fapt a- celeasi obiective : să făurim o viată mai bună pentru popoarele noastre, să le asigurăm securitatea si posibilitățile de dezvoltare a capacităților creatoare". .scrr- f*,în încheiere, primul ministru Wallace Edward Rowling a toastat în cinstea președintelui Republicii Socialiste România.' Nicolae Ceaușescu, a primului ministru, a guvernului român. a tuturor celor prezenti.

După ce sîmbătă șl duminică cei 38 arbitri din lotul pentru prima divizie au fost supuși unor serii de teste fizice si de teorie a regulilor de joc — dezbătîndu-se. totodată, problemele măririi contribuției corpului de arbitraj la înlăturarea neajunsurilor din fotbal și . la instaurarea unui climat sportiv, de ordine și disciplină pe terenuri și in incintele stadioanelor — iată că săptămîna aceasta vor avea loc consfătuiri cu toti antrenorii și jucătorii în orașele unde ființează echipe din divizia A. La București, consfătuirea se va desfășura miercuri dimineața si se va axa pe problemele educației politice și cetățenești a jucătorilor, precum și pe acelea privind pregătirea intensă, disciplinată si sirguincioasă a echipelor din divizia A.în prima jumătate a lunii martie, asemenea consfătuiri vor avea loc cu toti arbitrii, antrenorii si jucătorii din diviziile B si C,
*în vederea partidei dintre echipa reprezentativă A și echipa reprezentativă de tineret, meci care se va juca marți. 11’ martie, la Rm. Vîl- cea. lotul reprezentativ va fi reStrins la 18 component!, imediat după prima etapă a returului campionatului (2 martie). în ziua următoare me

BOX : Succese ale unor tineri 
pugiliști romaniBoxerii români Jenei Vancea (categoria cocoș), Aurel Stana (mijlocie) și Nicolae Chipirog (semigrea) au obținut medaliile de aur la categoriile respective în cadrul turneului internațional „Memorialul Aleksandr Polus", care a avut loc la Poznan. în cel* mai spectaculos meci al galei finale, Stana l-a învins la puncte pe Vlădimir Lozakin (U.R.S.S.), iar Chipirog a ciștigat prin KO, în prima repriză, * în fața danezului Daljan. La acest turneu au participat 93 de boxeri din opt țări.

SCRIMĂTradiționala competiție de sabie pe echipe „Cupa SanteUi" s-a desfășurat în acest an. la Foggia și a fost ciștigată de selecționata Ungariei, învingătoare cu 13—6 in finala susținută cu formația Italiei. Echipa României s-a clasat pe Jocul trei, invingind cu 12—3 formația Franței. Victoriile echipei române au fost realizate de Dan Irlmiciuc, Cornel Marin, Ion. Pop (cîte 3), Ion Mustață (2) și C. Nilcă.
La Londra s-au încheiat campionatele europene de tir în sală (arme cu aer comprimat). în proba masculină de pistol, victoria a revenit lui A. Igrișin (U.R.S.S.), cu 388 puncte. Pe echipe, primul loc în clasament 

a fost ocupat de reprezentativa

Domnului CARLOS CANACHE MATA
Secretar general al Partidului Acțiunea Democratică din VenezuelaCARACASîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de succes cu ocazia' numirii dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului de guvernămînt „Accion Democratica".Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Accidn Democratica se vor dezvolta în continuare în interesul întăririi legăturilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre.Aș dori, totodată, să subliniez dorința țării mele de a amplifica și adînci raporturile politice, economice, tehnico-științifice, culturale și în alte, domenii dintre România și Venezuela, de a intensifica pe mai departe conlucrarea dintre țările noastre pe arena internațională, în folosul cauzei păcii, securității, independenței naționale și progresului în lume, pentru democratizarea raporturilor interstatale, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru apărarea și afirmarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător destinele și de a fi stăpînul întregului patrimoniu național, pentru o nouă ordine economică și politică internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a statului Kuweit, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitate ministrului de externe kuweitian, Seic. Sabah Al- Ahmed Al-Jaber.

*A sosit la București Jeffrey Charles Peterson, noul ambasador extra- ■ ordinar și plenipotențiar al Marii Britenii in Republica Socialistă România.
) *Luni după-amiază a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania. condusă de Klaus Haubold. șef de sector la Secția agrară a C.C. al P.S.U.G.. care, la invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.

*Delegația Camerei de comerț și industrie din Londra, condusă de J. N. Cooper, vicepreședinte al camerei, director la firma Shell, a fost primită, în cursul zilei de luni, de Nicolae Ștefan, prim-âdjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Membrii delegației au mai avut convorbiri cu reprezentanți ai conducerii Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei Ușoare, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, precum și la unele întreprinderi de comerț exterior.Cu acest prilej, s-a apreciat faptul că între întreprinderile românești și firmele engleze există posibilități pentru dezvoltarea colaborării, pentru inițierea unor acțiuni de cooperare reciproc avantajoase în domenii de interes comun.
, ' -iro softe'c- -dco:'

>• •iCu prilejul vizitei în țara .noastră, a delegației Camerei . de comerț ■ și industrie din Londra, J. N. Cooper, vicepreședinte al camerei, director la firma Shell, conducătorul delega

ciului dintre cele două selecționate se vor stabili formațiile A si de* tineret (loturi de cite 16 jucători) care la 19 martie (Istanbul) și. respectiv. 18 martie (Izmir) vor juca contra echipelor A și de tineret ale Turciei.Echipa de fotbal A.S.A. Tg. Mureș. aflată in turneu în Bulgaria, a susținut Un joc amical la Blagoev- grad în compania formației locale Pirin. Fotbaliștii bulgari au obținut victoria cu scorul de 1—0.Rezultate din campionatul spaniol (etapa a 21-a): Espanol — Elche 2—1; Atletico Madrid — Real Madrid 1—1; Valencia — C.U.F. Barcelona' 1—0; Salamanca — Saragossa 3—3. Clasament : 1. Real Madrid — 32 puncte; 2. Saragossa — 25 puncte; 3. Espanol — 24 puncte.în urma surprinzătoarei victorii obținute de reprezentativa Maltei în meciul suștinut pe teren propriu cu selecționata Greciei, situația în clasamentul grupei a opta a campionatului european de fotbal se prezintă astfel : 1. Grecia — 4 puncte (din 4 meciuri); 2. R. F. Germania — 3 puncte; 3. Malta — 2 puncte: 4. Bulgaria — 1 punct (toate trei din cîte 2 partide).ÎN CÎTEVA RÎNDURIU.R.S.S. Selecționata României s-a clasat pe locul al șaselea. La juniori, in proba de pușcă, Dan Pantazi a realizat 378 puncte, ocupînd locul al patrulea.
TENISTurneul internațional de tenis de la Boca Raton (Florida) s-a încheiat cu victoria scontată a jucătorului a- merican Jimmy Connors (in finală 6—4, 6—2 cu vest-germanul Juergen Faăsbender). Proba-de dublu a fost ciștigată de Juan Gisbert (Spania)- Clark Graebner (S.U.A.), învingătoare cu 6—2, 6—1 în finala cu cuplul Ion Tiriac (România)-Juergen Fassbender (R,* F. Germania).

HANDBALLa Reykjavik s-a disputat întîlni- rea internațională amicală de handbal dintre selecționatele masculine ale Islandei și Iugoslaviei. La capătul unui joc echilibrat, scorul a fost egal : 20—20 (13—11).într-un meci internațional amical de handbal masculin desfășurat la Besanțon, selecționata Franței a învins cu scorul de 15—14 formația Elveției.
ATLETISMAsociația europeană de atletism a stabilit haremurile de participare la campionatele europene pe teren a- coperit, programate în zilele de 8 și 9 martie la Katowice, in Polonia. Tabelul haremurilor la alergări (care 

ției engleze, a oferit, luni seara, o recepție în saloanele restaurantului Athenee Palace.Au luat parte Roman Moldovan, președintele Camerei de comerț și industrie a Republicii Socialiste România, Nicolae Ștefan, prim-ad- junct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, alte persoane oficiale.Au fost prezenți R. B. Dorman, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Marii Britanii la București, și alți membri ai ambasadei.'
*Cu prilejul celei de-a 57-a aniversări a Zilei forțelor armate ale U.R.S.S., duminică dimineața, la Monumentul eroilor sovietici din București, au fost depuse coroane de flori din partea Ministerului Apărării Naționale și Consiliului popular al municipiului București.A fost depusă, de asemenea, o coroană de flori din partea Ambasadei Uniunii Sovietice la București.La solemnitate au participat general-colonel Marin Nicolescu, adjunct ăl ministrului apărării naționale, Silvestru Vîrtosu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular municipal București, generali și ofițeri superiori.Au luat parte V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, colonel A. F. Musatov, atașatul .militar, aero și naval al U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei sovietice.Au fost prezenți atașați militari din unele țări socialiste.Coroane de flori au fost depuse, de asemenea, la cimitirele ostașilor sovietici de la Jilava, Herăstrău și din alte localități.
*' ’Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-finlandeză au organizatiduni la Casa de. cul.tură â' I.R.R.C.S. o seară culturală dqdi- cată Zilei naționale a Republicii Finlanda. » ■ •->•••A fost de față Martin Pentti Suo- .mela, ambasadorul Finlandei Ia București. (Agerpres)

Sporirea recoltelor 
în discuția cercetătorilor«La Academia de științe agricole și silvice a început, luni dimineața, o sesiune de referate științifice în cadrul căreia sînt prezentate noi rezultate ale cercetărilor din ultimii ani la culturile de grîu, orz și floa- rea-soarelui. Referatele cuprind, îndeosebi, date privind sistemele de fertilizare în condiții de irigare și neirigare, lucrările • solului și măsurile fitotehnice menite să ducă Ia sporirea producției. Aceste rezultate aplicate și pe terenuri de producție, atit la institutul de la Fundulea, cit și în stațiuni experimentale agricole din întreaga țară au contribuit la obținerea unor producții de 4 500— 6 000 kg grîu la hectar în culturi neirigate și de 6 500—7 000 kg la hectar în cele irigate. La sesiune sînt prezentate, de asemenea, realizări în crearea unor hibrizi de floârea-soa- relui de mare producție și rezistență la mană, precum și tehnologiile de cultură ale acestora. Unii din acești hibrizi încep șă fie extinși în cultură încă din acest an. (Agerpres)

pot fi stabilite prin cronometraje de mînă) este următorul : masculin : 6”6/10 la 60 m plat ; 7”9/10 la 60 metri garduri ; feminin : 7”4/10 la 60 m plat ; 8”4/10 la 60 m garduri.în cadrul campionatelor de atletism pe teren acoperit ale R. D. Germane, Karl Heinz Stadtmuller a stabilit cea mai bună performanță mondială în proba de 10 km marș, cu timpul de 41’37”. în cursa feminină de 60 m plat, Monika Meyer (7”29/100) a întrecut-o pe dubla campioană olimpică Renate Stecher, clasată pe locul doi (7”37/100). Recordmana mondială în proba de săritură în înălțime, Rosemarie Witschas-Ac- kermann, a terminat învingătoare cu 1,93 m, iar Marianne Adam a cîș- tigat proba de aruncare a greutății (20,42 m).
SCHI: „Cupa Mondială"Au luat sfârșii întrecerile concursului internațional de schi de la Naeba (Japonia), unul dintre ultimele contind pentru „Cupa Mondială" — ediția 1974/1975. Annemarie Proell-Moser a terminat învingătoare în proba feminină de slalom u- riaș, obținind astfel a 11-a victorie din acest sezon și asigurîndu-și practic primul loc (pentru a cincea oară consecutiv 1) în clasamentul final al „Trofeului Evian", competiție care desemnează anual pe cei mai buni schiori din lume..Următorul concurs se va desfășura, intre 28 februarie — 2 martie, la Garibaldi (Canada).

ZIUA NAȚIONALĂ A KUWEITULUI
Alteței Sale

Șeicul SABAH AL-SALEM AL-SABAH
Emirul statului Kuweit KUWEIT

• •: iîn numble poporului și guvernului român și al meu personal, sînt deosebit de bucuros să vă transmit, cu prilejul Zilei naționale a Kuweitului, călduroase felicitări și cele mai cordiale urări de sănătate și fericire Alteței Voastre, de pace și progres poporului kuweitian.Poporul român se bucură sincer de succesele pe care poporul kuweitian le obține pe drumul dezvoltării economice și sociale, pentru edificarea unei societăți, prospere.Așteptînd cu multă plăcere vizita în frumoasa dumneavoastră țară,’ îmi exprim convingerea că întîlnirile cu Alteța Voastră vor contribui la dezvoltarea relațiilor prietenești, de colaborare pe multiple planuri dintre Republica Socialistă România și Kuweit, în interesul ambelor noastre popoare, al păcii, securității și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU '

Președintele
Republicii Socialiste RomâniaVechea „țară a deșertărilor* pe coordonatele vieții moderne

însemnări de călătorie

Un oraș în plină dezvoltare: imagine din capitala emiratuluiVizitînd Kuweitul de azi. călătorul, oricît de avizat ar fi de puternica înflorire înregistrată de emiratul din extremitatea de nord- vest a zonei Golfului, nu poate să * nu rămînă impresionat de înfățișa- * rea modernă a capitalei și a celorlalte orașe, plasate în plin deșert. Intrat cu aproape trei decenii in urmă în era petrolului, Kuweitul a cunoscut, datorită uriașelor încasări obținute din desfacerea acestuia. o extrem de rapidă dezvoltare economică.Din vechea capitală, mic port de pescari și punct comercial fără prea mare importanță, au mai rămas puține urme. Porțile«petății și cîteva zeci de case arhaice în spatele;. vechiului port, punctat ici Și colo de siluetele sambuk-urilor. corăbii de lemn tipice zonei Golfului —1 doar cam acestea se mai pot vedea din Kuweitul de acum un sfert de veac.Moderna capitală de azi a Kuweitului, unde trăiește majoritatea populației emiratului, ce se a- propie de un milion de locuitori — de cinci ori mai multi decît cu 15 ani în urmă — este străbătută de bulevarde largi, cu o circulație vie, mărginite de blocuri din beton, metal și sticlă sau de vile cu grădini luxuriante.în această țară, altădată lipsită aproape complet de apă, ce se aducea de la mare, distanță cu ajutorul corăbiilof cu pinze, uzinele de desalinizare* satisfac pe deplin nu numai necesitățile gospodărești în ceea ce privește prețiosul lichid, dar dau viață și fîntînilor arteziene, parcurilor și spațiilor verzi — atit de neobișnuite într-o țară unde predomină nisipul și piatra.Situîndu-se printre primele țări producătoare de petrol ale lumii, Kuweitul a folosit și folosește, în bună parte, veniturile realizate de pe urma marij sale bogății naturale pentru dezvoltarea generală a țării, pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației. A luat ființă și se extinde o modernă industrie chimică pe bază de petrol și gaze, o industrie de materiale de construcții, fabrici de produse alimentare ; se află în studiu proiectul unei, oțelării cu o capacitate de 300 000 tone. Floța comercială kuweitiană dispune de nave moderne, printre care tancuri petro- liere-gigant ; noile comenzi plasate
vremea

Ieri în țară : Vremea a fost închisă 
în sudul și -estul țării. S-au semnalat 
■precipitații slabe locale in vestul Ol
teniei, Muntenia și Moldova șl izolat 
în Dobrogea și sud-estul Transilvaniei. 
In nord-estul țării, vremea s-a menți
nut frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul 
a- suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului, la ora 14, oscila între 
minus 2 grade la Tulnicl, Intorsura Bu
zăului, Câmpulung Muscel, Deduleștl și 
7 grade la Chișineu-Criș șl Sînnicolau

DE LA C E C.Printre multiplele instrumente de economisire pe care Casa de Economii și Consemnațiuni le pune la dispoziția populației, se află și contul personal. Avantajul acestui instrument de economisire îl constitute dreptul titularului de a da dispoziție ca unitatea C.E.C. să efectueze, din contul său, plăți periodice pentru diferite prestații, pentru impozite, taxe și plăți ocazionale. Aceste operațiuni se efectuează gratuit de către C.E.C. în plus, titularii conturilor personale beneficiază și de o dobin- dă anuală de 2 la sută.Contul personal se deschide oricărei persoane la sucursalele și filialele C.E.C. Limita minimă a depunerii inițiale și soldul minim sînt ’de 100 de lei.La deschiderea contului, fiecărui. titular i se pune la dispoziție un carnet de cecuri obișnuit, iar dacă dorește, și un carnet de cecuri ce pot fi folosite pentru plata mărfurilor 

la diverse șantiere din lume îi va dubla în curînd tonajul actual.Realizări remarcabile sînt de semnalat și pe tărîm 'social-cultural. învățămintul și asistenta sanitară, dispunînd de o bază materială adecvată și de personalul necesar calificat, sînt gratuite. Statul construiește noi locuințe pentru ducerea pînă la capăt a procesului de stabilizare a populației, în special a beduinilor nomazi. Kuweitul dispune, de asemenea, de o modernă rețea de telecomunicații, inclusiv o puternică stație de retransmisie prin sateliți.Deși situate în zone diferite alb lumii, între România și Kuweit s-au dezvoltat im ultimul timp lărgi relații.' de , Colaborate ’ prietenească.'' Poporul român, prieten apropiat al popoarelor arabe, urmărește cu interes și simpatie dezvoltarea so- cial-economică a Kuweitului. Ince- pînd de anul trecut. în Kuweit ființează io ambasadă română — în afară de reprezentanța economică, care funcționa de mai multă vreme. Pe aeroportul internațional din Kuweit aterizează tot mai des a- vioane ale Tarom-ului, descărcînd mărfuri românești, . în completarea schimburilor comerciale care se fac în tranzit prin portul Beirut. In ultimele luni, țara noastră a avut ca oaspeți mai mulți membri ai guvernului kuweitian, iar recent o delegație parlamentară română, condusă de președintele Marii A- dunări Naționale, a vizitat Kuweitul.După cum se știe, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost invitat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, de suveranul Kuweitului, șeic Sabah Al-Salem Al-Sabah, și de doamna Norryyah Al-Sabah să facă o vizită oficială de prietenie în emirat. în discuțiile avute aci, toți interlocutorii au tinut să releve, în mod deosebit, marele interes cu care vizita este așteptată, deopotrivă de cercurile guvernamentale și de populația țării. Este părerea unanimă, reciproc împărtășită, că acest eveniment se va înscrie ca un moment istoric în dezvoltarea relațiilor româno-ku- weitiene, cărora le va deschide noi și largi perspective, spre binele reciproc și în interesul cauzei înțelegerii și colaborării internaționale.
Crăciun IONESCU

Mare. In București t Vremea a fost 
închisă. Vîntul a suflat slab pînă la 
moderat. Temperatura maximă a fost 
de 5 'grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 februarie fn țară : Vreme în 
general frumoasă și relativ caldă. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros, la în
ceputul intervalului. în sudul și sud- 
estul țării vor cădea ninsori slabe. In 
rest precipitații izolate. Vînt moderat. 
Temperatura în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero gra
de, iar maximele între zero și 10 gra
de, local mal ridicate. Local să va pro
duce ceață. în București : Cerul va fl 
variabil, favorabil ninsorii slabe. Vlnt 
moderat. Temperatura în' creștere. Di
mineața ceață slabă.

cumpărate, a serviciilor, precum și pentru alte plăți în favoarea organizațiilor socialiste. în contul personal se pot face depuneri în numerar și prin virament.De asemenea, din conturile personale se pot efectua restituiri și plăți în numerar, precum și plăți prin virament.
★Casa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut că tragerea la sorți pentru luna februarie â.'c. a obligațiunilor C.E1C.. va avea loc în Capitală (sala Clubului finânțe-bănci, stf. Doamnei nr. 2). vineri, 28 februarie, ora 16,30.Cu acest prilej, Casa de Economii și Consemnațiuni va a- corda 5 917 cîștiguri (cuprinse intre 50 000 și 800 de lei) în valoare totală de 5 749 000 de lei. Cei interesați sînt invitați să ia parte la această tragere la sorți.
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Se acționează pentru finalizarea documentelor privind colabo
rarea comercială, industrială și tehnico-științifică a statelorGENEVA 24 (Agerpres). — în ultima vreme, in organele de lucru ale . Conferinței pentru securitate si cooperare în Europa. în care se discută problemele privind dezvoltarea schimburilor comerciale, a cooperării industriale si tehnico-știintifice între țările participante, s-au înregistrat noi progrese de natură să ducă la finalizarea documentului conferinței pe temele respective.Astfel, în Comisia a Ii-a s-a examinat un text prezentat de delegația română. împreună cu- delegațiile Austriei. Bulgariei și Turciei, care se referă la includerea în documen- , tele conferinței a unor prevederi în legătură cu interesele și nevoile țărilor în curs de dezvoltare.Prezentînd propunerea, comună a celor patru delegații, reprezentantul tării noastre a subliniat că. în etapa actuală, țările în curs de dezvoltare. inclusiv cele din Europa, depun eforturi • serioase pentru accelerarea dezvoltării lor economice, pentru îmbunătățirea poziției lor in diviziunea internațională a muncii. Aceste țări sînt direct interesate si hotărîte să-și aducă o contribuție sporită la stabilirea unor noi relații economice internaționale. De. aceea, propunerea prezentată de cele patru tari — a arătat delegatul român — prevede ca. in relațiile economice, să se tină seama de interesele țărilor în curs, de dezvoltare, inclusiv cele din Europa, si reafirmă hotărîrea țărilor participante de a contribui la realizarea obiectivelor stabilite în principalele documente O.N.U. privind cooperarea economică. Referindu-se la aceste documente, ’delegatul român a evocat pe larg importanta si semni-

ficatia celor care se referă la noua ordine economică internațională . și Cartă drepturilor și obligațiilor economice ale statelor. Propunerea,prezentată de delegația română împreună cu celelalte delegații coautoare s-a bucurat de un sprijin larg, în acest sens s-au pronunțat delegațiile Iugoslaviei. Suediei. Finlandei, U.R.S.S.. Cehoslovaciei. Maltei. Ungariei, Franței. Belgiei și altele.

RABAT

Contacte româno-marocaneRABAT 24. — Corespondentul A- gerpres transmite : Tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. care a reprezentat Partidul Comunist Român la lucrările Congresului national al Partidului Progresului si Socialismului din Maroc (P.P.S.). a avut. luni, p întrevedere cu ministrul marocan de stat pentru afacerile externe. Ahmed Laraki.în. cadrul convorbirii, s-a procedat la un schimb de vederi privind evoluția raporturilor de colaborare, pe multiple planuri, dintre România si

Maroc, exprimîndu-se dorința reciprocă de a le dezvolta si amplifica, în interesul popoarelor celor două țări, al cauzei cooperării internaționale.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale.La întrevedere a participat ambasadorul tării noastre iri Maroc. Ovi- diu Popescu.în aceeași zi. tovarășul Cornel Burtică a depus o jerbă de flori la Mausoleul .,Mohamed al V-lea“.I

TRIPOLI

Convorbiri româno-libieneTRIPOLI 24 (Agerpres). — Abdel Salam Jalloud, primul ministru al Republicii Arabe Libiene, a primit pe tovarășul Ion Pățan, viceprim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, ministrul comerțului exterior .și cooperării economice internaționale.Premierul libian a dat o înaltă preciere perspectivelor deschise dezvoltarea relațiilor bilaterale,toate domeniile, de vizita președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în Libia,' de convorbirile'avute cu colonelul Moa- mer El Geddafi, președintele Con- . siliului Comandamentului Revoluției, precum și de acordurile încheiate cu acest prilej.Totodată, el și-a exprimat senti-

a- in in

-„PROCESUL DE DESTINDERE

CONTINUAT“
Conferlnță de presă ținută 

la încheierea sesiunii 
Internaționalei SocialisteBERLINUL OCCIDENTAL 24 (A- gerpr.es). — într-o oonferintă de presă organizată la încheierea sesiunii Internaționalei Socialiste — la care au participat șefi de guvern, miniștri de externe și conducători ai unor partide socialiste și social-de- mocrate — Willy Brandt, președinte

le P.Ș.D. din R. F. Germania, a declarat că partlcipantii si-au exprimat convingerea că procesul de destinde
re în Europa, de înlocuire a confruntării cu cooperarea, „trebuie si poa
te fi continuat". Conducătorii partidelor socialiste si social-democrate dintr-o serie de țări ale Europei occidentale si din Israel s-au pronunțat în favoarea încheierii grabnice a conferinței pentru securitate si cooperare în Europa. Totodată, ei aua- preciat drept o „idee pozitivă" convocarea unei conferințe a tarilor producătoare si a celor - consumatoare de petroL

© Președintele Egiptului a primit pe conducătorul delegației 
parlamentare iugoslave © Un interviu al președintelui Siriei

mentele de înaltă stimă și respect și a formulat cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru șeful statului român.în cursul întrevederii, au'fost. analizate stadiul actual și posibilitățile de continuă dezvoltare a relațiilor și cooperării româno-libiene.De asemenea, premierului Abdel Salam Jalloud i-au fost transmise, din partea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, un mesaj verbal de salut și invitația de a vizita țara noastră, invitație care a fost acceptată cu plăcere.La 'întrevedere a participat ambasadorul român la Tripoli, Nicolae Vereș. ■

• CLIMĂ MAI BLîN-
DĂ. Lacul de acumulare al centralei hidroelectrice Viliuisk din extremul nord al Uniunii Sovietice este un adevărat laborator climatic al regiunii respective, determinînd, pe o rază de 50 km, o climă mult mai blindă decît cea obișnuită pentru aceste regiuni ale Iakuției. Acest lac artificial cu o suprafață de 220 kmp favorizează, in - special toamna, formarea unor mari mase de nori. Precipitațiile abundente împiedică, chiar și pe vreme de iarnă, înghețarea rîurilor din această zonă.

CAIRO 24 (Agerpres). — Președintele R. A. Egipt, Anwar El Sadăt, l-a primit pe Kiro Gligorov, .președintele Adunării R.S.F.I., aflat în vizită la Cairo. în fruntea unei delegații parlamentare. Cu acest prilej, Kiro Gligorov a transmis președintelui egiptean un mesaj verbal din partea președintelui R.S.F.I., Iosip Broz Tito, in care a exprimat sprijinul față de Egipt, țările arabe și Organizația pentru Eliberarea Palestinei. în lupta lor pentru o soluționare dreaptă a conflictului din Orientul Apropiat.
★.Șeful statului egiptean, Anwar El Sadat, l-a primit, luni, pe sir Alec Douglas Home, fost ministru de externe al Marii Britanii, aflat într-o vizită de nouă zile la Cairo. Au fost abordate o serie de probleme intere- sînd ambele părți și au fost examinate principalele aspecte ale evoluției situației din Orientul Apropiat.

lestinean ; ultimul obstacol în calea unei reglementări finale a situație’ din regiune ar fi, astfel, înlăturat. „Nu este vorba — a adăugat președintele sirian — de propagandă, ci de o ofertă serioasă și netă".Pe de altă parte,' președintele Assad a declarat că Siria nu este deloc interesată într-o retragere cu 5—6 km a trupelor israeliene din zona Golan, retragere care face, în acest moment, obiectul negocierilor între secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, și guvernul israe- lian.AMMAN — Președintele Sudanului, Gaffar Numeiri, va efectua o vizită oficială in Iordania, la 11 martie, informează cotidianul „Al Sabah" din Amman. Potrivit ziarului, vizita președintelui Numeiri se înscrie în cadrul unui turneu prin mai multe țări arabe.

RomânieiMOSCOVA 24 Corespondentul nostru» transmite : La 24 februarie. A. N. Kosîghin. președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. a primit pe ambasadorul RomânieiGheorghe Badrus. Cu. acest prilej a avut loc. o convorbire desfășurată într-o atmosferă prietenească.
la Moscova,

Dejucarea unor acțiuni complotiste la Atena
ATENA 24 — CorespondentulAgerpres transmite : Forțele armate grecești din regiunea Atenei au fost puse luni după-amiază în stare de alertă, ca urmare a „unor acțiuni complotiste puse la cale de un grup de ofițeri care au legături cu cei care urmează să fie judecați pentru activitatea lor din timpul regimului dic-

tutorial" — a anunțat un purtător de cuvînt al guvernului grec. Precizînd că această acțiune a fost dejucată, purtătorul de cuvînt a declarat, după cum relatează agențiile United Press International și Reuter, că ..situația se află sub controlul deplin al vernului pe întregul teritoriu al tului". gu- sta-
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• AUTOMOBIL LON
GEVIV Milioane de tone oțel sînt investite anual în automobile a căror „speranță de viață" este extrem de redusă — maximum 10 ani. Un grup de ingineri ai firmei „Porsche" au hotărît să pună capăt acestei risipe de material prin proiectarea unor tipuri mai rezistente. Cum va arăta, așadar, în concepția lor, automobilul viitorului ? Durata sa de funcționare va depăși cu cel puțin 10 ani pe aceea a modelelor cunoscute pînă acum. Va fi, de asemenea, mult mai silențios, mai puțin pqluant și mai economic din punct de vedere al consumului de carburant. A- samblarea din piese ușor detașabile va face, după 20 de ani de funcționare, mult mai simplă decît la modelele actuale recuperarea materialului metalic.

NEW YORK. — într-un interviu acordat săptămînalului american^ „Newsweek", președintele Siriei, Hafez El Assad, a declarat că el ar fi gata să accepte un tratat de pace pe termen lung cu Israelul, dacă acesta se retrage în limitele frontierelor din 1967, iar zona cuprinsă de malul occidental al Iordanului și Gaza devin stat pa-
Turcia dorește reluarea 

negocierilor asupra 
problemei ciprioteANKARA 24 (Agerpres). — Primul ministru al Turciei, Sadi Irmak, a declarat, luni, că tara sa dorește reluarea negocierilor asupra problemei cipriote, ele urmînd să se desfășoare într-o localitate neutră, în afara insulei. Irmak a menționat Viena ca unul dintre locurile posibile pentru desfășurarea- negocierilor. Primul ministru turc a exprimat dorința ca Grecia , și. Turcia sa Se alăture‘celbr două comunități etnice din Cipru, într-o nouă rundă de convorbiri, rec latează agenția Associated Press.

LONDRA

Sărbătoarea ziarului

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai. a avut, luni, la Pekin, o întrevedere cu Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian. președintele Frontului Unit' Național al Cambod- giei.

Președintele R. P. D. Co
reene K™ Ir Sen, a Pr*m^ 0 de- legație guvernamentală din Republica Ruanda, condusă de Pierre Celestin Rwagafilita, ministru pentru problemele tineretului, și a avut o convorbire cu membrii delegației.

LONDRA 24. — Coresponden
tul nostru transmite : La Royal 
Festival Hali din Londra a 
avut loc, duminică, o mare adu
nare populară consacrată celei 
de-a 45-a aniversări a ziarului 
„Morning Star", organ al Parti
dului Comunist din Marea Bri- 
tanie. Despre activitatea ziaru
lui in sprijinul luptei oamenilor 
muncii din Marea Britanic pen
tru apărarea drepturilor și liber
tăților democratice, pentru pro
gres social și pace au vorbit re
dactorul șef al publicației, Tony 
Charter, membru al Comitetu
lui Politic al P.C. din Marea 
Britapie, John Gollan, secretarul 
general al partidului, alte per
sonalități.-

Sesiunea Conducerii P.C.
German, care a avu^ ca tems „Sarcinile și perspectivele luptei P.C.G. împotriva aruncării poverii generate de criză pe umerii oamenilor muncii", a avut loc la Diisseldorf. La plenară a rostit o cuvîntare Herbert Mies, președintele partidului.

Lucrările celei de-a XII-a 
întâlniri a președinților u- 
niunilor scriitorilor din 
țări socialiste s au încheiat ia Havana. Din partea Uniunii scriitorilor din România a participat o delegație condusă de Constantin Chi- riță, secretar general al Uniunii scriitorilor. Delegații la reuniune au a- probat două declarații de sprijin si solidaritate: cu lupta popoarelor din Chile și Vietnam.

Delegația sindicală ro
mână condusă de tovarășul Nicolae Popescu, membru al Consiliului Central al U.G.S.R., care întreprinde o vizită în Venezuela, a avut convorbiri cu conducerea Confederației oamenilor muncii din Venezuela. S-a procedat la un schimb de păreri și informații și s-a discutat despre posibilitățile de dezvoltare a legăturilor între cele două organizații sindicale.

Ceremonia încoronării regelui Birendra Bir Bikram Shah Deva a avut loc luni la Katmandu. Regele Birendra a succedat la tron, la 31 ianuarie 1972, după încetarea din viață a tatălui său, regele Mahendra, dar instalarea oficială a fost amînată din cauza perioadei de doliu prescrisă de religia hindusă. La ceremonia încoronării1 au participat membri ai guvernului și panchaya- telor (adunări locale). Au fost pre- zenți înalți demnitari și reprezentanți ai țărilor cu care Nepalul întreține relații de prietenie. Ca reprezentant personal al președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, la solemnitate a participat ambasadorul, țării noastre in Nepal, Petre Tănăsie.

• HÎRT1A SI ANALFA
BETISMUL Penuria de hir- tie își dovedește încă de pe a- cum efectele nocive, în special în anumite țări ale lumii a treia, care au fost nevoite, între altele, să reducă durata de școlarizare. Pe baza datelor furnizate de un studiu întocmit sub egida O.N.U., un savant indian a lansat un semnal de a- larmă : cărțile și ziarele, vor deveni un adevărat lux pentru populația din țările subdezvoltate dacă actuala criză menține dacă ea dicat al promită mondial mului, unul din marile flageluri ale omenirii.

se va și cu atît mai mult se va adînci. Prețul ri- hîrtiei riscă să com- lupta angajată pe plan împotriva analfabetis-

f

- - DE U CORESPONDENȚII NOȘTRI iN, ȚĂRILE

Crearea partiduhri ante 
Îîl Bangladesh. In conformitate cu recentele modificări ale Constituției țării, președintele Republicii Populare Bangladesh, Mujibur Rahman, a anunțat crearea în țară a partidului unic — Liga Populară a Țăranilor și Muncitorilor din bangladesh. Mujibur ■ Rahman a devenit președintele noului partid. Odată cu constituirea acestuia, toate celelalte partide au fost dizolvate, iar membrii parlamentului și ai guvernului sînt obligați să se înscrie in noul partid de guvernămînt.

Mărturii despre condiția omului muncii
sub povara crizei economice

In capitala R. D. Germane a 
avut loc festivalul cintecului po
litic, aflat la a cincea sa ediție. 
Timp de mai multe zile, forma
ții și soliști din 25 de țări au 
dat expresie, prin cintec, ade
ziunii la ideile generoase ale 
progresului și păcii. La festival 
a participat și formația româ
nească „Sfinx", care s-a bucurat 
de o bună primire din partea 
publicului.

Președintele Cubei, Osval- do Dorticoș Torrado, a primit delegația economică japoneză care vizi-» tează această țară. Au fost discutate posibilitățile de extindere a relațiilor economice comerciale și tehnico-știintifice bilaterale, precum și eventuala participare a economiei și tehnologiei japoneze la dezvoltarea economică a Cubei. în cadrul primuliți Său plan cincinal pe perioada 1976—1980.
Convorbiri sovieto-fcul- 

guro. La M°scova au avut loc> *a 24 februarie, convorbiri între ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Petăr Mladenov. Ele s-au referit la aspecte ale relațiilor bilaterale și la probleme internaționale actuale.
între Liban și R. D. Ger

mană 3 £ost' semnat’la Beirutiun acord comercial pe o perioadă de cinci ani. Cele două state își acordă clauza națiunii. celei mai favorizate și își exprimă dorința de a dezvolta cooperarea economică și tehnico-ști- ințifică,. în avantajul ambelor părți.diferite capitale occidentale, co- fapte cotidiene, văzute cu propriiiWashington, Bonn, Paris... Din respondenții „Scinteii" ne relatează lor ochi sau consemnate de , ziarele locale. Multe, sînt cazuri individuale — dar toate la un loc oferă o imagine de ansamblu : aceea 
a consecințelor crizei economice, a. fenomenelor de inflație, recesiune, șomaj, care afectează grav condiția omului muncii.

WASHINGTON

caselor de fllanțrople'
'„De la un 'capăt la altul al Sta

telor Unite. in cătune și in rezer
vațiile de pe preerii, și din inima 
munților, inflația îi atacă pe săraci, 
bătrini, pe toți cei ce trăiesc din 
venituri fixe". Consemnînd această 
situație.- „NEW YORK TIMES" 
releva că recesiunea și conse
cința ei, șomajul, sint si mai vi
rulente decit inflația : sute de mii 
și chiar milioane de locuri de mun
că — de la cele de docher pină la 
cele de profesor universitar — sini 
desființate și, odată cu ele. dețină
torii lor nu mai primesc nici sala
riile amputate de inflație. La Uni
versitatea din Wisconsin, spre 
exemplu, 88 de profesori au fost 
concediați, la cea din Maryland -r 
31, la cea din Portland — 40, la bea 
din sudul statului Illinois — 104.
Intre cei aflați in această situație se 
află și Bruce Zortman, profesor de 
lingvistică la „American Univer
sity" din Washington. „Ca mii de 
colegi de-ai lui, scrie „Washington 
Post", prof. Zortman a constatat cu 
durere că profesia pe care și-a a- 
les-o și pentru care a studiat timp 
de peste 25 de ani nu mai are cău
tare, iar piața academică s-a în
gustat enorm". El s-a adresat la 
peste 200 de universități și colegii 
din Statele Unite, Europa occiden
tală și Australia, oferindu-și servi
ciile, însă fără succes. Avind acasă

de hrănit patru guri, Zortman s-a 
văzut nevoit să se așeze la coadă, 
alături de sute.de alți șomeri, in 
fata clădirii cenușii de la coltul 
străzilor nr. 6 și „D“, din cartierul 
de nord-vest al capitalei americane, 
pentru a solicita ajutor de șomaj. 
Mulți dintre ei veniseră de la mie
zul nopții. Aici, in fața clădirii ce
nușii, cu ușile de fier zăvorite, și-au 
dat intilnire toate virstele și rasele, 
cele mai diverse profesii.

Femeia de culoare Rosie Wa
shington, din New York, șomeră de 
mai micit timp, și care este nevoită 
să vină adesea aici, are de înfrun
tat, în căutările sale zilnice, după 
cum ne mărturisește, și barierele 
discriminării rasiale.

După îndelungate căutări si după 
epuizarea economiilor adunate timp 
de ani de zile, mulți din cei con- 
cediați. cărora le-a expirat și ter
menul pentru care au beneficiat de 
ajutoare de șomaj, se văd nevoiți 
să apeleze la casele de filantropie, 
sau să încerce să obțină cartele de 
alimente cu prețuri reduse. „Acești 
oameni, declara John Dumpson, 
șeful Administrației resurselor u- 
mane ale orașului New York, se văd 
treptat împinși intr-o stare de inu
tilitate șl profundă înstrăinare".

C. ALEXANDROAIE

BONN
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Computerul nu poate calcula
descurajarea șomerului

Dorothea Ullrich din .Miinchen, in 
virstă de 49 de ani, muncea de a- 
proape trei decenii. Uneori calcula 
in gind ciți ani de muncă mai are

pînă la pensionare. Acum insă alte 
gînduri o chinuiesc. Deși bolnavă, 
a fost 'aruncată pe drumuri. Ca ea, 
și odată cu ea, la ușile birourilor și

Oamenii muncii, din țara noastră, luînd cunoștință . despre aceste, fapte și reflectînd asupra lor, acum. în preajma alegerilor de la 9 martie, înțeleg mai profund superioritatea orinduirii noastre și semnificația programului pentru chizător al unor perspective un viitor tot mai prosper. care sînt chemați să-și dea votul,; des- care înseamnă siguranța zilei de mîine,
la ghișeele celor 146_ de oficii.. ....................      de 
muncă,- cite numără Germania Fe
derală, așteaptă ore întregi fiecare 
din cei aproape 1,2 milioane de șo
meri totali. Funcționarii nu mai 
prididesc să facă față valului de 
cereri. Un computer calculează aju
toarele care li se pot acorda din- 
tr-.un fond care devine tot mai 
anemic. Drept urmare, scade și nu
mărul zilelor pentru care se acordă 
și alocația de șomaj. Dar ce compu
ter ar fi in stare să calculeze umi
lința, descurajarea, pe, care o în
cearcă șomerul care face coadă la 
ghișeu ? !

Mulți din acești șomeri, sperînd 
că vor munci și vor ciștiga, și-au 
cumpărat in rate, mobilă, televizoa
re,' frigidere. Acum, datoriile devin 
amenințătoare, mai ales prin dobin- 
zile. mari percepute. Iar din ajuto
rul de șomaj, care se împuținează 
și ca număr de zile și ca sumă pe 
zi, slabă speranță să se poată face 
față traiului, darmite unor ase
menea datorii.. O adevărată catastrofă pindește 
pe șomer atunci cînd este străin.

Mustafa Tanriver, în virstă de 29 
de ani, care lucra de doi ani la 
uzinele „Ford“ din orașul Koln, s-a 
văzut concediat tocmai cînd reuși
se să-și înjghebeze o gospodărie 
proprie și aștepta să-i vină din 
Turcia soția și copilul. Acum mai' 
datorează o sumă importantă de. 
bani. Legislația recentă . interzice 
muncitorului străin din R.F.G. să-și 
schimbe nu numai locul și ramura 
de muncă, dar și domiciliul. Chiar 
dacă își găsește un nou post, 
oficiul de muncă trebuie să-i elibe
reze o autorizație specială de anga
jare in care să se specifice că nici 
un cetățean vest-german nu s-a 
oferit să facă rhunca respectivă. Lui . 
Mustafa Tanriver nu-i rămîne acum 
decit să-și plătească datoriile, să-și 
desfacă gospodăria și să se înapo
ieze in Turcia. Dar cine să-i cum
pere lucrurile intr-un moment în 
care atiția alții se găsesc în aceeași 
situație cu el, iar cei care muncesc 
încă se gindesc să economisească 
fiecare pfenning pentru ziua de 
mîine ?

Un purtător de cuvânt al 
M.R.E. al Republicii Vietna
mului de Sud 3 dat publicității un comunicat în care se arată că administrația saigoneză a încălcat, intervalul 11—20 februarie 1975, aproape 11 000 de ori acordul de cetare a focului. Aceste încălcări constat în operațiuni polițienești „pacificare", bombardamente., de

in de în- au de c , artilerie și\ aeriene împotriva zonelor aflate sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, precum și în zboruri de recunoaștere în spațiul aerian al acestor zone.
0 nouă organizație C3ro își propune să militeze împotriva politicii promovate de administrația Thieu a luat ființă la Saigon. Intr-un manifest, inițiatorii organizației ce grupează lucrători din preșă, cer demisia lui Thieu și formarea la Saigon a unui guvern care să acționeze pentru aplicarea strictă a Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.

Cositacto ungaro-auslrie” 
gg La Budapesta au început convorbirile între ministrul afacerilor externe al Ungariei, Frigyes Puja, și ministrul federal al afacerilor externe al Austriei, Erich Bielka-Karl- treu. Ele au ca obiect probleme ale relațiilor dintre Ungaria și Austria și probleme internaționale actuale.

La Utona 3 sosit !ntr-° vizIta oficială ministrul afacerilor externe al Franței, Jean Sauvagnargues. Intr-o declarație făcută la sosire, ministrul francez a apreciat că problema cipriotă trebuie reglementată prin negocieri și nu prin acțiuni unilaterale care nu pot decît să complice sau să intîrzie căutarea prin negocieri a unei soluții.
Scord iramano-francez.La Teheran a fost semnat un acord potrivit căruia Iranul deschide Franței un credit pe termen lung, în valoare de un miliard de dolari, destinat punerii în aplicare a acordurilor de cooperare a celor două țări în domeniul folosirii energiei nucleare.

N. S. STANESCU

PARIS CAMBODGIA

Tăvălugul concedierilor
Printr-o hotărire a tribunalului 

din Versailles, localurile unei mici 
fabrici de produse alimentare din 
apropierea Parisului au fost evacua
te forțat. Fabrica fusese închisă de 
patroni din cauza dificultăților fi
nanciare. 30 de muncitoare au ocu
pat insă fabrica, schimbindu-se in 
ture de-a lungul a 240 de zile și 
nopți, pentru a protesta astfel îm
potriva concedierii a 246 de sala- 
riați, in marea lor majoritate femei.

Această luptă aspră, tăcută, ano
nimă, a adăugat încă o imagine, 
profund umană, la tabloul sumbru 
al șomajului, care capătă, de la o 
lună la alta, proporții tot mai in- 
grijorătoare. Conform statisticii pu- - 
blicate de Ministerul Muncii, nu
mărul cererilor de serviciu nesatis
făcute la sfîrșitul lunii ianuarie se 
ridica în Franța la aproape 766 000. 
In comparație cu luna precedentă, 
cifra reprezintă un spor de 5,8 la

sută. Ziarul „l’Humanite" arată insă 
că, după calculele Confederației 
Generale a Muncii, numărul șome
rilor reali ar fi depășit in acest în
ceput de an cifra de 1 200 000. A- 
celași ziar subliniază faptul că la 
numărul șomerilor totali se adaugă 
in ultima vreme alte sute de, mii 
de șomeri parțiali, datorită reduce
rilor de program, „concedierilor 
forțate", sau închiderii temporare 
a unor întreprinderi. După indus- • 
tria automobilului, textilelor, a ma
selor plastice, se înregistrează acum 
concedii forțate in industria side
rurgică. '

Fenomenul de reducere a activi
tății industriale neliniștește largi 
categorii de oameni ai muncii, cu 
atît mai mult cu cit el se dezvoltă 
pe fundalul unei continue creșteri 
a prețurilor.

Cuvîntarea președintelui 
Sekou Toure

Acțiuni ofensive 
ale patrioților khmeri

Paul DIACONESCU

CONAKRY 24 (Agerpres) — La Conakry a avut Ioc o plenară a C.C. al Partidului Democrat din Guineea, în cadrul căreia secretarul general al partidului, Ahmed Sekou Toure, a prezentat un amplu raport privind actuala situație internațională.Din însărcinarea C.C. al Partidului Democrat din Guineea, secretarul general al partidului și președintele republicii, Ahmed Sekou- Toure, a prezentat o declarație specială privind poziția guvernului guineez față de regimurile rasiste din sudul Africii. „Existența regimurilor de< apartheid, care practică segregația rasială și mențin populația autohtonă africană în situația de robie —- a declarat Sekou Toure — reprezintă, în prezent, o mai mare sfidare a popoarelor africane decît în perioada dominației coloniale". Președintele republicii a subliniat necesitatea sprijinirii active a popoarelor Zimbabwe și Namibiei de către toate statele și organizațiile din Africa.

PNOM PENH 24 (Agerpres). — Forțele patriotice de eliberare cambodgiene au Înconjurat, luni, complet efective lonnoliste totalizînd circa 700 ,de militari în zona orașului Oudong, fostă capitală a țării, aflată la aproximativ 50 de kilometri nord de Pnom Penh. Alte operațiuni ofensive au fost declanșate. în aceeași zi, de forțele khmere de eliberare în zona capitalei provinciale Takeo, aflată la sud de capitală, precum și în regiunea orașului de litoral Kampot ' ' calității Prey Cambod giei.Atacuri ale .-------,— ----------gieni s-au produs, de asemenea, în regiunea localității Maung Russei, din apropierea frontierei cu Tailanda.Ca și în alte zile, patrioțiî khmeri au continuat, luni, bombardarea cu rachete a obiectivelor lonnoliste din perimetrul aeroportului Pochentong al orașului Pnom Penh.

și în apropierea lo- Veng, din vestulpatrioților cambod-
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• ACflUNE FERMĂ 
PENTRU SALUBRITATE, în multe localități din S.U.A., datorită neglijenței deopotrivă a pietonilor și automo- biliștilor, străzile și șoselele se transformaseră în adevărate depozite de resturi menajere, serviciile de salubritate nemai- putind fate față situației. Din acest motiv, , municipalitățile s-au văzut nevoite să adopte măsuri de urgență. La Washington a fost creat un „departament al ecologiei", care a inițiat un șir de programe de educație cetățenească și a organizat campanii de curățenie a străzilor. O campanie similară a fost organizată și în localitatea Spokane, la care au participat nu mai puțin de 78 000 de cetățeni care au colectat’ 500 tone de gunoi. Au fost tipărite afișe cu inscripția „Zero — gunoi" (parafrazare a faimoasei teorii a creșterii economice zero), și au fost puse în vînzare tricouri cu sloganul : „Opriți murdăria ' străzilor". Totodată, au fost fixate amenzi foarte .severe, mergînd pînă la 250 de dolari împotriva contra- venienților. Măsurile au început să dea roade. Dacă înainte pe o distanță de o milă existau, în medie, peste 1 000 de sticle goale, cutii de conserve etc., a- runcate de cetățeni, acum numărul lor a scăzut cu peste 90 la sută.

• PĂDURE FOSILIZA
TĂ. La marginea orașului Katowice, din R. P. Polonă, a fost scoasă Ia lumină o pădure cu o vechime de aproximativ 300.milioane de ani. Este vorba de trunchiurile aproape intacte ale unor arbori pietrificați. După studierea lor detaliată, specialiștii au ajuns la concluzia că pădurea a fost acoperită de mîl. ca urmare a unor inundații succesive. Pentru prima dată se descoperă în Polonia o mare aglomerare de arbori cu o astfel de vechime și într-o stare atît de bună de conservare ; de aceea, pădurea fosilizată a trezit un interes deosebit în rîndul oamenilor de știință.

• „RAS, TUNS, Șl...“ Preocupat să satisfacă gusturile clienților și să le ofere o atmosferă care să. corespundă cît mai bine temperamentului și preocupărilor lor, uh frizer din Paris și-a împărțit salonul în două compartimente : într-unul clientii ’ sînt tunși și bărbieriți în tăcere ; -,cel de-al doilea este împărțit, la rîndu-i, în patru „subcompartimente" tematice în care se discută despre sport, politică, familie și bursă.
• NUME MASCULINE 

PENTRU URAGANE. Conform unei dispoziții date de ministrul pentru problemele științei al .................... .Morrison, — care, de fapt, răspunde unei cerințe mai vechi a diferitelor mișcări feministe — serviciile meteorologice din țară nu vor mai „boțeza" cicloanele sau uraganele numai cu nume feminjne, ci vor folosi, în egală măsură, și nume masculine. Schimbarea actualului sistem de codificare a acestor fenomene meteorologice, a precizat ministrul australian, trebuie considerată ca o inițiativă în cadrul „Anului international al femeii". Cred, a spus Morrison, că ambele sexe trebuie să .suporte povara resentimentelor provocate de efectele devastatoare ale cicloanelor...
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