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PRIMIRI Lfl TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Islanda 
cu prilejui prezentării scrisorilor 

de acreditare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a vizitat ieri unități industriale,

în ziua de 23 februarie a.c. a avut loc, la Palatul Consiliului de Stat, ceremonia primirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a scrisorilor de acreditare
în țara noastră a noului ambasador extraordinar ți plenipotențiar al Republicii Islanda, Hannes Jons
son. (Cuvintările rostite, in pagina a V-a).

Ambasadorul Australiei

de cercetare și cartiere din București

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți după- amiază, pe Malcolm Richard Booker, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Australiei in țara noastră.La întrevedere a participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Cu acest prilej, ambasadorul Australiei a transmis tovarășului

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu invitația adresată de guvernatorul general al Australiei, John R. Keer, de a vizita a- ceastă țară.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acceptat cu plăcere invitația.Președintele Republicii Socialiste România a avut apoi o convorbire cordială cu ambasadorul Australiei.

A® salutat a cMir& w dragoste și înaltă
stimă pe secretarul general al partidului, exprimând și cu acest prilej deplina 
lor adeziune la politica internă și externă a partidului, pentru a cărei înfăptuire 

isi vor du votul cu bucurie si încredere la 9 martie 
o >

e Întîlnirile cu. muncitorii și ca
drele de conducere din unitățile 
vizitate au prilejuit o analiză 
atentă a posibilităților de înde
plinire înainte de termen a pla
nului pe acest an și a cincinalului 
în patru ani și jumătate

@ în dialogul cu cetățenii, cu edilii 
municipiului, secretarul general 
al partidului a examinat probleme 
de larg interes privind sistemati
zarea orașului, îmbunătățirea 
activității comerciale

Întreprinderea „automatica“-bucurești
A REALIZAT SARCINILE CINCINALULUI

IN 4 ANI, 0 LUNĂ Șl 12 ffiEțU*'’
----------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------ —-------------------------—•

Raportînd acost succes TOVARĂȘUL^'NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele republicii, colectivul întreprinderii sub
liniază în telegrama adresată cu acest prilej:

Marti, 25 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită de lucru în unități industriale și de cercetare științifică, in cartiere ale Capitalei.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Gheorghe Cioară si Gheorghe Oprea.Întîlnirile de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu au avut loc în atmosfera de intensă activitate politică ce caracterizează aceste zile premergătoare unui eveniment cu largi rezonante în conștiința întregii țări — alegerile de la 9 martie — în atmosfera de muncă avintață pentru îndeplinirea exemplară at sarcinilor de plan, pentru înfăptuirea angajamentului de onoare : „Cincinalul înainte de termen !“.în cadrul dialogului • purtat de secretarul general al partidului cu muncitori, specialiști și cadre de conducere au fost examinate, la fata locului, măsurile ce se impun in unitățile vizitate, la nivelul industriei 

La întreprinderea .Autobuzul1

Capitalei, cit si în unele ramuri industriale. pentru îndeplinirea olanului pe 1975 înainte de termen si a actualului cincinal în patru ani si jumătate, pentru realizarea sarcinilor stabilite în perioada 1976—1980. Recomandările și indicațiile secretarului general al partidului au constituit — si de această dată — îndemnuri în- sufletitoare. mobilizatoare, pentru o muncă mai eficientă, mai bogată în rezultate menite a contribui la înflorirea patriei noastre socialiste.Pe întreg parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu bucurie, cu flori, cu urări de sănătate si viată lungă, simtindu-se pretutindeni. în această dimineață de februarie, căldura sentimentelor de adincă dragoste, stimă,și recunoștință pe care le nutrește întregul popor fată de secretarul general al partidului.Exprimindu-și prețuirea, respectul și dragostea fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 

din Capitală — și prin ei toft cetățenii țării — și-au reafirmat hotă- rirea de a urma neabătut politica partidului, de a întîmpina prin noi Si însemnate succese alegerile de la
La întreprinderea „Republica**

Masuri complexe pentru sporirea producției de țevi

Vizita la primul obiectiv — întreprinderea „Republica", pe care este grefată și Centrala industrială de prelucrări metalurgice — debutează cu prezentarea succeselor dobîndite de colectivul acestei mari unități industriale pe linia înfăptuirii indicațiilor date, de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul precedentei sale vizite.Apreciind rezultatele obținute, secretarul general al partidului ana- 

9 martie,, de a face totul pentru înfăptuirea grandiosului Program do edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

lizează, împreună cu Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, Petru Zimbran. directorul centralei, Ion Moldovan, direotorul întreprinderii, cu alte cadre de răspundere, perspectivele de modernizare, in perioada cincinalului următor, a sectorului de prelucrare a metalului. In acest context, tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu recomandă să se continue acțiunea de extindere a producției de țevi pentru industriile chimică. (Continuare în pag. a III-a)

In mijlocul muncitorilor întreprinderii „Republica''

energetică șl petrolieră, în așa fel Incit să se poată asigura necesarul intern de materiale tubulare de înaltă calitate.în acest scop — arată secretarul general al partidului — va trebui să se fa in considerație construirea u- nor noi capacități și concentrarea producției pe anumite profiluri in cadrul întreprinderii. Pe această cale, ca și prin completarea dotării halelor existente, unitatea va trebui să-și sporească producția cu 50 000 tone țevi pe an. Secretarul general al partidului cere organelor de riesort să asigure finalizarea investiției intr-un termen cit mai scurt, in asa fel incit obiectivul să poată fi pus în funcțiune cu mult înainte de data prevăzută inițial.Parcurgînd diferitele secții ale întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu are cuvinte de, laudă la adresa colectivului pentru calitatea

Evenimentele istorice petrecute în viața poporului român — semicentenarul creării Partidului Comunist Român, -Conferința Națională a partidului, a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului — au avut, un mare ecou în . conștiința lucrătorilor noștri, ne-au mobilizat energiile creatoare, constituind un permanent imbold în activitatea noastră.Marile realizări obținute de poporul nostru in anii ce au urmat Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român sînt indisolubil legate-de numele dumneavoastră, de activitatea exemplară pe oare o desfășurați în fruntea partidului și a țării. Cutezanța și principialitatea, intransigența revoluționară și crezul profund u- manist in spiritul căruia militați pentru promovarea cinstei și dreptății constituie, un model demn de urmat- pentru toți cetățenii patriei noastre.în continuare, în telegramă se relevă că îndeplinirea cincinalului înainte de termen Încununează în cel mai fericit chip munca celor 15 ani de existență a întreprinderii. „Automatica" — se arată în telegramă — a traversat o etapă de permanente căutări în găsirea unor soluții originale de raționalizare și optimizare a proceselor tehnologice, de creștere a calității și competitivității produselor, de sporire continuă -a producției de export și, implicit, de reducere corespunzătoare a efortului valutar.Făcînd o retrospectivă a realizărilor obținute, manifestăm sentimente de profundă gratitudine față de conducerea partidului nostru, In frunte cu dumneavoastră, care, personal, în cadrul vizitei de lucru făcute în întreprinderea noastră în 1972, ne-ați dat Indicații 

cu privire la posibilitatea realizării cincinalului In 4 ani și jumătate.Rezultatele notabile obținute In organizarea ■ și perfecționarea producției, în eficiența muncii sociale, materializate an de an în depășiri substanțiale de plan, au permis întreprinderii noastre să lanseze. în anul 1974. o însufleți- toare chemare la întrecere socialistă. către. toate1 întreprinderile din industria electrotehnică și electronică din țară.Din analizele efectuate, principalii indicatori stabiliți cu acea ocazie au fost cu mult depășiți, după cum urmează: producția globală 106,3 la sută ; producția- marfă 110,1 la tută ; producția de export 114,3 Ia sută ; beneficii peste plan 113,3 la sută.Aceste frumoase succese dau posibilitate, colectivului nostru de muncă să aspire la ocuparea unul loc -fruntaș, mai .cu seamă că „Automatica" este prima unitate economică din această ramură indus-, trială care realizează prevederile cincinalului înainte de termen, într-o competiție neîntreruptă cu timpul, colectivul nostru de lucrători, sub îndrumarea permanentă « comitetului de partid, se angajează să dea peste plan plnă la sfirșitul anului 1975 o producție suplimentară de 775 milioane lei, concretizată în mijloace de automatizare solicitate pe piața Internă și la export.Comuniștii, toți oamenii muncii de la „Automatica" vă asigură, tovarășe secretar general, și prin dumneavoastră Întreaga conducere de partid și de stat, că vor face totul pentru depășirea planului și a angajamentelor asumate, aliniln- du-se astfel efortului conștient al întregii națiuni pentru realizarea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre comunism.
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IV. UN SISTEM ELECTORAL

DEMOCRATICĂ A SOCIETĂȚII NOASTRE
1. Prevederi ale Constituției,

Legii electoraleCu rîndurile de fată începem ultimul ciclu de articole din cadrul acestei rubrici ciclu care va fi consacrat unor aspecte atit de ordin principial, cit și practic ale sistemului nostru electoral.După cum se știe, apropiatele alegeri de deputați în Marea Adunare Națională și consiliile populare se vor desfășura ' în conformitate cu . prevederile noii legi electorale; a- doptate în decembrie 1974. în spiritul principiilor constitutionale privind caracterul orînduirii sociale și de stat, i datoririle fun- • damentale ale cetățenilor.Cadrul general al sistemului nostru electoral este definit de prevederile Constituției care con- , sacră faptul că întreaga putere în Republica Socialistă România aparține poporului, liber și stă- pîn pe soarta sa, care o exercită prin Marea Adunare Națională și consiliile populare — baza întregului sistem de organe ale statului. Aseme- - nea unui fir roșu, ansamblul prevederilor sistemului nostru e- . lectorat este' străbătut de grija statornică a partidului de a asigura aplicarea consecventă a principiului suveranității poporului, înfăptuirea in toată plenitudinea a concepției superioare despre democrație ca putere a poporului, ca guvernare a poporului de către popor.Consfințind drepturile și libertățile democratice cucerite de oamenii •muncii în anii socialismului, Constituția proclamă că cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul de a alege și de a fi aleși în Marea Adunare Națională si în consiliile populare. In contrast cu realitățile dintr-un' șir de țări capitaliste, unde restricții și îngrădiri în funcție de avere, sex, naționalitate, religie lipsesc milioane de cetățeni de dreptul de a alege și de a fi aleși, în România socialistă a fost realizată efectiv revendicarea de decenii a mișcării muncitorești și democratice — votul universal, egal, direct șl secret. Toți cetățenii în vîrstă de 18 ani au drept de vot, iar cei care au împlinit vîrsta de 23 de ani pot fi aleși deputați în Marea Adunare Națională și' în consiliile populare.Preocuparea constantă a partidului pentru perfecționarea activității statului socialist și atragerea celor mai largi mase la rezolvarea treburilor obștești, a fost reafirmată ^cu vigoare In raportul tovarășului

noastredrepturile si în-

Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea: „Vom acționa cu toată ho- tărîrea pentru perfecționarea continuă a activității Marii Adunări Naționale, pentru creșterea răspunderi} deputaților în fața alegătorilor, a întregului popor, aceasta fiind o latură deosebit de importantă a lărgirii democrației noastre socialiste... Sintem ferm hotăriți să asigurăm și în viitor cadrul organizatoric cel mai adecvat, condițiile cele mai propice pentru participarea amplă și efectivă a poporului la adoptarea hotărîrilor care privesc bunul mers al țării".
SOCIETATE

STAT

martie

Noul spital |ude(ean din Satu-Mar»

Proiecte 

gospodărești 

la Cluj-Napocaîn municipiul Cluj-Napoca se află în construcție avansată o stație de epurare biologică și mecanică a apelor reziduale care va rezolva una dintre cele mai importante probleme pentru combaterea poluării apelor, întreg municipiul este un vast șantier de lucrări edilitare, îp cartierele Mănăștur. și Gri- gorescu, un'de anul trecut s-au dat în folosință aproape 2 400 a- partamente, este prevăzută construirea a încă 2 600 apartamente. Vor fi date în funcțiune magazine și puncte comerciale în cartierele noi. complexul comercial din centrul orașului, un rezervor de apă de 10 000 mc, un sistem de rețele de telecomunicații și rutiere (intre altele, este vorba și de realizarea unei autostrăzi între noile cartiere Mănăștur și Gri- gorescu). inclusiv podul peste rîul Someș. Adăugăm contribuția substanțială pe care o vor aduce cetățenii prin muncă patriotică la construcții de străzi, trotuare, amenajări de zone verzi, plantări de pomi etc. (Al. Mureșan, corespondentul „Scinteii").
Unități 

meșteșugărești 

în satele SălajuluiUnitățile prestatoare de servicii din rețeaua întreprinderii județene a cooperației de consum Sălaj se dezvoltă de la an la an, pe măsura cerințelor mereu crescinde ale populației. Dacă în anul 1970 oamenii muncii de la sate dispuneau de 387 asemenea unități, la sfîrșitul a- cestui an numărul lor va ajunge la 561. Cu precădere va crește numărul secțiilor de croitorie, reparații radio-televizoare, timplărie, boiangerie, tricotaje, cojocărie etc. Utilitatea a- cestor secții ale cooperației de consum se poate concretiza în realizările obținute de colectivele de muncă din acest sector!: IJECOOP și-a îndeplinit încă de anul trecut planul cincinal la producția-marfă și prestări servicii. Avînd la bază aceste rezultate, în luna Ianuarie 1975 a- celași indicator a fost realizat în proporție de 100,2 la sută. (Gheorghe Rusu, corespondentul „Scinteii").
Locuințe pentru 

minerii din Turț în comuna Turț,— „inima" tinerei industrii miniere din județul Sațu-Mare — a început de curînd construcția' primelor 3 blocuri din cele 6 (cu un total de 68 apartamente) care se vor realiza în acest an ; 5 blocuri vor fi destinate familiilor de mineri, iar unul cadrelor didactice și altor specialiști .din comună. în vederea asigurării apei potabile și încălzirii acestor locuințe, ca și a altora prevăzute să se dea în folosință în viitorul cincinal, se construiesc o centrală termică și aducțiunea de apă prin cădere liberă de la un izvor aflat Ia 5 kilometri distanță. Locuitorii comunei s-au angajat să realizeze prin muncă patriotică un volum de lucrări în valoare de peste 200 000 lei. (Octav Grumeza, Corespondentul „Scinteii").
Pe planșetele 

proiectanților 

vasluieniColectivul atelierului județean de proiectări Vaslui a predat beneficiarilor documentațiile pentru numeroase obiective. între altele, este vorba de schitele și âetaliile de sistematizare pentru zonele civice ale comunelor Murgeni și Codăești,. care vor deveni centre urbane. De asemenea, au fost puse la dispoziția beneficiarilor documentații pentru locuințe în orașele Negrești și Huși și pentru centrele civice ale unor comune, pentru o cantină cu 1 000 locuri în noua zonă industrială Vaslui-Rediu etc. Arh. Ion Pascal, șeful atelierului județean de proiectări, ne-a informat că în această perioadă se lucrează la obiective de importantă economică, socială și culturală pentru intregul județ. Este vorba, printre altele, de două complexe școlare ale liceelor de confecții si construcții și extinderea poștei centrale — la Vaslui ; blocuri de locuințe la Vaslui și Huși ; cămine pentru nefamiliști ; sala de sport din Vaslui ș.a. ; de asemenea, de complexul pentru creșterea animalelor de la Dragalina. ca și de detaliile de sistematizare pentru încă 9 centre civice ale unor comune.Vor fi elaborate, în continuare, detalii de sistematizare pentru un ansamblu de blocuri cu circa 2 000 de apartamente în noua zonă centrală a orașului Huși, un nou cvartal de locuințe la Vaslui, proiecte pentru creșe și grădinițe cu aproximativ 550 locuri etc. (Crăciun Lă- luci, corespondentul „Scinteii").
Reșița — prefix 964Municipiul Reșița a fost conectat la sistemul telefonic automat interurban. Prefixul Re- șiței este 964 — cei dornici să vorbească cu orașul de pe malurile Bîrzavei trebuind să formeze apoi numărul de telefon dorit. S-a dat în folosință de curînd și un nou edificiu pentru centrala automatizată. (Nicolae Cătană, corespondentul „Scinteii").

didaturi in alegerile pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare. Propunerile de candidați au fost făcute pe circumscripții e- lectorale de către consiliile Frontului Unității Socialiste în adunări ale alegătorilor organizate în întreprinderi și organizații economice socialiste, instituții social-culturale, cartiere. sate și unități militare. Organizațiile oamenilor muncii, ca și orice' cetățean, și-au putut exercita dreptul de a face întîmninări împotriva admiterii sau respingerii oricărei candidaturi la respectivele comisii electorale de circumscripție, precum și contestații împotriva hotăriri- lor comisiilor e- lectorale de circumscripție la comisiile electorale superioare. Stadiul superior de dezvoltare a democrației noastre socialiste este reflectat de fontul că. pentru prima cadrul acestor a- Iegerî au fost depusg mai multe ’ candidaturi pentru un loc de deputat. Aceasta dă posibilitatea cetățenilor ca, in spiritul unei înalte exigențe civice, să aleagă ca deputați pe cei mai buni dintre cei mai buni ac- oameni înaintați
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I ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ CONTINUĂ
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obiectiv — creșterea gradului de civilizație al satului

Ce trebuie să știe cetățeanul
pregătindu-se pentru alegeri

în spiritul acestei orientări, la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale au fost modificate, după cum se știe, unele articole ale Constituției și a fost adoptată o nouă lege electorală, îneît apropiatele alegeri se vor desfășura pe baza unui sistem electoral îmbunătățit. Astfel, legea prevede că alegerile deputaților Marii Adunări Naționale. ai consiliilor populare județene si ai municipiului București au loc o dată la cinci ani. iar ale deputaților consiliilor populare municipale. ale sectoarelor municipiului București, orășenești si comunale — Ia doi ani și jumătate. Data alegerilor generale se stabilește de către Consiliul de Stat cu cel puțin 60 de zile înainte.în vederea alegerii deputaților în Marea Adunare Națională s-au constituit 349 de circumscripții electorale. iar pentru alegerea tilor în consiliile populare scriotille electorale s-au proportional cu populația teritorial-administrative respective.Prin modificările aduse Constituției și prin prevederea corespunzătoare din noua lege electorală sînt definite rolul ce revine în sistemul democrației noastre socialiste Frontului Unității Socialiste — cel mai larg organism politic permanent cu caracter reprezentativ, atribuțiile sale în depunerea de can-

deputa- circum- format unității

tiviști obștești,care, prin calitățile for profesionale. polftice si morale, dau garanția că vor milita fără preget pentru înfăptuirea politicii partidului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea. , Ca o concretizare a principiului responsabilității deputaților în fața alegătorilor atit pentru activitatea proprie, cit și pentru activitatea organului în care au fost aleși, Constituția prevede obligația deputaților de a prezenta periodic dări de seamă alegătorilor. Totodată, prin noua lege electorală a fost simplificată procedura de revocare a deputatului care se dovedește necorespunzător.Este o înaltă îndatorire patriotică a fiecărui alegător ca. folosind efectiv posibilitățile pe care i le asigură democratismul , consecvent al sistemului electoral, să-și exercite în spiritul unei înalte responsabilități sociale drepțurile constitutionale. contribuind la continua consolidare a orînduirii noastre sociale si de stat. Prin votul noătru . Ia 9 martie, prin munca de fiecare zi pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XI-lea, să asigurăm înflorirea patriei socialiste. bunăstarea si fericirea poporului !
Noi unități ale cooperației de consuni bihoreneȘi în acest an, cooperația de consum a județului Bihor beneficiază de importante fonduri de investiții pentru dezvoltarea bazei materiale și lărgirea rețelei comerciale. După cum ne-a informat Gheorghe Ardelean, președintele Uniunii județene a cooperației de consum Bihor, principalele obiective prevăzute a fi construite în 1975 au fost amplasate în zonele unde in perspectivă vor intra în funcțiune noi unităji economice. De asemenea, au fost începute lucrările pentru dezvoltarea bazei comerciale în zonele de mare atracție turistică.Astfel, în Valea Remeților, în Apuseni, unde au luat amploare lucrările sistemului hidroenergetic Valea Drăganului-Oșorhei, prin care se va pune în valoare

energia apelor și se va regulariza cursul Crișului Repede, se află în construcție noi unități comerciale. Pentru constructorii de aici, în localitatea montană Remeți se construiesc un modern complex comercial și o brutărie. Pe cursul Văii Reme- ților, la Bulz, se vor construi un complex de alimentație publică și un motel turistic.O atenție sporită se acordă localităților rurale prevăzute să devină orașe. La Valea lui Mihai, de- pildă. în contextul lucrărilor de urbanizare ce se efectuează prin finanțare de către administrația locală, cooperația de consum asigură în întregime spațiile comerciale necesare. (Dumitru Gâță, corespondentul „Scinteii").
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Sub semnul tutelar și definitoriu al faptei — al realizărilor prezente și al obiectivelor concrete de viitor — au loc în continuare. în fabrici, uzine, instituții, unităti agricole de producție, școli, institute de cercetare, cartiere, sate. întîlnirile de lucru dintre candidați și alegători. Este expresia unei conlucrări vii și rodnice la scara întregii țări pentru înfăptuirea cu înaltă responsabilitate cetățenească a telurilor economice și social-culturale stabilite de Congresul al XI-lea al partidului și înscrise în Manifestul Frontului Unității Socialiste....Pădurea de sonde din perimetrul vestic și nordic al Băbenilor a devenit în ultimele zile locul întilnirilor dintre petroliștii vilceni și inginerii Corneliu Todireanu, directorul general al Centralei industriale de produse anorganice Rimnicu-Vilcea. și Iustin Dimitriu. director general adjunct al aceleiași centrale, amîndoi candidați în Circumscripția electorală nr. 7 pentru Marea Adunare Națională. Dialogul însuflețit purtat cu acest prilej are. ca repere firești munca si viata sondorilor din lunca Oltului, gîndurile și aspirațiile lor. Din discuțiile purtate — și mai ales din propunerile unor muncitori și tehnicieni ca Leonte Manea. Ion Roș- culescu, Alexandru Trăistaru — a reieșit hotărîrea colectivului de aici de a-și depăși angajamentul inițial pe anul acesta : 100 tone țiței și 2 milioane mc gaze peste plan. Că se poate o dovedește faptul că. numai în prima lună a anului, de pildă, au fost extrase peste plan 30 tone țiței și 800 000 mc gaze de sondă....Alegătorii clin orașul , întorsura Buzăului, județul Covasna, au avut zilele acestea mai multe întilniri de lucru cu tovarășii Constantin Stanca, Gheorghe Hermeneanu, Sergiu Manolatos, Constantin Trifan, care candidează pentru diferite organe locale ale puterii de stat. Vorbind despre înfăptuirile din ultimii ani, care au sporit gradul de urbanizare ■ al localității — devenită oraș merosi alegători au arătat că tea tuturor1 noaste voltare de noi unitate mobilă,

- nu- aces- sînt rodul muncii înfrățite alocuitorilor. Orașul va cu- în anii următori o dez- continuă prin construireaîntreprinderi, intre care o metalurgică și o fabrică de de unități social-culturale. și

diferite obiective turistice. Mai fnulțl participanți la întilniri, relevînd importanța noilor obiective pentru ridicarea economico-socială a așezării, au subliniat necesitatea asigurării forței de muncă din rîndul populației locale printr-o amplă acțiune de calificare în meseriile necesare....„La noî cuvîntul înseamnă faptă" — acesta a fost laitmotivul întîlnirilor dintre cunoscutul șef. de brigadă Petre Constantin, Erou al Muncii Socialiste — candidat în Circumscripția electorală nr. 5 Luneni pentru Marea Adunare Națională — și tovarășii săi de muncă din orașul Vulcan, județul Hunedoara. Discuțiile cu minerii din această exploatare, care anul trecut s-a numărat printre fruntașele în mod firesc tivului pentru lui cîștigat și _____  _________ ,sale la dezvoltarea economică a țării. O dovadă a acestor preocupări" o constituie și faptul că. în aceste zile de efervescentă creatoare, în sectorul 7 al minei a fost ous în funcțiune. cu o lună de zile înainte de termen, un nou abataj frontal cu o capacitate de 350 tone cărbune în 24 de ore. Problemele producției s-au împletit firesc cu cele sociale și s-au făcut privind dezvoltarea de specialitate ale spitalului din localitate pentru a se asigura astfel o mai bună îngrijire a sănătății minerilor, măsuri ferme pentru diminuarea gradului’ de poluare a localităților din această zonă, s-au luat angajamente ferme și precise de muncă patriotică a cetățeni-

Văii Jiului, s-au axat pe preocupările colec- mentinerea prestigiu- creșterea contribuției

edilitar-gospodărești : propuneri concrete unor secții
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lor pentru dezvoltarea bazelor sportive si a locurilor de agrement....în județul Dolj, în multe comune, s-a trecut de îndată la realizarea unor propuneri făcute în timpul întîlnirilor dintre candidați și alegători. Sute de săteni din comuna Radovan au și început astfel lucrările de amenajare a unui sistem local de irigații, iar cei de la întorsura și-au concentrat forțele la amenajarea drumului comunal și curățirea terenului destinat pășunatului. De asemenea, la Orodel, alegătorii’, împreună cu icandidații, au început lucrările pregătitoare pentru realizarea, în nordul comunei, a u- nei plantații pomicole. Acțiuni asemănătoare au fost initiate și în comunele Seaca de Pădure, Leu, Bîrca, Goicea, Seaca de Cîmp, Băilești, Li- povu și in numeroase alte așezări doljene....Marea majoritate a discuțiilor purtate în aceste zile în cadrul în- tilnirilor de lucru pe care alegătorii din Circumscripția electorală nr. 4 Pecica, județul Arad, le-au avut cu cei doi candidați pentru Marea Adunare Națională, Eroii Muncii Socialiste Antonlu Romfives, președintele C.A.P. Avintul-Pecica, și Antal Vincze Szanda, președintele C.A.P. Dorobanți, s-au referit la o serie de probleme concrete privind modernizarea agriculturii, creșterea re- .colțelor,. sistematizarea și dezvoltarea social-culturală a satelor. La Semlac, Iratoșu, Curtici, Marea, Peregul Mare, Seitin, localități unde pînă acum cei doi candidați au avut întilniri cu alegătorii, discuțiile s-au purtat ca între vechi cunoștințe, ca între tovarăși de muncă și preocupări. Subliniind că zona Curtici — Macea — Dorobanți este recunoscută în tară ca un puternic bazin legumicol, o bună parte din producția ei livrîndu-se la export, a- legători ca Ioan Don, loan Bernath, Francisc Almași au relevat necesitatea de a mări recoltele printr-o acțiune mai intensă împotriva dăunătorilor. Ion Măcean, Istvan Farago, loan Laszlo, Matei Toth și alți alegători au «făcut propuneri privind mai buna valorificare a pămîntului.. Chiar în cadrul întîlnirilor s-au întocmit planuri de acțiune pentru a se reda agriculturii circa 89 hectare prin desființarea unor drumuri inutile, defrișarea de mărăcinișuri-. în ce privește dezvoltarea edilitar-gos- podărească a localităților, s-au propus, printre altele, începerea lucrărilor de asfaltare a șoselei ce leagă orașul Nădlac de comuna Seitin. construirea în acest an a unui dispensar în aceeași comună, construirea unui complex sanitar în orașul Curtici. a- menajarea corespunzătoare a digului la rîul Mureș în zona Semlac. Seitin. Nădlac, introducerea unor posturi telefonice directe cu Aradul în mai multe din localitățile amintite, alegătorii manifestîndu-și hotărîrea de a participa efectiv, prin muncă patriotică, la realizarea unora din obiectivele propuse....Hotărîre care domină, de altminteri. toate întîlnirile dintre candidați și alegători, conferindu-le un caracter accentuat de lucru, practic și e- ficîent.
Recent, în municipiul Focșani a fost dat în folosință un modern complex comercial agroalimentarFoto : N. Moldoveanu Victor BÎRLADEANU

și corespondenții „Scinteii"

— Aici, la sediu, marea ma
joritate a birourilor de la „or
ganizatoric", de la „propagan
dă" sint închise. . Nu întrebăm 
unde sînt activiștii, fiindcă răs
punsul este de presupus : la lo- 

• cui lor firesc de muncă, adică 
pe teren, printre oameni, in în
treprinderi industriale, in uni
tăți agricole, la case de cultură 
orășenești si cămine culturale 
sătești, la casele alegătorului. 
Vă rugăm să ne relatați citeva 
din preocupările lor din aceste 
zile.— Evident, fiecare In parte are sarcinile sale concrete, precise, pe teren. împreună cu organele și organizațiile de partid din județ acționează pentru înfăptuirea obiective-, lor politice, economice și sociale ce revin- din documentele Congresului al XI-lea, pentru îndeplinirea prevederilor de plan pe acest an și realizarea angajamentului de a ' încheia cincinalul înainte de termen. în comune și sate se desfășoară o activitate intensă penttu pregătirea roadelor acestui an. în lumina sarcinilor și recomandărilor stabilite la recenta consfătuire a activului de partid și de stat din agricultură.In această ambianță de muncă intensă desfășurată în toate sectoarele de activitate și într-o indisolubilă legătură cu aceste preocupări, care nu pot scăpa nici un moment atenției noastre, se desfășoară numeroase acțiuni și manifestări politico- educative consacrate campaniei electorale pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și consiliile populare din 9 martie.

— Desigur, nu ne putem pro
pune să prezentăm toate acțiu
nile ce se organizează in aces
te zile. Vă rugăm să relevați 
doar citeva dintre elă. legate 
nemijlocit de campania electo
rală.— îmi cereți o selecție destul de

dificilă. Firește. între acțiunile im-, portante din campania electorală se înscrie și grija de a face o largă popularizare Manifestului Frontului Unității Socialiste, prin afișarea lui în locurile cele mai frecventate de cetățeni. Diferitele chemări ale Manifestului sînt aprofundate prin discuții de la om la om, urmărindu-se

mintesc însă faptul că pe plan local s-au pregătit citeva reușite schițe de monografii ale localităților și alte materiale propagandistice de a căror realizare au răspuns consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste. Secția de propagandă a comitetului județean de partid a îndrumat turnarea unor filme de scurt

realizarea sarcinilor economice. în municipii, orașe și comune se a- cordă o atenție deosebită difuzării unor pliante, foi volante, planșe și broșuri care pun în atentie obiectivele ce stau in fața oamenilor muncii din diferite localități în lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea. în aceste zile au apărut Și afișele care

— Toate manifestările din campania electorală se organizează de consiliile F.U.S., sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid. Dar, de ce să n-o spunem, mai există la unii tovarăși tentația de a se bizui numai pe ceea ce organizează ei. Nu e bine, nu e deloc bine de procedat astfel. Neîncrederea în

CONCRET, DESPRE SARCINILE CONCRETE
— Activitatea politico-educativă în campania electorală —

legarea strînsă a mesajului pe care ele îl conțin cu necesitatea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de producție, la flecare loc de muncă, în municipiile Baia Mare și Si- ghetu-Marmației se organizează zilnic activități politico-educative și culturale de masă în întreprinderi : de asemenea. • și la exploatările miniere și forestiere, în comune și cătune, chiar pe circumscripții electorale, la casele de cultură, la cabinetele de științe sociale. O suită de manifestări, pe teme de larg interes — „Să cunoaștem legile țării", „Noua lege electorală, expresie a democrației socialiste", „Principiul retribuției după cantitatea și calitatea muncii", „Legea fondului funciar și a sistematizării rurale" etc.— apar fie ca titluri ale unor conferințe, fie ale unor mese rotunde, simpozioane, seri de întrebări și răspunsuri, întilniri cu cetățenii ș.a.Desigur, ar putea fi menționate și alte manifestări asemănătoare. A-

Convorbire cu tovarășul loan RETEGAN,
secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

metraj avind ca temă lupta împotriva risipei, activitatea în zootehnie și metode ale muncii politico-educative. Le-am prezentat cadrelor de conducere din economia județului, secretarilor comitetelor de partid, propagandiștilor, lectorilor. Acum filmele sint vizionate de un public numeros.Folosirea întregului arsenal al formelor și mijloacelor consacrate ale muncii politico-educative de masă, participarea tuturor comuniștilor la cele mai diverse acțiuni ca primii agitatori ai Manifestului Frontului Unității Socialiste, dar și ca organizatori, din interior, ai activității organizațiilor de masă și obștești în campania electorală au o deosebită însemnătate în mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii la

popularizează candidații pentru alegerile in Marea Adunare Națională și ■ consiliile populare. Discuții interesante, cu un pronunțat caracter de lucru, se desfășoară și în cadrul întilnirilor dintre candidați și alegători. Actuala campanie electorală constituie pentru organele și organizațiile de p'artid din tudeț un foarte binevenit prilej de intensificare a muncii lor. pentru atragerea la îndeplinirea sarcinilor din industrie, agricultură. din domeniul edilitar-gos- podăresc a maselor largi de cetățeni.
— Spuneți-ne, tovarășe secre

tar, nu ați sesizat cumva la 
unele organizații de partid oră
șenești sau comunale tendința 
de a „monopoliza" organizarea 
acțiunilor legate de campania 
electorală ?

capacitatea unora de a îndeplini a- numite sarcini duce vrînd-nevrînd la diminuarea simțului lor de răspundere, la comoditate și la tinerea „in rezervă" a unor importante capacități de mobilizare și educare.
— Spunind toate acestea, aveți 

in vedere situații concrete ?— Bineînțeles. Apreciind la valoarea lor reușitele unor acțiuni și manifestări cu o largă, audiență, dacă privim insă cu ochi critic activitatea în campania electorală din județ, putem remarca o prezență destul de palidă a U.J.C.A.P., U.J.C.C., U:J.C.M„ U.J.C.E.F.S. etc.
— Ce explicații, ce justificări 

se invocă pentru unele — să le 
zicem — „absențe" ?— Este incontestabil că multe cadre de conducere ale acestor organisme participă activ la acțiunile ce se întreprind în campanie și se ocupă nemijlocit de realizarea activităților de care răspund organismele amintite. Dar tot atit de adevărat

este că unii dintre ei afirmă că sînt „extrem de ocupați" cu sarcinile profesionale și, ca urmare, nu prea le ajunge timpul pentru a participa personal și la activitatea politico-educativă din întreprinderi, u- nități agricole, școli etc. Cu alte cuvinte, aceștia nu prea dovedesc în practică înțelegerea faptului că au deopotrivă îndatoriri profesionale și politice, că trebuie să acționeze ca oameni politici.Revederea planurilor de acțiune ale acestor organisme întocmite a- nume pentru campania electorală, care se realizează acum, va determina completarea lor cu acțiuni la zi, cu sarcini precise. 'în aceeași ordine de idei subliniez preocuparea pentru stimularea inițiativei fiecărui organism component al F.U.S., concomitent cu asigurarea bunei coordonări a întregii munci de către organele si organizațiile de partid, pentru evitarea paralelismelor și suprapunerilor, asigurarea unui conținut poli- tico-educativ bogat al tuturor acțiunilor. Totodată. în discuțiile pe care le avem cu tovarășii din comitetele orășenești și comunale, din fabrici și unitățile agricole explicăm, pe baza unor fapte concrete, că temeinica conducere a activității organismelor componente ale F.U.S. nu înseamnă nicidecum tutelă măruntă și nici atitudine de... „controlor", care nu „pune umărul la treabă". Vom urmări in continuare dacă apar ase-: menea manifestări și le vom corecta în mod corespunzător.'în încheiere, o precizare : intensa activitate din această perioadă constituie pentru noi un punct de reper, la care va trebui să‘raportăm în viitor reușita acțiunilor pentru a asigura ridicarea muncii politico-educative la nivelul. cerințelor stabilite de Congresul al XI-lea.
Convorbire consemnată de
Constantin MORARU
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In cel mai nou cartier bucureștean Pantelimon

(Urmare din pag. I)

La Filatura românească de bumbac

In fața machetei, la întreprinderea „Republica1

noilor cartiere

La Institutul de cercetări pentru industria

electrotehnică

tipuri de autobuzeSint examinate cîteva In timpul vizitei la magazinul universal ,Big din cartierul Bercenl

loc la nu- tovarășului conducerea

un grup zi al în- tovarăsul

înaltă a produselor ce le execută, verificate, de altfel, pe standuri speciale de probă cu ajutorul ultrasunetelor. Secretarul general al partidului recomandă noi măsuri pentru ridicarea performanțelor tehnice ale laminoarelor existente, pentru lărgirea gamei de tipodimensiuni executate aici si reducerea la maximum a importurilor, subliniind necesitatea de a se realiza in tară cit mai multe din utilajele necesare modernizării

tă la demonstrarea calităților primei motorete electrice experimentale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază rezultatele obținute pină in pre

zent în această direcție și cere lărgirea ariei de preocupări, intensificarea cercetărilor care se întreprind în vederea realizării unor motoare acționate electric cu aplicabilitate în transportul urban.în încheierea vizitei, secretarul general al partidului felicită co.lecti-

la Filatura româ neascâ do bumbac, la Întreprinderea „Republica", ca pretutindeni In timpul vizitei, secretarul general al partidului este salutat cu deosebltâ cdldurâ de oamenii muncii

vul de cercetători, pe toți ceilalți specialiști din cadrul institutului și le urează succes în îndeplinirea sarcinilor importante pe care le ridică în fața lor programul complex de dezvoltare a economiei naționale stabilit de cel de-al XI-lea Congres al partidului.

lalte uzine de autovehicule din țară" — remarcă secretarul general al partidului. Atît Ia vopsitorie, cît lâ montaj, tovarășul Nicolae apreciază buna folosire de producție prin or- liniilor paralele, atît pe cit și pe verticală. In montaj, tovarășul Nicolae teh-asu-
tntîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu textilistele de la Filatura românească de bumbac a fost consacrată exclusiv reexaminării modului în care se înfăptuiesc orientările date industriei ușoare, sarcinile concretizate în programe de măsuri menite s-o transforme într-o ramură modernă, cu potențial tehnico-pro- ductiv ridicat, capabilă să satisfacă in condiții optime cerințele oamenilor muncii. Informînd despre modul in care au fost duse la îndeplinire recomandările secretarului general al partidului privind îmbunătățirea structurii materiilor prime, valorificarea superioară a acestora, ridicarea eficienței și sporirea rentabilității, de cățre cele 44 unități ale centralei, ing. Maria Flucsă. director general al Centralei industriei bumbacului, a- rată că astăzi resursele autohtone folosite în procesul de producție reprezintă aproape 33 la sută, față de 7,1 la sută, în 1965, urmînd ca în 1980 să depășească 50 la sută. In ce privește valorificarea eficientă a materiilor prime, datorită, preocupării susținute pentru reducerea consumurilor și utilizării unor moderne procedee. centrala realizează în 1975 beneficii de peste 1 miliard Iei, în timp ce cu cinci ani în urmă această 'cifră nu atingea 100 milioane lei.în acest cadru, gazdele informează pe larg despre perfecționările aduse la Filatura românească de bumbac proceselor tehnologice, despre preocuparea lor pentru continua ridicare a nivelului calitativ al produselor. Pretutifideni domnește o atmosferă de muncă intensă, întregul colectiv străduindu-se să-și îndeplinească angajamentul asumat în întrecere : realizarea sarcinilor cincinalului la 21 mai și obținerea, pină la sfîrșitul acestui an, a unei producții suplimentare evaluate la 380 milioane lei.

Următorul moment al vizitei de lucru a fost marcat de un larg dialog asupra eficientei cercetării științifice.La. Institutul de cercetări pentru industria electrotehnică, secretarul general al partidului se informează direct, la fata locului. în secții si a- teliere. asupra preocupărilor colectivului acestei importante unităti, care împlinește în acest an un sfert de veac de activitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- preciază actualitatea si caracterul de perspectivă al studiilor întreprinse aici pentru realizarea unor programe prioritare, de mare importantă in vederea dezvoltării economiei naționale. în domeniul acționărilor electrice automatizate, al modernizării și creșterii siguranței de exploatare în sistemul energetic national, pentru introducerea și extinderea în diverse sectoare de activitate a unor com- ponente'electrice de înaltă tehnicitate. în acest context de preocupări, secretarul general' al partidului a- trage atenția asupra corelării eforturilor unităților de cercetare în asa fel încît să se asigure finalizarea rapidă a studiilor și eliminarea paralelismelor.Gazdele prezintă o gamă largă de prototipuri de instalații industriale, aoarataje electrotehnice, repere pentru masini-unelte care vor intra în fabricația curentă a întreprinderilor de specialitate în anii 1976—1977.Dialogul secretarului general al partidului cu tovarășii loan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Virgil Actarian, ministrul industriei construcțiilor de mășini-unelte și electrotehnicii, cu alte cadre de conducere îmbrățișează aspecte complexe ale perspectivei cercetării electrotehnicii pentru modernizarea producției și creșterea eficienței întregii activități economice.Secretarul general al partidului se oprește cu interes în fața unor mașini și instalații, cere informații asupra performanțelor lor tehnice.
Pe parcursul vizitei, oaspeții asis-

7/w/te în industria ușoară"

Sint create toate condițiile pentru depășirea 
substanțială a planului

„Cincinalul viitor-un cincinal al calității

La întreprinderea „Autobuzul44

rat el in decursul anilor, al folosirii cu maximum de atenție a fondului locativ și stradal existent. Se străbat arterele Călărași, Șoseaua Iancului, Dudești, a căror ’modernizare va păstra cu grijă vechile construcții, tot ce este bun și valoros, evitîn- du-se demolările nejustificate, risipa de spațiu și monotonia arhitectonică.Dezbaterea consacrată problemelor urbanistice și edilitare ale orașului are loc într-un cadru adecvat — Pan- telimonul. unul din cele mai noi cartiere ale Bucureștiului, conceput să ofere condiții confortabile de locuit' unui număr de aproape 45 000 persoane, majoritatea oameni ai muncii' care lucrează pe platforma industrială situată în aceasță zonă a Capitalei. Obiectivele social-culturale con-, ștruite aici — circa- 40 000 metri pă- trați de spațiu comercial, 6 școli generale, 6 creșe, numeroase grădinițe,1 un dispensar și o policlinică — constituie o expresie pregnantă a preocupării partidului și statului nostru pentru crearea celor mai bune condi-’ ții de viată oamenilor muncii.în cuvinte calde, izvorite din inl-

...întreprinderea „Autobuzul". Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mai fost in mijlocul muncitorilor de aici anul trecut, cind a dat indicații ferme de reorganizare a producției și modernizare a fluxului tehnologic la nivelul cerințelor actuale. Aplicarea acestor orientări a însemnat, practic, o cotitură radicală în viața întreprinderii, care se înfățișează astăzi ca o uzină modernă, cu o activitate intensă, . organizată științific.Vizitînd linia de fabricație a autobuzelor și troleibuzelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu'examinează, pentru început, rezultatele obținute în direcția creșterii eficienței producției și a gradului de integrare a produselor noi. Secretarul general al partidului relevă în discuția tu ministrul de resort, loan Avram, și directorul întreprinderii, dr. ing. Dumitru Gheorghe, că sînt create toate condițiile pentru obținerea unor importante depășiri de plan, cu atît mai mult cu cit modernizarea fluxului productiv permite din plin acest lucru.Vizitînd diversele secții de producție, tovarășul Nicolae Ceaușescu constată cu ■ satisfacție că operațiile tehnologice sînt acum bine delimitate, pe posturi de lucru echipate cu dispozitive mecanizate și alimentate cu piese într-un sistem eficient. „Să. generalizați acest sistem și 1a cele-

ȘiCeaușescu a spațiului ganizarea - orizontală, secția Ceaușescu cercetează cu atenție nologiile nou introduse, insistă pra folosirii unor scule pneumatice în locul celor clasice, pentru o și mai sporită eficiehță a muncii.La sfîrșitul vizitei, pe platforma exterioară, secretarul general al partidului examinează cîteva tipuri de autobuze cu destinații diverse, se interesează de capacitatea lor, de gradul de confort, discută cu factorii de răspundere din minister și întreprindere o serie de probleme ale intensificării cooperării cu alte uzine șl fabrici din’ țară. ' , .mturiutApreciind încă o . dată transformările profund înnoitoare pe care le-a cunoscut această mare întreprindere bucureșteană, tovarășul . Nicolae Ceaușescu cere să fie luate toate măsurile pentru-ca, odată cu asimilarea noilor produse, să se obțină depășiri substanțiale ale planului pe anul în curs, depășiri în stare să reflecte capacitatea reală a uzinei și a oamenilor ei.

în aceeași dimineață, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat mari cartiere ale Capitalei, unități comerciale, prezența sa în aceste locuri strîns legate de viața de fiecare zi a celor ce muncesc subliniind, o dată îh plus, grija deosebită pe care secretarul general al partidului o manifestă față de om și nevoile sale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat cu edilii municipiului, cu cetățenii probleme de larg interes privind sistematizarea orașului, mai buna aprovizionare a populației, îmbunătățirea activității comerciale, in sensul modernizării și orienta/i ei spre satisfacerea deplină a cerințelor cumpărătorilor.Discuția de astăzi are mai o zi de Ia întîlnirea Nicolae Ceaușescu cu consiliului popular al municipiului, cil arhitecții și proiectanții care se ocupă de sistematizarea Bucureștiului, analiza contînuînd, de a- ceastă dată, pe teren. Sînt examinate posibilitățile de modernizare a Capitalei, in contextul păstrării specificului orașului așa cum s-a contu-

Preocupări de actualitate și de perspectivă 
in strinsă concordanță cu cerințele 

modernizării producției

capacităților existente si echipării celor care se vor construi.înainte de plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează felicitări harnicului colectiv pentru tot ceea ce a făcut în direcția îmbunătățirii-structurii producției si îi recomandă să persevereze în această direcție. Mulțumind pentru cinstea pe care le-a făcut-o, pentru aprecierea dată activității și pentru indicațiile primite, gazdele îl asigură pe secretarul general al partidului că ele vor fi înfăptuite întocmai.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu discută cu textilistele, se interesează de problemele lor de muncă, de viață. întregul dialog evidențiază hotărîrea fermă a harnicului colectiv de a transpune neîntîrziat în fapt recomandările secretarului general al partidului, de a înfăptui neabătut hotărîrile celui de-al XI-lea Congres al partidului. •Alăturîndu-se părinților, de copii de la căminul de treprinderii întâmpină pe Nicolae Ceaușescu cu voioșie, recită versuri închinate partidului. Secretarul general al partidului îi Îmbrățișează cu dragoste părintească Pe Cei mici. ■ ' : 'Preocupările unităților aparținînd Centralei industriei bumbacului, pe linia dezvoltării si perfecționării activității productive, sînt ilustrate în cadrul unei sugestive expoziții, care reflectă în mod concret rezultatele bune obținute în direcția folosirii parțiale sau integrale a firelor chimice ca materii prime si realizării de țesături cu o greutate de 80 grame pe metru. In această direcție însă, ca și a finisajului, subliniază ministrul industriei ușoare. Gheorghe Cazan, mai avem încă multe de făcut.Feliei tind colectivul filaturii și pe reprezentanții Centralei industriei bumbacului pentru rezultatele bune obținute în activitatea lor. tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază : „Problema finisajului să fie înscrisă pe agenda fiecărui lucrător din industria ușoară. Dispuneți de mari posibilități exprimate printr-o dotare corespunzătoare. care va fi si mai mult dezvoltată, dispuneți de oameni capabili. Avem datoria să facem din cincinalul viitor un cincinal al calității înalte în industria ușoară".

Dialog consacrat problemelor urbanistice 
și edilitare ale

mă. cetățenii noului cartier exprimă satisfacția, mândria patriotică și bucuria fată de faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu a acceptat să fie, în circumscripția lor electorală, candidatul Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională de la 9 martie. Mulțumirea de a trăi într-un asemenea cartier modern este împărtășită s-ecretarului general al partidului de numeroși locuitori.Pantelimonul de astăzi va arăta ți mai fruimos în viitor, este concluzia care se desprinde din dialogul pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îl are cu arhitecții, cu cetățenii. Secretarul general al partidului subliniază cu acest prilej necesitatea folosirii rationale a terenului construibil, recomandă completarea spațiilor existente cu noi blocuri1 și dotări edili- tar-gospodărești, o mal mare varietate arhitectonică. .Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze magazinul „Clasic". alte unități comerciale. Secretarul general al partidului stă de vorbă cu gospodinele, le cere părerea despre felul în care se asigură aprovizionarea, despre calitatea produselor. despre modul cum răspund unitățile comerciale cerințelor populației.Aceleași probleme sânt reluate cu ocazia vizitei la magazinul universal Big din cartierul Berceni. unde trăiesc aoroape 150 000 de’ bucureșteni. Deschis recent, magazinul însumează o .suprafață comercială de 8 500 metri : pătrați, oferind cumpărătorilor, /zilnic. peste 30 000 de sortimente.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază proiectul acestui magazin ca unul dintre cele mai reușite, recomandând realizarea unor complexe comerciale similare atît în alte orașe ale tării, cît șl în centre muncitorești.Referindu-se la dezvoltarea viitoare a cartierului Berceni. secretarul general al partidului a cerut ca a- ceastă zonă, unde se află amplasat magazinul Big și care este situat la întîlnirea mai multor importante artere, de circulație, să-și găsească o rezolvare arhitecturală corespunzătoare prin construirea unor ansambluri de locuințe confortabile, realizate cu gust si fantezie.Si aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu numeroși locuitori ai cartierului veniti în număr mare să-1 întimpine cu dragoste si recunoștință. să exprime adînca lor mulțumire pentru preocuparea sa permanentă fată de continua ridicare a bunăstării materiale si spirituale a tuturor locuitorilor patriei, fată de bunul tpers al întregii activități economice.Această nouă vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu în unităti industriale, de cercetare, in cartiere a găsit un profund ecou în rîndurile oamenilor muncii -hucu- resteni. ea stimulîndu-Ie puternic e- nergiile si inițiativa creatoare în vederea îndeplinirii cu succes- a obiectivelor planului pe acest an? înfăptuirii cincinalului în patru ani si jumătate, creșterii contribuției Capitalei la dezvoltarea economică si socială mai rapidă a tării, la înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XI-lea, ce deschid în fața .națiunii române perspective luminoase. însufletitoare. de progres si bunăstare pe calea socialismului.(Agerpres)
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Lecție de co- 
rectitudine

Un om apasă pe sonerie. Gaz
da se ivește in prag.

— Sint casier la I.R.E.B., sec
tor 4.

— Noi am plătit ieri lumina. 
L-am trimis pe copil cu banii.

— Chiar eu vi i-am dat — in
tervine băiatul. Fix. 105 lei.

— Mi-ați dat banii, dar n-au 
fost fix 105 lei, ci... 205. Poftiți 
înapoi suta, care era „lipită" \ 
de cealaltă.

Întâmplare reală, despre care 
ne-a scris gazda — Angela-Lu- 
cia Caiman, din București, str. 
Reconstrucției nr. 10. '„Nu atât 
faptul că am primit suta de lei 
m-a bucurat, cit gestul acestui 
om, pe care nici măcar nu știu 
cum îl cheamă. Știu doar că e 
casierul nostru de la I.R.E.B., și 
mai știu că i-a dat copilului 
meu o foarte frumoasă lecție de 
cinste".

Vulpi . - 
argintiiîn apropierea localității Negrești, județul Neamț, a fost înființată prima „colonie" de vulpi argintii din această parte a țării. Aduse din zonele nordice ale continentului european, frumoasele argintii s-au aclimatizat nesperat de repede, sim- țindu-se „ca la ele acasă". Așadar, deși șirete din fire, cumetrele mai joacă acum și după cum le cîntă omul.•

Ghici cine 
vine la cină ?Masa era pregătită. Din clipă In clipă trebuia să apară și soțul; Văzind că întirzie, soția s-a apucat de alte treburi — cite nu-s de făcut într-o gospodărie ? — hotărîndu-se să-l aștepte pînă vine, pentru a mînca împreună. în sfîrșit, cam tîrzior, soțul (G. C. din Craiova) iși face apariția. Apare, dar nu singur, ci împreună cu o fetișcană și, nici una, nici două, își poftește nevasta afară din casă. Femeia se duce ș,i cere sprijinul miliției ' craiovene. Intervenție promptă, după care G. C. s-a ales cu o lună,, dar nu de... miere, ci de închisoare contravențională, iar „partenera de ocazie" a fost dusă plocon părinților ei dintr-un sat din județul Gorj. Ce-o fi pățit de la tal- că-său, numai ea știe...
Un vagon 
al nimănui

La Întreprinderea de șuruburi 
din Bacău se află, de peste două 
luni de zile, vagonul de marfă 
nr. 31 539 673 944. Un vagon în
cărcat cu lăzi. In lăzi — bile 
metalice pentru o fabrică de ci
ment. Pentru care fabrică 7 Nu 
se știe. Cine l-a expediat 7 Mis
ter. Cum a ajuns aici 7 Pe... ca
lea ferată. Cert e numai faptul 
că vagonul nu posedă nici un 
act, din partea nimănui. Și tot 
cert este că locația, care -sporeș
te cu fiecare zi, va trebui plă
tită. Da, dar de 'cine 7

Patru copii 
salvați»După Ieșirea din schimb, muncitorii P. Lescaru șl D. David au observat că pe una din ferestrele vilei „Progresul" din Săvinești ieșea fum. S-au dus imediat în vilă și au bătut la ușa încăperii cu pricina. Au bătut în ușă, au sunat, dar de răspuns nu răspundea nimeni. Atunci au forțat ușa și au intrat înăuntru. în mijlocul flăcărilor, tot mai amenințătoare, se aflau patru copii. între doi și cinci ani. I-au scos imediat a- fară, aproape sufocați, și au dat alarma. Pină să sară oamenii și să sosească pompierii, cei doi s-au apucat să localizeze incendiul. Un gest de omenie, dar și un avertisment sever pentru cei care pleacă la piață (ca în acest caz), lăsînd copiii încuiați in casă și cu... chibriturile la în- demînă.
Între ei, 
părințiiDe la primăria municipiului 
Alba Iulia ieșeau, discutând a- 
prins, cinci cetățeni: Primul : • 
„Auzi, să-mi facă el mie una 
ca asta, să-mi crape obrazul de 
rușine". Al doilea : „Al meu e 
cam moale, nu-l credeam în sta
re de așa ceva". Al treilea : „Pur 
și simplu mi s-au înmuiat pi
cioarele". Al patrulea : „Numai 
eu sînt de vină. L-am lăsat pe 
seama soacră-mi". Al cincilea : 
„Nu-i vorba de bani. Faptul în 
sine mă îngrijorează".

De ce erau mihhiți cei cinci 
părinți 7 Pentru că la primărie, 
unde fuseseră invitați, li se adu
sese la cunoștință că, deunăzi, 
copiii lor spărseseră 28 de lam
padare din cartierul Platoul Ro
manilor. Paguba de 5 600 lei o 
suportă, firește, părinții. între
barea e pentru cine plătesc ei 
„oalele sparte" 7 Pentru copii 
sau pentru lipsă lor de supra
veghere 7

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

PRESAREA ȘTIINȚELOR SOCIALE
Îmbogățirea tezaurului ideologic al partidului nostru cu documentele 

de însemnătate istorică adoptate de Congresul al XI-lea iși găsește 
expresie vie pe planul predării științelor sociale in școli, prin preocu
parea susținută de a integra organic in lecții ideile acestor documente, 
ca mijloc esențial pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă problemele 
teoretice și practice ale construcției socialiste, procesele social-politice 
ale epocii în care trăim. Este o cerință menită să sporească valențele 
formative ale disciplinelor sociale, să intensifice aportul lor la edur 
carea in spirit revoluționar a tinerei generații. In cele ce urmează ne 
propunem să analizăm modul in care este transpusă in viață această 
cerință in cîteva școli din județul Galați.Participînd la activități didactice, educative, am reținut preocuparea de a asigura îmbinarea organică a cunoștințelor prevăzute în programă cu tezele cuprinse în documentele de partid, de a scoate în evidență aprecierile noi, caracteristice pentru etapa actuală. Predarea temei „Conducerea planificată a economiei naționale" la Liceul metalurgic din Galați, de pildă, a prilejuit explicarea unor aspecte amplu tratate In documentele Congresului, cum ar fi : creșterea rolului planului unic prin cuprinderea atît a activității economice, cit și a tuturor celorlalte laturi și compartimente ale vieții sociale, împletirea organică dintre planificarea în profil departamental și cea pe ramuri și în profil teritorial. O bună parte a lecției a fost dedicată reliefării importanței pe care o au pentru îmbunătățirea activității de planificare creșterea autonomiei locale, stimularea inițiativei și spiritului' gospodăresc în fiecare unitate economică, dîndu-se în acest sens multiple exemple din activitatea județului, a Combinatului siderurgic gălățean. La lecția „Conștiința socialistă, funcția ei în societatea noastră", ținută la Liceul nr. 3 din Galați, s-a explicat clar , elevilor raportul dialectic dintre existența și conștiința socială ; valoarea lecției a crescut prin sublinierea, în lumina aprecierilor din documentele Congresului al XI-lea, a importanței care Se acordă în societatea noastră formării și dezvoltării conștiinței socialiste, ca factor principal de accelerare a progresului multilateral al societății, a rolului deosebit ce revine școlii în formarea unor cetățeni cu o atitudine civică și o conștiință înaintată socialistă.Este regretabil însă că, alături de asemenea exemple pozitive, printre lecțiile predate la orele de științe, sociale mai sint și unele care nu vădesc un sensibil efort de a gîndi si elabora temele în spirit real, creator. în perspectiva deschisă de documentele Congresului al XI-' lea.Să ne oprim, de pildă, la două lecții despre funcțiile externe ale statului socialist, ținute la Liceul 

nr. 2 și la Liceul de electrotehnică

statul nostru socialist, a unor preocupări practice pe linia perfecționării vieții economice și sociale. Este o cerință cu atît mai valabilă pentru liceele de specialitate și grupurile școlare, unde lecțiile de științe sociale trebuie să le explice elevilor obiectivele principale stabilite de partid pentru domeniul în care ei vor activa în viitor. Deși am intîlnât multe aspecte pozitive din acest punct de vedere, trebuie subliniat că de mylte ori lecțiile 'se limitează la o tratare generală, abstractă a problemelor. în lecția „Organizarea procesului de producție și de muncă", de pildă, predată la Grupul școlar al C.S.G., accentul a căzut pe enunțarea unor definiții, scheme, fără să se insiste asupra însemnătății măsurilor întreprinse în ultimii ani pe linia organizării științifice a producției și a muncii. Desigur că înseși definițiile și schemele prezentate ar fi fost mai bine tnțelese de elevi dacă s-ar fi făcut apel la realitățile cunoscute de ei prin intermediul practicii în producție, la experiența acumulată la locurile de muncă din întreprindere. Or, nici asemenea aspecte concrete nu au fost abordate în lecție. într-un plan tot atît de abstract s-a menținut și lecția „Disciplina socialistă a muncii", predată în a- nul I al Liceului de construcții din Galați, nefiind amintite nici asemenea importante aspecte actuale cum sint prevederile legii cu privire la organizarea și disciplina muncii în unitățile de' stat.Discutînd cu cadrele didactice despre aceste deficiențe în predare, au fost exprimate unele opinii care pun in evidență mentalități pasive, atitudini de așteptare a unor indicații. De pildă, în ce privește integrarea ideilor din documentele de partid, ni s-a spus că ar trebui organizate consfătuiri, schimburi de experiență etc. Neîndoielnic, acestea își au un rol bine definit în răsplndirea și generalizarea experienței înaintate, ceea ce nu justifică însă neglijarea efortului propriu, imediat pentru situarea permanentă a științelor sociale în actualitate, in problematica nouă ridicată de viață.înlăturarea deficiențelor semnalate solicită, credem, un complex de măsuri care să vizeze atît perfecționarea pregătirii individuale a cadrelor didactice,' cît și o muncă malismul și lipsa ei de . efirieptăc’ . rBistețnatibă'și atentă din partea or- După cum este bine știut, predarea științelor, sociale trebuie să-i ajute pe elevi să cunoască și să înțeleagă semnificația unor măsuri concrete adoptate de partid și de

din Galați. în acest domeniu, documentele . Congresului aduc elemente noi, de mare importanță, cum ar fi, de pildă, faptul că necesitatea instaurării unei noi ordini economice și politice mondiale impune amplificarea activității internaționale a popoarelor, participarea mai activă la soluționarea, in spiritul echității, a diferitelor probleme internaționale, lărgirea schimburilor economice și cooperării internaționale, activitatea internațională a statului nostru oferind în această privință un exemplu cît se poate de concludent. Or, in lecțiile respective, asemenea aspecte n-au fost nici măcar amintite, problema funcțiilor externe ale statului fiind tratată într-o manieră învechită, depășită.Carențe asemănătoare s-au manifestat și în lecția predată la Liceul teoretic din Tg. Bujor despre „Dezvoltarea gîndirii marxiste in România — politica creatoare mar- jfîst-leninistă a partidului nostru". Era firesc ca la o asemenea temă accentul să cadă în mod precumpănitor pe contribuția partidului nostru Ia soluționarea multiplelor probleme legate de construirea noii orînduiri, de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, să se releve excepționala valoare teoretică și practică a Programului partidului, ca expresie a marxism- ieninismului creator. în lecție Insă singurul exemplu privitor la caracterul creator al politicii partidului l-a constituit înfăptuirea insurecției armate antifasciste de la 23 August. Și cum cea mai mare parte a lecției a fost consumată cu acest exemplu, Programului partidului nu i-au mai fost dedicate decit cîteva minute la' sfîrșitul orei, în care s-au enunțat în fugă cîteva aprecieri generale. Deci din nou vechea practică a „actualizărilor" prin adăugarea unor pasaje „lipite" în finalul lecției, practică ce a fost de atîtea ori criticată pentru for-

Două expoziții bucureștene
Marcel

Chirnoagă

GRAFICĂ luiParticipările 
MARCEL CHIRNOA- 
GA la nenumărate expoziții colective, naționale si Internationale ni-1 prezentau ca ne una din vocile consecvent militante ale graficii noastre. Expoziția pe care a deschis-o recent în sălile Ateneului Român se înscrie în continuitatea unor binecunoscute preocupări de temati-. că și limbai, preocupări care, de această dată, pun si mai bine în valoare calitățile artei sale străbătute de grave meditații sociale și filozofice. Ceea ce altădată. în participările sale la manifestările colective, apărea fragmentai; — caracterele atît de personale ale gravurii, ca și opțiunea sa tranșantă. angajată, spre o tematică de mare generozitate umană — revine acum, adîncit. Lucrările oferă o perspectivă mult mai amplă asupra universului artistic si lăuntric al autorului lor. asupra măiestriei la care a ajuns in arta atît de dificilă a gravurii.Lucrările prezentata publicului bucureștean exprimă. deopotrivă forța elețjientară si cadența solemnă, tensiu- ’ nea între cunoscut si necunoscut. Fantezia creatoare a artistului a știut să invoce motive dintre cele mai variate pentru a face exprimabilă o idee centrală — aceea a luptei împotriva răului, a aspirației umane spre lumină și libertate. Și nu intimplător, în a- cest context, foarte frecvent apare tema războiului, a spaimei și neliniștei pe care a- cest flagel 11 poate provoca. Graficianul folosește metafore cheie de o remarcabilă forță de comunicare : imaginea steagurilor (un întreg ciclu e- vocînd variate momente ale eliberării, din istoria patriei noastre) devine o asemenea metaforă a aspirației spre

libertate si tortă. Am aminti, de asemenea, simbolurile rădăcinilor adinei care ne leagă de pămîntul patriei, ale luminii învăluitoare si dătătoare de libertate. Sînt imagini de o remarcabilă forță de comunicare. motive care revin neîncetat. Ele trec de Ia o imagine la alta, se interferează de multe ori pentru a reapărea iarășj. uneori surprinzător. . Mesajul lor dd adîncă umanitate nu îngăduie rea. Căci ele fost alese nu atît tru frumusețea tacolului, cît pentru că s-au impus pregnant

«ebit modul de pano- tare si în general de Drezentare a acestei expoziții, menit să pună si mai bine în evidentă puterea de' influențare a gravurii.

PICTURĂuita- au pen- spec-
CARNET

PLASTIC

cu
sînt

conștiinței artistului. De altfel, sobrietatea, lipsa seducției exterioare a acestor gravuri rezultă tocmai din opțiunea categorică, tranșantă a artistului de a milita pentru libertate, pentru lumină. Iar imaginile izvorăsc parcă din autenticitatea unor experiențe interioare ce nu se pot exprima altfel decit vehemență.în expozițieprezentate și cîteva sculpturi in lemn, care isi propun să continue problematica celorlalte lucrări, dar semnificative ni s-au părut, in primul rînd, gravurile. Ținuta artistică a lucrărilor acestei expoziții ne face să ne gîn- dim că Marcel. Chirnoagă nutrește o gravă încredere în mijloacele gravurii : că i-a pătruns tainele si a atins meșteșugul la care se aiunge numai după o luptă grea, in- dir-jită. Numai astfel au putut fi exprimate, cu o .indiscutabilă forță de le de te si ale Numai astfel Chirnoagă l configura în jurul lucrărilor margini de tăcere. de’îridemn la reflecție si acțiune. Am remarca în mod deo-

influentare. idei- mare generozita- fortă emoțională acestor lucrări. ■I Marcel a putut

Holurile largi și pereții lumfhoși ai modernei policlinici din Drumul Taberei a- dăpostesc, zile rului
Taberei în aceste lucrările picto- 

COSTIN NEAM- Legate de bu- tradiții ale pic- românești, lucrările sale poartă o amprentă distinctă, tin- zind să exprime valori care prin Dotentialul lor uman si afectiv să rămînă permanent valabile. Ele relevă un sentiment robust si cald fală' de frumusețea naturii. Bazate nuanță, pe emoția implicații subiective peisajele. florile compozițiile acestei expoziții sînt Învăluite in armonii cromatice sobre, discrete, reținute. Prin valorile de liniște și reculegere pe care le aduc, ele se dovedesc apte să găsească o cale directă spre claviatura sufletească a Drivitoru- lui. Succesul de public o atestă, tej de faptul că expunere pentru adevăr cu care ne-au obișnuit numeroase 1- nitiative culturale in cele mai noi cartiere bucureștene. Semnificația si importanta deosebită ale unor asemenea initiative stau tocmai in puterea artei de a diul, de cadrului favorizaatît de necesară a produsului artistic cu publicul. Eficientă seamnă. in aceste ditii. măsura in lucrările răsDund țărilor de adevăr, de nou și frumos ale unei mulțimi cît mai mari.

Este un pri- a consemna noi spatii de sint cîștigate artă. Este un

BMWWEBWi

Clâdirea noului Liceu pedagogic din Zalâu Foto : Ionel David
Spectacole valoroase

pe afișul Teatrului MicPROGRAMUL

Curs de limba engleză. 
Teleșcoală.
Curs de limba rusă.
Algoritm TV — emisiune en
ciclopedică pentru tineret.

11,00. Concertul orchestrei de mu
zică populară a Radiotelevi- 
Ziunli. Dirijor : George Van-
cu.
Film serial ; „Misiune Impo
sibilă". Episodul „Boală Incu-. 
rabtlă".
Program de clntece corale : 
„Pentru patrie, pentru partid". 

ț 35 Telex 
12,40 închiderea programului. 
16.00 Curs de limba germană. 
16,30—17.00 Curs de limba franceză. 
17,30 ~ ' 
17,35

11,30

12,20

Telex.
Din lumea plantelor și ani
malelor.
Tragerea Pronoexpres. 
Scena.
Forum — emisiune soclal- 
politică pentru tineret.

18,45' în sprijinul activității cultu- 
ral-artistice de amatori, pen
tru campania electorală. 
Contemporanele noastre. 
1001 de seri.
Telejurnal o Curier electoral. 
30 de ani de la acel memo
rabil 6 Martie.
Istorică.
Cadran economic 
Telecinemateca. 
mare actriță" — 
Iova in „Primăvara". 
24 de ore.

18,00
18.05
18,20

19,00
1,9,25
19,30
20,00

20,15
20,30

22,10

20.00

PROGRAMUL II

O opțiune

mondial. 
Ciclul ,,O 
Liubov ' Or-

tuturor — 
și educația

20,20 Ce vrăji » 
mea.

ac-

oricui". Dar iată că trupele germane pătrund in țară ; Capitala cade. Situația armatei române, prost instruită, prost echipată și rău hrănită, retragerea și ocupația germană, pactizarea unor oameni de teapa cîr- ciumarului Ungureanu cu noii stăpini— sînt evidente greu de acceptat de către Florea.Pentru majoritatea românilor, arată Victor Ion Popa prin opțiunile e- roilor săi (argatul Ion, Petru al Vădanei, Andrei și chiar mama acestuia, Ecaterina) începe lupta pentru lmnllnirea idealului național.Sufletele oamenilor se aspresc, capacitatea lor de acțiune crește. Rezistenta continuă pe front, dar și în zona de ocupație. Florea acceptă în continuare lupta. Atitudinea fiului său Mircea — care după ce se exaltase cindva la ideea războiului, a- cum, după ce a fugit dintr-un lagăr, rămîne ascuns acasă — îl umple de rușine. Dar acceptarea luptei de partizani. a condițiilor ei specifice îi ridică mari probleme de conștiință. Și cînd într-o ultimă scenă ajunge să ucițlă cu propriile-i miini pe o- diosul colaboraționist Ungureanu — Florea înnebunește.Teatrul Mic a realizat cu „Răspîn- tia cea mare" o frumoasă operă de restituire și valorificare (act care a presupus șl judicioase intervenții — de eliminare țiilor ori a ale textului).SpectacolulD. D. Neleanu (și beneficiind de cadrul scenografic 81 Adrianei Leones- cu, în care elementele românești sînt selectate și compuse cu simplitate și gust), impresionează printr-un dramatism profund, prin adevărata dezbatere de idei pe care o favorizează. 'Regia a mizat în exclusivitate pe forța de expresie a actorilor (și nu a greșit decit in cîteva momente prea statice, ori prea lente, în care mișcarea scenică nu reușește să transmită tumultul confruntărilor).Exprimind pe deplin marea complexitate și profunzimea rolului lui Florea, adîncindu-i subtil (și deloc în dauna efectelor emoționale) dimensiunea ideatică, intelectuală, Gh, Io-, nescu-Gion" realizează o creație remarcabilă. îl secondează îndeaproape— prin, intuiția cu care compune tonul de înțelepciune, franchețea, dar și disimularea țărănească — Vasjle Ni- țulescu (Ion) și Ion Cosma care, în scurtele sale apariții, face din Petru al Vădanei — prin jocul său sobru, interiorizat, cu tăceri expresive — o imagine a suferinței deznădăjduite și a spiritului de dreptate. Leopoldina Bălănuță aduce în rolul Ecaterinei, mamă îndurerată, cunoscuta, sa sensibilitate și discreție. Remarcabili sînt — în cadrul unei distribuții o- mogene — și Jana Gorea, AI. Lun- gu și Mitică Popescu. Prea corect, a- tunci cînd nu păcătuiește prin exces de gesticulație : Mihai Dinvale.Spectacolul cu piesa lui Victor Ion Popa se circumscrie în sfera mai largă de preocupări a teatrului pentru originalitatea repertoriului, valoarea textelor selectate, pentru ținuta artistică si valoarea educativă ale fiecărui spectacol — caracteristici de natură să conducă spre o largă audiență la public. Sint orientări meritorii, validate de realizări certe, care obligă și pe viitor colectivul Teatrului Mic la noi căutări, la noi eforturi creatoare.

Teatrul Mic se numără printre instituțiile teatrale bucureștene care au Înregistrat in ultima vreme progrese în direcția ' unei activități de substanță, de natură să favorizeze o relație optimă cu publicul, să determine o eficientă sporită valorii educative a spectacolelor. Impune în acest sens atentia acordată creației originale, ca și unor lucrări reorezentative din repertoriul uni- * versal.Spectacolul cu „Matca" de Marin Sorescu (lucrare care trimite cu gin- dul la împrejurările dramatice ale inundațiilor și care este de fapt un poem despre momentele cruciale ale existenței umane, un poem care impune. în cele din urmă, ideea triumfului vieții), ca și punerea în scenă a piesei „Cu cărțile pe față" de spaniolul A. B. Vallejo (spectacol ce confirmă deosebita vocație a trupei Teatrului Mic de a realiza montări de un dramatism profund, portrete psihologice adinei, convingătoare) stau mărturie acestei orientări a teatrului în tuala stagiune.Cea mai interesantă realizare, cu valoare programatică exemplară teatrului, ni se pare a fi însă „Răs- pintia cea mare" de Victor Ion Popa. Remarcabil, spectacolul produce surpriza întîlnirii cu un „dramaturg necunoscut", de fapt un adevărat șoc — din moment ce este vorba, totuși, despre atît de mult jucatul autor al • lui „Tache, Ianke și Cadir", al „Ciutei" și al. „Mușcatei din fereastră";In 1921 — cind Victor Ion Popa iși concepea probabil drama — cel tîi răzbâi mondial luase sfirșit cîtlva ani. Nu însă și zguduirile rale ; nu și traumele psihice pe le provocase. ..Răspîntia cea mare' era gîndltă a fi atunci o ..piesă de actualitate". Dramaturgul reflectă în această lucrare — în termeni de ..documentar" — urgia războiului, mutațiile de conștiință pe 'care le-a determinat — multe dintre datele piesei fiind Identice cu cele evocate. în același spirit realist, in romanele „de război" scrise de Re- breanu. Camil Petrescu sau Cezar Petrescu.Esența lucrării Iui V. I. Popa o constituie o dramă de idei, o dramă de conștiință construită în jurul acelei situații-limită care a fost războiul. Premise iriiportante — acestea nu sînt singurele caracteristici ale „modernității" și rezistenței piesei în fața timpului. Să observăm, în treacăt, că problematica umană a „Răspîntiei" o anticipează pe cea a unor opere celebre apărute în literatura europeană, după prima șl chiar după cea de-a doua mare conflagrație a secolului.Ceea ce impresionează — de fapt fundamentează largile deschideri spre universal, perenitatea „Răspîntiei" — este autenticul spirit național din care se hrănește, pe care îl degajă a- ceastă puternică dramă. Războiul este o „răspîntie" pentru majoritatea eroilor lui Victor Ion Popa, In centrul atenției dramaturgului se află însă complicatul proces de conștiință prin carp trece Florea. în timp ce pe Ecaterina, soția sa și mamă a doi băieți plecați pe front, o urmărește amenințarea morții, suferințele fizice pe care le îndură combatanții — pentru erou războiul care se desfășoară, deocamdată, undeva, departe, reprezintă datoria. împlinirea datoriei, spune Florea, „face cugetele mai drepte și dă o mindrie bărbătească și cinstită care face bine

a
a lungimilor și repeti- notelor eentlmentalisterealizat în regia lui

Arta pe tnțelesul 
ciclu de Inițiere 
estetică.
Pagini de umor : 
mal făcut nevasta

20,45. Ansamblul „Rapsodia . Buce- 
gilor'.'., al Casei de cultură din 
Sinaia, Intr-un program de 
cîntece șl dansuri populara. 

21,05 Telex.
21,10 Ce știm șl ce nu știm des

pre...
21,40 Preferințele dv. muzicale sint 

și preferințele noastre.

ganelor locale, în primul rind a organelor de partid.
Ilie SÎRZEA 
Paul DOBRESCU

din- de mo- care

umaniza me- a se integra social, de a confruntarea
în- con- care cău-

Marina PREUTU

Natalia STANCU-ATANASIU

Omagiu muncii creatoare"în județul Galați se află In plină desfășurare concursul „Omagiu muncii creatoare", manifestare culturală in care sînt cuprinși mii de artiști amatori din sistemul așezămintelor culturale, sindicatelor, cooperației meșteșugărești etc. Pînă la sfîrșitul lunii martie sint programate etapa . intercomunală.

interîntreprinderi, iinterșcoli și faza municipală, care vor prilejui confruntări intre formațiile teatrale, de dansuri populare, brigăzile artistice. colectivele de montaje literare și de recitatori, soliștii de muzică populară șl ușoară. (Dan Plăeșu).

• Filip cel bun : SCALA — 0,15; 
' 11,30; 13,45; 16; lă,15; 20,30, GLO

RIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.15.
• Luminile rampei : PATRIA — 
9,30; 12,30; 16; 19,30.
• Riul întunecat : TIMPURI NOI 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Șapte mirese pentru șapte frații 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, CAPITOL — 0,301 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
B Ulzana — căpetenia apașilor i 
VICTORIA - 0,15; 11,30: 13,45; 16; 
18,15; 20,30, FEROVIAR — 0; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
0; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
o Ilustrate cu flori de cîmp i 
CENTRAL - 0,30; 12; 14,30; 17;
10,30, GIULEȘTI - 15,30; 18; 20,15, 
VOLGA — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA - 0; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15
B David Copperfield — 14,30, Scia- 
scla — 16,30, Viață conjugală (am
bele serii) — 18,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Zidul ! DOINA - 18,15;
LIRA — 15,30; 18; 20,15.

20,30,

a Program de desene animat» 
pentru copii Walt Disney : DOI
NA — 9,30; 11,15; 13; 14,45: 16,30.
0 Scufundarea Japoniei : BUCU
REȘTI — 8.30; 10,45; 13,15; 16; 18,30;
20.45, 'FAVORIT — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18; -20.30, CASA FILMULUI
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
o Plingeți, chitare ! : FESTIVAL
— 0; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Permisul de conducere : EX
CELSIOR — 9: .11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
B Actorul șl sălbaticii I BUZEȘTI
— 9; 12,30; 16; 19,30, COTROCENI
— 16; 19, POPULAR — 16; 19,
ARTA — 13; 16; 19.
a Moulin Rouge : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; <8,15; 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30;
20.45.
B Nemuritorii : BUCEGI — 15,30; 
18; 20,15, FLACARA — 15,30; 18;
20.15.
B Vandana : DACIA — 12.30; 16;
19.15.
a Acțiunea Bororo t FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
a Ferma suspiciunilor I UNIREA
— 16; 18; 20.
a S-a Intimplat după război i 
CRINGAȘI — 16; 18,15.
a Jerry traficantul : TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,30.

• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 ■ 
FLOREASCA — 16; 19.
• Un gentleman In Vestul sălba
tic : PACEA — 15,30; 18;
MUNCA — 15,30; 18; 20,30.
• îndrăgostiți! anului unu : 
ȘILOR — 15,30; 18: 20,15.
• Conrack : . VIITORUL —
18; 20,15.
o Un zimbet pentru mal tlrziu i 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Zap.ata : MIORIȚA — 0; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 
0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Ancheta i RAHOVA — 15,30; IB; 
20,15.

20,30,

MO-

15,30;

teatre
■ Teatrul Național București 
(sala mare) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 19,30, (sala mică) : 
Dulcea pasăre a tinereții — 19.30.
■ Filarmonica „George Enescu" 
(Palatul Republici! Socialiste 
România, sala mică) : Recital de 
sonate — 20.
• Opera Română : Coppelia — 19.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.

• Teatrul de comedie : Preșul —
10.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Iandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Profesiunea doamnei 
Warrenn (Teatrul de Stat-Reșița) 
— 10,30, (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Ellsabeta I — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Ultima cursă — 19,30, 
(sala Studio) : Piticul din grădina 
de vară — 19.
o Teatrul Gluleștl : Marea expe
diție — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
riei) ; Un băiat de zahăr... ars —
19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasllescu" (sala din șos. ștefan 
cel Mare 34) : O fată imposibilă — 
19,30. (sala din str. Eremia Grigo- 
rescu 24) : La ora H șl un sfert 
concert — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — io, 
(Sala Academiei) ; Tigrișorul Petre 
<- 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19,30.
o Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.
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Președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile 
de acreditare a ambasadorului Republicii Islandaîn scurta alocuțiune rostită cu prilejul prezentării scrisorilor, ambasadorul Hannes Jonsson a exprimat dorința sa de a acționa pentru a contribui Ia dezvoltarea în continuare a bunelor relații care există între Republica Socialistă România și Republica Islanda. Cu acest prilej, el a transmis președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și poporului român, cordiale urări de fericire și bunăstare din partea președintelui Republicii Islanda, Kristjan Eldjarn.Mulțumind pentru urările ce i-au fost adresate, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul

Excelenței Sale domnului MANEA MĂNESCU
' Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDoresc să transmit Excelenței Voastre cordiale mulțumiri pentru mesajul călduros de felicitări adresat cu ocazia reînvestirii mele ca prim- ministru al statului Kuweit.împărtășesc convingerea Excelenței Voastre că relațiile prietenești existente între cele două țări ale noastre vor continua să se întărească în următorii ani.Folosesc acest prilej pentru a trimite cele mai bune urări Excelenței Voastre, precum și pentru continua prosperitate a poporului României.

Șeic JABER AL-AHMED AL-JABER AL-SABAH
Prinț moștenitor și prim-ministru al statului Kuweit

Excelenței Sale domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările cordiale și urările de sănătate și succes pe care ați avut amabilitatea să mi le transmiteți cu ocazia asumării funcției de prim-ministru al Republicii Peru.îmi este plăcut să-mi exprim încrederea în întărirea relațiilor prietenești între guvernele și popoarele noastre.
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Prim-ministru și ministru de război al Republicii Peru

vremea
Ieri In țară : Cerul a fost variabil, 

mai mult noros in sud-vest. Au căzut 
ninsori slabe locale in Oltenia, in sudul 
Banatului, vestul Munteniei, sud-estul 
Transilvaniei, centrul Moldovei șt în 
Carpațil. Meridionali. Vintul a .'. suflat 
slab, pînă la potrivit, cu unele inten
sificări in Deltă și în zona de munte. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 2 grade la Polovraci, Dedu- 
lești, Curtea de Argeș, Cîmpulung, Cot
nari șl Rădăuți și 6 grade la Chișineu-

BOX: Gale cu pugiliști din lotul reprezentativ 

la Constanța, Brăila și Galați

HANDBAL:

„Cupa campionilor europeni"
Mîine, Steaua — Borac și I.E.F.S. — SpartakMiine seară, la Palatul sporturilor și culturii din București șe vor desfășura două partide din semifinalele „Cupei campionilor europeni" : Steaua — Borac Banja Luka (masculin) și I.E.F.S. — Spârtak Kiev (feminin).Antrenorul echipei Steaua. Cornel Oțelea, ne-a comunicat că toți jucătorii sint valizi pentru acest meci important, inclusiv Tudosie și Kicsid. Astfel, cei zece jucători „de cimp" vor fi : Drăgăniță, Kicsid, Gațu, Bir- I Ian, Tudosie, Stockl, Voinea, Marinescu, Coasă și Capră. Portarul titular va fi Dincă, urmînd ca înlocuitorul lui să fie ales .dintre Orban și Munteanu.întilnirea Steaua — Borac, care va începe la ora 20 și va fi arbitrată de‘ cuplul cehoslovac Vorreth-Sladky, va fi televizată în direct și, totodată, se

HOCHEI:

Rezultate normale în „Cupa federației46La patinoarul artificial „23 August" din Capitală ău continuat ieri întrecerile competiției internaționale de hochei pe gheață pentru „Cupa federației". Echipa României, cu un joc destul de clar și incisiv în atac și cu o. apărare mai sigură decît in alte ocazii, a ciștigat cu scorul de 4—0 (1—0, 2—0, 1—0) meciul susținut în compania reprezentativei secunde a Poloniei. Au marcat Gh. Huțanu, Ioniță, Mikloș și Costea.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
INTERVIU

AL PREȘEDINTELUI C.I.O.LAUSANNE 25 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat recent la Lausanne, președintele C.I.O., lordul Kiilanin, a declarat că a sosit timpul ca în forul olimpic mondial să fie cooptată și o femeie. „Noi ne-am gindit să alegem ca membră a C.I.O. pe fosta campioană olimpică de patinaj artistic, americana J. Tenley Allbright (medalie de aur la Cortina d’Ampezzo — 1956), dar aceasta a refuzat, motivînd că profesia sa de medic nu-i permite să se ocupe și de alte probleme. Sperăm totuși să găsim o altă personalitate din sportul feminin care să activeze in cadrul C.I.O." — a spus lordul Kiilanin.
HOTĂRÎRI ALE FEDERAȚIEI 

INTERNAȚIONALE 
A SPORTULUI UNIVERSITARROMA 25 (Agerpres). — Cu prilejul lucrărilor Consiliului director al Federației internaționale a sportului universitar (F.I.S.U.), desfășurate 

Nicolae Ceaușescu, a adresat, Ia rîndul său, președintelui Republicii Islanda un cordial salut prietenesc, iar poporului islandez, urări de pace și prosperitate.„Cunoașteți, domnule ambasador — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu ■— că România dezvoltă relații de colaborare cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, aducîndu-și contribuția la democratizarea vieții internaționale,, la edificarea unei lumi mai bune, mai drepte. îmi exprim convingerea că raporturile româno- islandeze se vor lărgi în anii viitori, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în întreaga lume".

Crlș și Sinntcolau Mare. In București : 
Cerul a fost variabil, mal mult noros. 
Vintul a suflat potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 februarie și 1 martie. In țară : Ce
rul va fi variabil, mai mult noros în 
jumătatea de nord-est a țării, unde vor- 
cădea precipitații locale. In rest, pre
cipitații izolate. Vînt potrivit, cu unele 
intensificări. Temperatura Jn creștere 
ușoară la început, apoi în scădere. Mi
nimele vor fi, .cuprinse .între minus 10 
și zero grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele vor oscila între minus 2 și 
plus 8 grade. La munte, temporar va 
ninge. In București : Cerul va îl schim
bător, favorabil precipitațiilor slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

va transmite in întregime la radio (programul I).în deschidere, de la ora 18,30, echipa I.E.F.S. va juca împotriva echipei Spartak-Kiev, de patru ori »cîștigă- toare a „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin. Meciul va fi arbitrat de Reimers și Schunke (R.F. Germania). Aspecte din această partidă vor fi transmise la radio in cadrul emisiunii „Orele serii".
★Reprezentativa masculină de handbal a R.D. Germane a întreprins recent un turneu în Norvegia, susținînd două jocuri cu selecționata tării gazdă. în prima partidă, disputată Ia Moss, handbaliștii din R.D. Germană au ciștigat cu scorul .de 19—15. In cel de-al doilea meci, desfășurat la Skien, echipa Norvegiei a terminat învingătoare cu scorul de 17—16.

Selecționata de tineret a Cehoslovaciei și-a confirmat valoarea, în- vingind cu scorul de 8—3 (2—1, 1—2, 5—0) prima reprezentativă a Elveției. Au marcat Exl (2), Durnar, Hari- tak, Vondracek, Bulih, Hanka, Vo- batek, respectiv Lott, Durst și Koel- liken.Astăzi se dispută întîlnirile : Elveția — S.K. Sverdlovsk (ora 16,00) și România — Cehoslovacia (tineret) de la ora 18,30.
la Roma, s-a stabilit ca anul acesta campionatul mondial studențesc de fotbal să se dispute în luna iulie in Uruguay.A fost acceptată candidatura Bulgariei de a organiza, înanul 1977, Jocurile universitare de vară. întrecerile vor avea loc în cursul lunii august la Sofia.în ceea ce privește Universiada de vară ediția 1975, aceasta va fi înlocuită cu Jocurile mondiale studențești de atletism, ce se vor desfășura, anul acesta, între 14 și 21 septembrie, la Roma. Pe viitor, Universiada de vară va avea loc o dată la 4 ani.

TENISLa Ridgefield a Început un turneu internațional de tenis care reunește o serie de jucători de valoare, în frunte cu principalii favoriți Jimmy Connors (S.U.Ă.) și Ilie Năstase (România).în primul tur, Ion Țiriac a jucat în compania tenismanei Abbie Maynard, o studentă in vîrstă de 19 ani, care, conform regulamentului statului Connecticut, are dreptul să participe și la competițiile masculine. Ion Țiriac a obținut victoria cu 6—0, 6—0. 

în încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador islandez succes deplin în îndeplinirea misiunii încredințate.După primirea scrisorilor de a- creditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească cu ambasadorul Republicii Islanda, Hannes Jonsson.La ceremonia prezentării scrisorilor și Ia convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul ' Consiliului de Stat, și George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe.
Sosirea în Capitală 

a unei delegații militare 
portughezeMarți, la amiază a sosit în Capitală o delegație militară portugheză, condusă de generalul Carlos Fabiao, șeful Statului major al armatei de uscat, membru al Juntei salvării naționale, consilier de stat, care va face o vizită oficială in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întâmpinați de, gene- ralul-colonel Ion Coman, prim-ad- junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, de generali și ofițeri superiori.Erau prezenți Antonio Luis de Magalhaes de Abreu Novais Machado. ambasadorul Republicii Portugalia la București, șl membri ai ambasadei.în cursul aceleiași zile, generalul Carlos Fabiao. împreună cu persoanele oficiale care-1 Însoțesc, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.în fata monumentului era aliniată o gardă de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Portugalia.în continuare, oaspeții au făcut o vizită protocolară la Ministerul Apărării Naționale, unde au avut convorbiri cu prim-adjunctul ministrului a- părării naționale și șef al Marelui Stat Major;La convorbiri a luat parte și ambasadorul Republicii Portugalia la București.

La începutul săptămînii s-a înapoiat din Bulgaria, unde s-a antrenat timp de 20 de zile, lotul reprezentativ de box al țării noastre; Conform programului de pregătire competi- tională. pugiliștii noștri fruntași vor urca pe ring la Constanța, Brăila și Galați, pentru meciuri de verificare in compania unor boxeri localnici.Astfel, joi seara, la Constanta, unde biletele de intrare in sala .sporturilor. se epuizaseră încă de ieri, se vor întrece următoarele perechi : Al. Turei — A. Săli (semi- muscă), I. Faredin — I. Gavrilă (muscă), G. . Pometcu— I. Adam (pană), S. Cuțov — A. Iacob (semi- ușoară), C. Cuțov — C. Lică (ușoară), I. Fuicu — I. Agapșe (semimijlocie), V. Didea — V. Tirboi (mijlocie mică), D. Cimpoieșu — V. Filip (mijlocie mică), C. Dafinoiu — C. Bănceanu (semigrea), I. Dascălu — I. Anghel (grea).Pentru sîmbătă seara, boxerii din lotul reprezentativ se vor constitui în două formații pentru galele de la Brăila și de la Galați.’ în reuniunea de la Brăila vor lupta R. Cozma, C. Gruiescu, G. Pometcu. Fi. Ghiță. C. Cuțov, C. Hajnal. I. Fuicu, I. Moca- , nu, P. Istrate, precum și doi com- ponenți .ai lotului de tineret — Jenei Vancea (recent cîștigător la turneul de la Poznan) și C. Voinescu. iar la
La 7 martid 1975

Tragerea extraordinară Loto 
a MărțișoruluiDupă cum ni se comunică de la Administrația de Stat Loto- Pronosport, în ziua de 7 martie se organizează o tragere extraordinară Loto a Mărțișorului. Se vor efectua 8 extrageri. In total, vor fi extrase 68 de numere ciștigătoare, după cum urmează : la faza I se efectuează 2 extrageri: prima de 10 numere din 90 și a doua (efectuată in continuare) de 10 numere din restul de 80 rămase in urnă : la faza a Il-a se efectuează 4 extrageri : prima de 10 numere din 90, a doua (efectuată în continuarea primei) de 10 numere extrase din restul de 80; după ce se vor reintroduce în urnă cele douăzeci de numere extrase se va efectua cea de a treia extragere, de 10 numere din 90 și, în continuare, se va efectua cea de a patra extragere, de 10 numere din restul de 80. rămase in urnă; la faza a III-a se efectuează 2 extrageri, fiecare de cite 4 numere din 90.La tragerea extraordinară Loto a Mărțișorului se vor acorda im

Cronica zileiMarți dimineață, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Hannes Jonsson, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islanda in Republica Socialistă România, in legătură cu prezentarea scrisorilor sale de acreditare.
★La Centrul de informare al O.N.U. la București, marți seara, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, s-a intîlnit cu personalul centrului și specialiști din sistemul O.N.U. care iși desfășoară activitatea in țara noastră. Cu acest prilej, directorul Centrului de informare al O.N.U., Sayed Abbas Chedid, a oferit un cocteil.
★Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Roman Moldovan, și J. N. Cooper, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie din Londra, au semnat marți, la București, un document privind promovarea și extinderea in continuare a legăturilor dintre cele două instituții. S-a convenit asupra unui schimb de vizite reciproce Întreprinse de misiuni economice, asupra participării , organizațiilor de comerț exterior la tirgurile și expozițiile internaționale găzduite de România, organizării unor seminarii pe probleme de interes comun și a unei „Săptămini a tehnicii britanice" la București.Cu acest prilej, J. N. Cooper a a- preciat că vizita misiunii economice engleze se înscrie ca deosebit de importantă în contextul extinderii relațiilor comerciale și colaborării româno-britanice. Convorbirile pur-, tale de membrii delegației la unele ministere economice și întreprinderi românești de comerț exterior au scos in evidență multiple posibilități pentru inițierea unor acțiuni de cooperare bilaterală, reciproc avantajoase, in domenii dintre cele mai diverse.în cursul după-amiezii, misiunea economică engleză a părăsit Capitala.
★Cu prilejul ediției de primăvară a Tirgului internațional de la Leipzig, care se va desfășura între 9 și 16 martie, la Reprezentanța comercială a R. D. Germane din București a avut loc, marți dimineața, o conferință de presă. Desfășurindu-se sub deviza „Pentru comerț mondial neîngrădit și pentru progres tehnic", manifestarea economică de la Leipzig — a spus Karl Heinz Zirpel, consilier comercial — va reuni peste 9 000 de expozanți din 60 de țări, printre care și România. La apropiata ediție a tirgului, din țara noastră vor participa zece întreprinderi de comerț exterior, care, pe o‘ suprafață de circa 1 800 mp. vor expune mașini-unelte, scule, aparate de măsură și control, motoare, transformatoare, locomotive Diesel hidraulice, tractoare, echipament frigorific.
★împlinirea a 125 de ani de la nașterea pictorului Ioan Andreescu . a fost sărbătorită, marți, in aula Academiei Republicii Socialiste România, în cadrul unei ședințe omagiale.
irîn holul Ateneului Român, ieri a avut loc vernisajul expoziției de picture organizată de Asociația artiștilor plastici amatori din Capitală in cinstea alegerilor de la 9 martie. Mai bine de 70 de pictori amatori bucu- reșteni expun circa 150 de lucrări — adevărată cronică în imagini a Bucu- reștiului de ieri și de azi.

Galați, Al. Turei, I. Gavrilă, Gh. Ciochină, S. Cuțov, V. Didea, S. Tirilă și C. Dafinoiu.După aceste meciuri de verificare boxerii se vor întoarce la cluburile lor. unde se vor' pregăti pentru turneul pe categorii de greutate (17—23 martie) și turneul „Centura de aur" (14—20 aprilie).
Participant 

din 20 de țări ia turneul 
„Centura de aur"De la federația de box sîntem informați că s-au primit confirmările nefîominale ale? participării unor boxeri din R.P.D. Coreeană și din R. D. Germană la turneul pentru „Centura de aur". De asemenea, la începutul acestei săptămini, federația de specialitate din Pakistan a făcut cunoscut la F.R.B. că va> trimite la București pentru turneul amintit patru boxeri insoțiți de un antrenor. Astfel, pînă în prezent, s-a înregistrat înscrierea unor boxeri din 20 de țări, așteptindu-se și alte confirmări de participare.

portante premii în bani, autoturisme „Dacia 1 300", Moskvici 408/412, Skoda S 100, precum și excursii peste hotare: in U.R.S.S. (pe ruta Moscova — Leningrad, cu avionul, durata circa 7 Zile), R.D. Germană (pe itinerarul Berlin — Potsdam — Leipzig — Weimar — Dresda, cu avionul, durata circa 8 zile), Italia (Roma— Sorento — Amalfi — Napoli— Capri, cu avionul, durata circa 8 zile) și Elveția (ZUrich — Lausanrie — Geneva — Berna, cu avionul, durata circa 8 zile). Participarea se face cu bilete de cite 5 lei și 15 lei, varianta de 15 .lei avind drept de participare la toate cele trei faze ale tragerii. Este important de reținut și faptul că tragerea extraordinară Loto a Mărțișorului oferă participanților cîștigători posibilitatea să-și aleagă excursia dorită.Depunerea biletelor ciștigătoare se va face pînă marți, 11 martie 1975, la ora 13, în orașele reședință de județ, și pînă luni. 10 martie 1975, la ora 13. în celelalte localități.

încheierea vizitei primului ministru 
al Noii Zeelande, Wallace E. RowlingConvorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al Noii Zeelan- de, Wallace Edward Rowling, s-au încheiat în cursul zilei de marți.în cadrul convorbirilor, desfășurate intr-o ambianță de stimă și înțelegere reciprocă, s-a convenit asupra acțiunilor concrete ce trebuie întreprinse de cele două părți în vederea amplificării relațiilor de colaborare și cooperare economică, teh- nico-științifică, culturală și a schimburilor comerciale.în timpul schimburilor de vederi a fost subliniată hotărîrea guvernelor român și neozeelandez de a acționa cu perseverență pentru asigurarea unui curs mereu ascendent conlucrării bilaterale in scopul diversificării cooperării în industrie, agricultură, în domeniul extractiv, lărgirii schimburilor de valori materiale și spirituale, in folosul celor două țări și popoare, al progresului și păcii.

*în cursul zilei de marți, primul ministru al Noii Zeelande, Wallace Edward Rowling, împreună cu primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu, a făcut o vizită in. Capitală.Cu acest prilej, oaspetele a avut ocazia de a cunoaște direct, la fața locului, unele din realizările remarcabile obținute de oamenii muncii din industria Capitalei, de a constata preocuparea permanentă a statului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al populației, asi
COMUNICAT COMUNLa invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, primul ministru al Noii Zeelande, Wallace E. Rowling, însoțit de doamna Rowling, a făcut o vizită ‘oficială în Republica Socialistă România, intre 23 și 25 februarie 1975.Primul ministru al Noii Zeelande a fost primit de. către tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Cu acest prilej a avut loc un schimb larg de vederi cu privire la dezvoltarea relațiilor româno-neozeelandeze, precum și asupra unor probleme internaționale actuale.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al Nou Zeelande, Wallace E. Rowling, au avut convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, cordialitate și înțelegere reciprocă și s-au referit la o arie largă de probleme din domeniul relațiilor bilaterale și internaționale.La convorbiri, din partea română au fost prezenți George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, Nicolae Ionespu, o ministr-u'secretar, de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, precum și Gheorghe Scorțea, reprezentant comercial al României în Noua Zeelandă.Din partea neozeelandeză au luat parte B. F. Boit, ambasadorul Noii Zeelande în România, J. V. Scott, secretar adjunct la Ministerul Afacerilor Externe, H. H. Francis, asistent de secretar la M.A.E.. consilier personal al primului ministru pentru problemele externe, precum și J. P. Larkindale, secretar II al Ambasadei Noii Zeelande în România.în cadrul convorbirilor, cele două părți s-au informat reciproc asupra preocupărilor lor principale în domeniul dezvoltării economice și au analizat stadiul actual și perspecti- • vele de dezvoltare a unor relații mai strinse într'e România și. Noua Zeelandă.Cele două părți și-au exprimat hotărîrea de a identifica noi căi- și mijloace pe baza -cărora s-ar putea extinde colaborarea^ bilaterală in domenii de interes reciproc.Cei doi prim-miniștri au constatat cu satisfacție că relațiile comerciale dintre cele două țări sint bune. Totuși. ei sint convinși că există reale posibilități pentru mărirea volumului comerțului și extinderea gamei exporturilor. Cele două părți au fost de acord să negocieze, in viitorul a- propiat, încheierea unui acord comercial pe termen lung,Cele două părți s-au informat re- ciproă asupra potențialului economic și tehnologic al celor două țări, precum și asupra, dezvoltării econo- , miilor lor naționale, constatind că în fiecare dintre cele două țări s-a creat o considerabilă experiență in diferite, domenii ale industriei și agriculturii.Ținind cont de considerațiile de mai sus, precum și de perspectivele dezvoltării economiilor lor naționale, cei doi prim-miniștri au hotărît să încurajeze instituții corespunzătoare și specialiști să. exploreze și să identifice posibilitățile de cooperare eoonomică, științifică și tehnică reciproc avantajoase, inclusiv constituirea de societăți mixte, în domenii cum ar fi : industriile extractivă, petrochimică, metalurgică, construcții de mașini, industria energetică și transporturi.O atenție deosebită a fost acordată cooperării' in domeniul agriculturii, incluzind creșterea animalelor, irigații, culturi specializate, studierea metodelor de organizare a fermelor integrate, precum și sectoare ale industriei alimentare.Cele două părți au căzut de acord să încurajeze promovarea schimburilor comerciale și a cooperării prin vizite reciproce ale oamenilor de a- faceri, ale delegațiilor și ale altor reprezentanți economici.în acest scop, s-a căzut de acord ca in cursul anului 1975 fiecare parte să trimită o delegație economică cuprinzătoare, la un nivel corespunzător. S-a convenit, de asemenea, ca, in același timp'sau in mod separat, să se efectueze un schimb de specialiști in domeniul agriculturii, îndeosebi privind creșterea oilor, genetica animală, irigațiile și dezvoltarea rurală, precum, și în domeniu] silviculturii și al prelucrării lemnului.Partea română va trimite în Noua Zeelandă specialiști pentru a studia căile de dezvoltare a industriei petrochimice și ale valorificării optime a resurselor de cărbune și gaze din această tară.Totodată, au fost examinate posibilitățile de cooperare pe terțe piețe în unele domenii industriale și în a- gricultură, prin realizarea în comun a unor obiective care prezintă interes reciproc.Analizind modul in care cooperarea dintre România și Noua Zeelan

gurarea unor condiții de viață tot mai bune întregului popor.La întreprinderea de mașini grele, unitate reprezentativă a industriei noastre, unde a fost salutat de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, primul minis-, tru neozeelandez s-a interesat de probleme referitoare la organizarea și desfășurarea procesului de producție, la performanțele utilajelor care, se realizează aici, la pregătirea forței de muncă.De asemenea, au fost vizitate Palatul sporturilor și culturii și laboratorul de cibernetică economică al Academiei de studii economice. '
★Primul ministru al Noii Zeelande, Wallace Edward Rowling, împreună cu soția, au oferit marți, în saloanele Hotelului Athenâe Palace, un # dejun oficial in onoarea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și a soției sale.Au participat Emil Drăgănescu. viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului — Bujor Almășan, Florea Dumitrescu, Angelo Miculescu, Octavian Groza, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, alte persoane oficiale.Au luat parte Basil Franklin Boit, ambasadorul Noii Zeelande în țara noastră, John Vivian Scott, secretar adjunct la Ministerul Afacerilor Externe, și Harold Huyton Francis, asistent de secretar la M.A.E., consilier personal al primului ministru pentru problemele externe.

dă ar putea fi lărgită, părțile au căzut de acord că schimburile in asemenea domenii ca știința și tehnologia, problemele. culturale și de educație, activitățile artistice, mijloacele de informare, sport și turism ar fi de folos reciproc in dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și că vor depune toate eforturile pentru a încuraja instituțiile corespunzătoare din fiecare țară in scopurile de mai sus.în vederea dezvoltării schimburilor dintre România și Noua Zeelandă, cele două părți au încheiat un aranjament de facilitare reciprocă a acordării vizelor.în cadrul schimbului de opinii pe probleme internaționale, cei doi prim-miniștri s-au declarat de a- cord că menținerea unor relații normale intre state, impune respectarea neabătută a principiilor egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale. neamestecului în treburile interne, cooperării și avantajului reciproc. Ei și-au exprimat convingerea că folosirea forței sau amenințării cu forța trebuie să fie eliminate din relațiile internaționale. Cele două părți au reafirmat hotărîrea țărilor lor de a depune in continuare eforturi constructive in vederea Îmbunătățirii înțelegerii internaționale. promovării și consolidării proceselor pozitive care au loc pe arena internațională.Cele două părți au afirmat că analiza și rezolvarea problemelor care privesc pacea, cooperarea și securitatea internațională solicită participarea independentă și activă a tuturor statelor, indiferent de mărime, potențial, nivel de dezvoltare sau sistem social-politic. Ele sint convinse că țările mici și mijlocii au de adus o contribuție tot mai activă la găsirea unor soluții trainice problemelor ce confruntă comunitatea umană.Cei doi prim-miniștri au fost de a- cord că pentru asigurarea păcii și securității mondiale sint necesare măsuri concrete și eficiente. Ei au subliniat necesitatea unor măsuri noi și importante, care să ducă la dezarmarea generală și totală, în primul rind a celei nucleare, sub control internațional corespunzător. Cei doi prim-miniștri au. exprimat deosebita preocupare față de pericolul ce-1 reprezintă armele nucleare și s-au pronunțat în favoarea încetării tuturor experiențelor nucleare, stabilirii de zone denuclearizate, precum și pentru reducerea treptată și eliminarea' arsenalului nuclear.Considerind că abolirea completă a colonialismului trebuie să constituie un obiectiv fundamental al comunității mondiale, cei doi prim-miniștri au declarat sprijinul lor ferm față de Declarația Națiunilor Unite cu privire la acordarea independenței tuturor țărilor și popoarelor a- flate încă sub dominația colonială. Ei au condamnat cu tărie politica de discriminare rasială și apartheid.Cei doi prim-miniștri și-au manifestat deosebita preocupare față de lărgirea decalajului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și au subliniat că aceasta constituie o amenințare pentru pacea și progresul tuturor țărilor. Ei consideră imperios necesar să fie adoptate măsuri eficace pentru lichidarea subdezvoltării și pentru a grăbi dezvoltarea e- conomică și socială a țărilor , rămase in urmă.Ei și-au exprimat puternica îngrijorare față de evoluțiile recente din viața economică internațională și s-au pronunțat în mod hotărît în favoarea căutării active a căilor de realizare a unei noi ordini economice.Cei doi prim-miniștri s-au declarat de. acord să acționeze pentru stabilirea unor relații economice mai drepte și mai echitabile in lume, care, printre altele, să promoveze egalitatea de posibilități între națiuni, un acces echitabil și sigur la piețe și Ia sursele de aprovizionare, în măsură să faciliteze stabilitatea prețurilor, să îmbunătățească raportul dintre prețurile materiilor prime și ale produselor agricole, pe de o parte, și ale produselor manufacturate, pe de altă parte, să asigure accesul la credite in condiții rezonabile, să îmbunătățească cantitativ și calitativ ajutorul pentru țările in curs de dezvoltare și să realizeze rate de schimb mai stabile intre valutele naționale.Cele două părți se angajează să joace un rol activ și constructiv in, consultările internaționale consacrate obiectivelor de mai sus.Părțile au subliniat, totodată, avantajele pe care le-ar avea pentru întreaga lume folosirea în scopuri pașnice, în special in folosul țărilor in curs de dezvoltare, a mijloacelor financiare. resurselor materiale si umane cheltuite pentru cursa înarmărilor.Cei doi prim-miniștri au acordat o atenție deosebită situației din continentul european, exprimindu-si satisfacția față de procesul de„ destindere care are loc în această parte a lumii și fată de rezultatele obținute pînă in prezent in cadrul Conferinței general-europene pentru securitate si cooperare. Ei au fost de a- cord că prezintă o mare importanță pentru toate regiunile lumii edifica

în ' timpul dejunului, desfășurat într-o ambiantă de caldă cordialitate, cei doi prim-miniștri au toastat. în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. a. Maiestății Sale Elisa- beta a Ii-a, regina Noii Zeelande, pentru dezvoltarea și adincirea continuă a relațiilor bilaterale de colaborare și cooperare pe diverse planuri, a prieteniei dintre cele' două popoare.
♦Marți dimineața a fost semnată la București o înțelegere între guvernele Republicii Socialiște • România și Noii Zeelande privind facilitarea acordării vizelor de călătorie intre cele două țări.Din partea română, documentul a fost semnat de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, iar din partea neozeelandeză de Wallace Edward Rowling, prim-ministru, ministrul afacerilor externe.
★Primul ministru al Noii Zeelande, Wallace Edward Rowling, care, la ’invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială în țara noastră. împreună cu soția, a părăsit, marți după-amlază, Capitala.La aeroportul Otopeni, șeful guvernului neozeelandez a fost salutat cu cordialitate de primul ministru Manea Mănescu, cu soția, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, de alți membri ai guvernului și persoane oficiale.Au fost de față Basil Franklin Boit, ambasadorul .Noii Zeelande în România, și membri ai ambasadei.

rea în Europa a unui sistem al păcii si cooperării, în care securitatea tuturor națiunilor să fie pe deplin garantată, iar popoarelor să li se o- fere condiții de dezvoltare liberă, conform dorinței și aspirațiilor proprii. la adăpost de orice ingerință sau agresiune.Cei doi prim-miniștri și-au exprimat îngrijorarea față de evoluția situației din Republica Cipru, din ultimul timp, care a dus la creșterea tensiunii in zona Mediteranel si a Balcanilor. Ei au subliniat necesitatea abținerii de la acte de forță sau măsuri unilaterale, pentru continuarea eforturilor in vederea reglementării diferendelor în cadrul unor discuții constructive, al unor negocieri directe între cele două comunități cipriote. în vederea găsirii unei soluții reciproc acceptabile si durabile pentru problemele lor. inclusiv a u- nei structuri statale corespunzătoare intereselor fundamentale ale tuturor cinriotilor.Cele două părți și-au exprimat îngrijorarea față de situația din Orientul Mijlociu și au subliniat necesitatea stabilirii, cit mai curînd. a unei păci juste și durabile în regiune, in spiritul rezoluțiilor Consiliului de Securitate, pe baza retragerii trupelor ișraeliene din ■ teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, a garantării independentei, suveranității si securității tuturor statelor din zonă si a asigurării drepturilor legitime ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului său 1a autodeterminare.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România si primul ministru al Noii Zeelande si-au exprimat îngrijorarea față de perpetuarea situației de tensiune din diferite regiuni ale Asiei de sud-est. Ei s-au pronunțat in favoarea instaurării unei păci trainice în întreaga Indochină, pentru respectarea drepturilor tuturor popoarelor din această zonă de a-și făuri propriul destin. fără nici un amestec străin. In acest scop, ei s-au pronunțat pentru îndeplinirea integrală a prevederilor acordurilor de pace, de la Paris.România și Noua Zeelandă împărtășesc hotărîrea de a sprijini Națiunile Unite, astfel ca organizația să poată să-și îndeplinească mai bine misiunea sa de menținere a păcii în lume, de dezvoltare a cooperării internaționale, de promovare a normelor dreptului internațional in relațiile dintre țări, S-a pus, de asemenea, accent asupra importanței democratizării relațiilor internaționale, bazate pe prevederile Cartei Națiunilor Unite privind suveranitatea gi egalitatea deplină a statelor.Abordînd problemele zonelor care prezintă un interes deosebit pentru cele două țări, primul ministru al guvernului român a scos în evidentă importanța deosebită pe care România o acordă statornicirii de raporturi de prietenie, bună vecinătate și colaborare fructuoasă în regiunea Balcanilor, a subliniat că dezvoltarea relațiilor și înțelegerii reciproce între țările balcanice va contribui la transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii, fără arme nucleare, la consolidarea securității și cooperării in Europa. La rindul lui, primul ministru al Noii Zeelande a prezentat politica guvernului său în bazinul Pacificului de sud și a subliniat in mod deosebit importanța specială pe care Noua Zeelandă o a'- cordă cooperării si acordării de asistentă vecinilor săi din Pacificul de sud. Fiecare dintre cei doi prim-miniștri au reținut cu interes și simpatie punctele de vedere ale interlocutorului fată de aceste zone de interes pentru țările lor.în cursul șederii sale, primul ministru și suita sa au vizitat întreprinderea de mașini grele București și alte instituții economice și social-cul- turale.Primul ministru al Noii Zeelande a depus o coroană de. flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Părțile au apreciat că vizita oficială în Republica Socialistă România a primului ministru al Noii Zeelande și convorbirile care au avut loc cu acest prilej constituie o importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două țări. Exprimîndu-și satisfacția pentru rezultatele vizitei, cei doi prim-miniștri au subliniat importanța continuării, la diferite niveluri, a contactelor și schimburilor de vederi între țările lor. în interesul cooperării dintre cele două state, al păcii și înțelegerii internaționale.Primul ministru al Noii Zeelande a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu. ' președintele Republicii Socialiste România, invitația de a face o vizită oficială în Noua Zeelandă. 'împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la o dată apropiată.De asemenea, primul ministru al Noii Zeelande a invitat pe tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al guvernului român, să facă, împreună cu soțța. o vizită oficială in Noua Zeelandă.Invitațiile au fost acceptate cu plăcere. datele vizitelor urmînd a fi stabilite pe cale diplomatică.
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SI EXPERIENȚĂ 

ÎN MATERIE DE 'METODE 
PEDAGOGICEGENEVA 25 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor subcomisiei pentru e- ducație s-a realizat un acord asupra unor prevederi care invită participante la Conferința pentru securitate și cooperare de la Geneva să încurajeze schimburile regulate de informații și experiență în materie de metode pedagogice. Sprijinind ideea includerii unei asemenea prevederi în documentul final asupra cooperării in domeniul educației, reprezentantul român a e- vidențiat faptul că, în condițiile revoluției tehnico-științifice și ale creșterii fără precedent a volumului de informație, sînt necesare îmbunătățiri substanțiale in sistemul de predare a cunoștințelor, introducerea de metode pedagogice noi. Căutările de acest gen au loc în toate statele participante la conferință și statornicirea unor schimburi sistematice și bine organizate între ele ar fi de natură să ajute fiecare țară în parte, precum șl întregul proces de difuzare a experienței înaintate. In acest sens, reprezentantul român a prezentat și unele sugestii de redactare.Textul^ convenit în final prevede ca schimburile de experiență în a- cest domeniu să cuprindă toate nivelurile de învătămînt. inclusiv metodele folosite în procesul de formare a adulților și în educația permanentă. Se au în vedere rezultatele obținute in analiza procesului de asimilare a cunoștințelor de către școlari și studenți, nu numai în diferite sisteme de educație, ci și în diferite tipuri de școli specializate. De asemenea, se prevede intensificarea trimiterilor reciproce de materiale pedagogice, astfel incit procesul de Cunoaștere reciprocă a realizărilor de seamă obținute în acest domeniu să cuprindă o arie foarte largă.Ca și celelalte forme de cooperare internațională stabilite Dină acum, circulația aceasta activă de materiale și cunoștințe pedagogice urmează să se desfășoare pe baze bilaterale și multilaterale, intr-un cadru organizat, care să permită folosirea eficientă și în avantajul tuturor a celor mii noi cuceriri în domeniul metodelor pedagogice.

statele

de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres) — Reprezentanții Guyanei, Suediei, Franței și Bulgariei au exprimat, în cadrul dezbaterilor din Consiliul de Securitate, îngrijorarea guvernelor lor in legătură cu complexitatea situației create in Cipru ca urmare a hotărîrii unilaterale adoptate de conducerea comunității turce din insulă.Reprezentantul Guyanei, ambasadorul Rasleigh Jackson, a subliniat necesitatea luării în considerație a ..noi aranjamente care să contribuie la crearea de condiții favorabile pen-' tru continuarea și asigurarea unui rezultat ■ fructuos al convorbirilor in- tercomunitare".Sprijinind acest punct de vedere, ambasadorul suedez Olof Rydbeck a declarat că, în căutarea modalităților de instituire a unei păci trainice și juste in Cipru, Consiliul de Securitate trebuie să acorde atenție elaborării unor noi proceduri, lărgind prerogativele secretarului general al O.N.U. în sensul sprijinirii reluării și continuării convorbirilor interco- munitare. El a subliniat că rezoluțiile O.N.U. oferă o bază fermă pen
tru reglementarea problemei Cipru
lui.

In aceste documente — a afirmat, la rîndul său, reprezentantul Franței, Jacques Lecompt — sînt cuprinse' toate elementele necesare pentru o ’reglementare durabilă și echitabilă, respectiv asigurarea integrității teritoriale, independenței, suveranității Ciprului; retragerea trupelor» străine și garantarea dreptului acestei țări de a promova o politică de nealiniere. Reprezentantul Franței a declarat că relațiile dintre cele două comunități reprezintă nucleul problemei, avertizînd însă că reluarea negocierilor nu trebuie să aibă loc pe baza faptului împlinit, respectiv a proclamării unilaterale a statului „autonom și federat". El a adăugat că această hotărîre uhilaterală a creat „un obstacol serios în calea u- nui dialog necesar".Luînd cuvîntul, în calitate de invitat, reprezentantul Bulgariei, Gheor- ghi Grozev, a afirmat că hotărîrile O.N.U. în ’" - - •fost puse

consacrat aniversării victoriei 
din februarie 1948 
a oamenilor muncii 

asupra reaejiuniiPRAGA 25 (Agerpres). — La Praga a avut loc, marți, un miting al oamenilor muncii consacrat celei de-a XXVII-a aniversări a victoriei repurtate în februarie 1948 de oamenii muncii cehoslovaci asupra reacțiunii. La manifestare au luat parte Gustav Husak, secretar 'general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, alți conducători de partid și de stat cehoslovaci, reprezentanți ai vieții obștești. Karel Hoffmann, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., președintele Consiliului Central al Sindicatelor din Cehoslovacia, a vorbit despre importanța evenimentului a- niversat in istoria Cehoslovaciei.
*

CAMBODGIA
-——---------------- >

problema Ciprului nu au în aplicare.
★Clerides, lider al comuni- o deGlafkos _________ _____ „ _ ______tății cipriote grecești, a avut șcurtă întrevedere cu secretarul «tat american, Henry Kissinger,

Puternice atacuri ale forțelor 
patriotice asupra capitaleiCAMBODGIA 25 (Agerpres). — Forțele patriotice de eliberare cambodgiene au efectuat marți cel mai masiv bombardament cu rachete din ultimele șase săptămîni asupra obiectivelor lonnoliste din Pnom Penh și din perimetrul aeroportului Po- chentong al capitalei. Trupele lonnoliste au înregistrat, de asemenea, importante pierderi în oameni. Un violent bombardament de artilerie a fost efectuat și asupra importantei baze navale fluviale inamice de la Neak Luong, de mal multă vreme asediată de forțele de eliberare.

„cea mai serioasă de la începutul luptelor in 1970“.Insistînd asupra acordării de credite suplimentare de către Statele Unite regimului de la Pnom Penh, Philip Habib a înfățișat, în cadrul u- nei secțiuni a Comisiei senatoriale pentru problemele externe, un țablou sumbru al impasului în care se află lonnoliștii, care au pierdut pe plan militar — Incepînd de la 1 ianuarie 1975 — aproximativ 1 000 militari pe zi.
WASHINGTON 25 (Agerpres). — Philip Habib, secretar de stat adjunct american pentru problemele Extremului Orient, a calificat situația militară actuală a lonnollstilor drept

Dezvoltarea colaborării
economice

romano-ungare
Constitulrea secției pentru România 

In cadrul Camerei de comerț 
din Budapesta

«'
Declarația senatorului american Frank ChurchWASHINGTON 25 — Corespondentul nostru transmite : Intr-un discurs rostit în Camera Superioară a Congresului american, senatorul Frank Church a declarat că a sosit de mult timpul ca Statele Unite să-și retragă trupele din Crtreea de sud, „a căror prezență — a arătat el — ajută numai la menținerea la putere a u- nui regim politic opregiv".In sprijinul acestei cereri, Frank Church a prezentat Senatului argumentația unuia dintre experțil militari americani, amiralul în retragere- Gene LaRocque.„In căutările Administrației — confruntată cu problema înrăutățirii situației economice — de a găsi căi de ușurare a greutăților prin care trecem fără a provoca reescalada- rea inflației ar fi indicat — arată LaRocque — să se treacă la revizuirea politicii S.U.A. față de Coreea de sud. Aceasta este una dintre zonele lumii pentru care ar trebui suprimate cheltuielile bugetare. Retragerea imediată a acestor trupe —

subliniază amiralul LaRocqua — ar aduce bugetului Departamentului Apărării economii de peste un miliard de dolari. De lă sfîrșitul războiului din Coreei, noi am cheltuit 11 miliarde dolari pentru menținerea trupelor noastre în Coreea de sud. Ceea ce am apărat cu acești bani este regimul generalului Pak Cijan Hi, al cărui despotism ne pune intr-o situație jenantă pe pian diplomatic".Amiralul subliniază că dictatura lui Pak Cijan Hi constituie un pericol pentru S.U.A., întrucît acest militarist despotic ar putea oricînd provoca un conflict militar tn zonă, conflict în care în mod automat ar fi implicate și trupele S.U.A. aflate aici în baza acordurilor de securitate cu regimul de la Seul.în încheierea articolului său, amiralul LaRocque subliniază că retragerea tuturor celor 38 000 de militari americani din sudul Coreei ar contribui, între altele, șl la diminuarea ostilității dintre Sudul si Nordul Cor reei. X

BUDAPESTA 25 — Corespondentul nostru transmite : La Camera de comerț din Budapesta a avut loc constituirea secției pentru România. La festiwtate.au participat reprezentanți ai Camerei de comerț, ' Ministerului Comerțului Exterior. Ministerului A- facerilor Externe, conducători de întreprinderi industriale. Cu acest prilej; loan Cotoț. ambasadorul României la Budapesta, Fulop Sandor, secretar general al Camerei de comerț a R.P. Ungare, Zambeti Hristache, vicepreședinte al Camerei de comerț și industrie a României, și alți vorbitori s-au referit la importanța constituirii secției pentru România și au subliniat necesitatea dezvoltării în continuare a schimburilor și rării economice. >Totodată, a fost semnat un col intre Camera de comerț sitrie a Republicii Socialiste România și Camera de comerț a R.P. Ungare, care prevede intensificarea schimburilor reciproce de mărfuri și a co- dezvoltarea cooperării e- tehnico-științifice economice ale

coope-proto- indus-
mertului. conomice și organizațiile două țări. între celor

De la trimisul nostru special la Luanda

RABAT 25. — Corespondentul A- gerpres transmite : Tovarășul Comei Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a avut o întrevedere cu Ahmed Bensouda, directorul Cabinetului regal. în timpul convorbirii s-a exprimat satisfacția fată de cursul ascendent al relațiilor de cooperare româno-marocane pe plan politic, e-

conomic, social și cultural, subliniin- du-se rolul decisiv, în dezvoltarea a- cestor raporturi, al convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceausescu și regele Hassan al II-lea, al acordurilor Încheiate în timpul vizitelor făcute în Maroc de șeful statului român. Întîlnirea, la care a participat ambasadorul României la Rabat, Ovidiu Popescu, s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Ședința C. C. al U. C. I

Recent. In Chile a fost difuzat, în mod clandestin, un manifest al partidului comunist, adresat comuniștilor și întregului popor chilian. Subliniind că ppîitica juntei militare contravine intereselor și sentimentelor majorității covîrșitoare a chilienilor, P. C. din Chile cheamă pe toți patrioții să contribuie la întărirea unității antifasciste, în vederea înlăturării dictaturii. lichidării statului polițienesc și edificării unui stat nou, democratic, capabil să înfăptuiască transformări revoluționare si să asigure independența națională.

jBELGRAD 25. — Corespondentul nostru transmite : Ședința C.C. al U.C.I., întrunită marți la Belgrad sub conducerea lui Iosip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a dezbătut și aprobat darea de seamă cu privire la activitatea Prezidiului C.C. al U.C.I. și a organelor sale în perioada care a trecut de la Congresul al X-lea al U.C.I. Totodată, au fost discutate probleme privind întărirea politică, ■ ideologică, organizatorică și pe linie de cadre a Uniunii Comuniștilor. Pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi a prezentat un referat lure Bilici, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. alU.C.I.Atît darea de seamă, cît și referatul au relevat că Uniunea Comuniștilor a obținut în perioada menționată rezultate pozitive evidente în toate domeniile de activitate, devenind tot mai mult un partid de acțiune revoluționară și tot mai capabil să traducă în fapte, în mod creator și eficient, politica sa. Totodată, s-a subliniat că rezultatele de pînă a-

agențiile de presă
„Necesitatea consolidării 

colaborării dintre Partldul Con_ greșul Național Indian, dq guvernă- mînt, și Partidul Comunist dlri India" este relevată de ziarul „Național Herald", care apare la Delhi. ,,Cu flecare an, reacțiunea își intensifică activitatea. Ea poate fi în- frintă numai atunci cînd cele, două partide vor acționa în comun în numele intereselor întregii națiuni" — 
scrie ziarul, arătînd că există o bază bună pentru unitatea de acțiune a celor două partide, care se numără printre cele mai mari si influente din tară.

în comunicatul sovleto- 
bulgar dat Publicitatu la încheierea vizitei de prietenie pe care a efectuat-o in Uniunea Sovietică ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov, se relevă dezvoltarea cu succes a relațiilor bilaterale pe multiple planuri, întărirea In continuare a prieteniei rării dintre cele două și coop»- țări.

Primul ministru ol Noii 
ZCSlandO Wallaca Edward Rowling, a sosit, marți. Intr-o vizită o- ficială, Ia Belgrad, la invitația lui Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia — anunță agenția Tanlug.

Cele două partide de o- 
poziție de pe teritoriul fra> 
cez fîfar și Issa - -Lig8 popu* Iară africană" șl „Acțiunea pentru dreptate și progres" — au hotărît să se grupeze într-un singur partid : „Liga populară africană pentru independență", transmite France Pres- 
se. Intr-un comunicat, liga afirmă eă procesul inevitabil al decoloniză-

f

i

intensificarea activității pe linia traducerii in Congresului almim Impun comuniștilor viață a hotărîrllor X-lea și a prevederilor noii Constituții. De asemenea, au fost relevate problemele actuale care trebuie să stea în atenția Uniunii Comuniștilor in perioada următoare.S-a hotărît ca numărul membrilor Prezidiului C.C. al U.C.I. să sporească cu nouă. Noii membri sînt Milu- tin Baltici, Dobrosav Ciulafici, Ivan Kukoci, Munir Mesihovici, Drago- liub Stavrev, Dușan Popovici, Miha Ravnik, Aii Șukria și Dobrivoie Vi- dici. A fost adoptată hotărirea privind înființarea și activitatea școlii politice a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia „Iosip Broz Tito", care va contribui la pregătirea teoretică și politico-ideologică a membrilor de partid și al cărei sediu va fi la Kumroveț. Școala va începe șă funcționeze în luna septembrie a.c.în încheierea lucrărilor ședinței Comitetului Central al U.C.I. a luat cuvîntul președintele Iosip Broz Tito.

transmit

ANGOLA PE CALEA DESĂVÎRȘIRII
PROCESULUI DE ELIBERARE NAȚIONALĂ

„Țin să exprim gratitudinea noastră
față de poporul român pentru

față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sprijinul multilateral acordat"

rii trebuie să se desfășoare cu participarea Franței și nu împotrivă ei, referlndu-se la faptul că acest proees s-a desfășurat în fosta Africă neagră franceză „în mod inteligent *i fără drame".
Conferințele despre reali

zările oamenilor de știință 
români in domenlul gerontologiei Si geriatriei. ținute în Egipt de prof, dr. Ana Aslan, au stîmit un deosebit interes în rîndurile celor prezent!. Conducerea Asociației de prietenie egipteano-română a oferit în o- uoarea profesoarei Aslan o masă, la

care au participat dr. Mohamed Hafez Ghanem, primul secretar al C.C. al U.S.A., dr. Aisha Rateb. ministrul afacerilor sociale, dr. Zeinab Sobki. vicepreședintă a Asociației de prietenie egipteano-română, oameni de știință și cultură, membri ai Ambasadei române.
Nikolai Bulganin a înce

tai din viață,ln vîrstă de 80 da ani, anunță Consiliul de Miniștri al Uniunii Sovietice. N. Bulganin a fost președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

atena După eșuarea complotului
antiguvernamental

Luanda, „inima" Angolei, pulsează in ritmurile noi ale prefaceri
lor ce au loc aici in această perioadă de desăvirșire a procesului de, 
eliberare națională. La sediul guvernului de tranziție — alcătuit, după 
cum se știe, din reprezentanți ai celor trei mișcări de eliberare ango
leze (M.P.L.A., F.N.L.A., U.N.LT.A.) și reprezentanți ai guvernului 
portughez — este o atmosferă de intensă activitate.

Deși ocupat in multiple activități, Agostinho Neto. președintele 
M.P.L.A., reîntors de curind. in Angola, răspunde cu multă amabilitate 

solicitării de a prezenta cititorilor „Scinteii" principalele obiective ale 
guvernului de tranziție, preocupările poporului angolez in etapa actuală.

guvernului

interlocutorul nos- unele caracteristici

• SPERANȚA DE VIA
ȚĂ IN CREȘTERE. Locui- torii planetei noastre care se vor naște în jurul anului 2000 vor avea o medie de virstă mai ridicată decît în zilele noastre și anume între 75 și 80 de ani in țările dezvoltate și între 60 șl 65 de ani în țările lumii a treia, relevă datele publicate la Geneva de către Organizația Mondială a Sănătății. Creșterea mediei de virstă va avea loc, consideră experții O.M.S., pe măsura îmbunătățirii nivelului de viață, îndeosebi a hranei, progreselor realizate pe plan educativ, aplicării unor tratamente medicale avansate șl ameliorării sistemului sanitar.

• ÎMPOTRIVA IROSI
RII CURENTULUI ELEC
TRIC. Conducerea întreprinderii belgrădene pentru distribuirea electricității a recurs, zilele trecute, la o metodă ex-. peditivă pentru a determina un consum mai redus de curent electric. Deoarece unii abonați nu s-au conformat apelului în acest sens, lansat cu o săptă- mină în urmă, directorul întreprinderii a anunțat, folosind serviciile Radiodifuziunii, întreruperea curentului electric pînă la ora 21, intr-o zonă cuprin- zind jumătate din capitală. Citeva minute mai tlrziu, furnizarea curentului electric a fost suspendată. Măsura s-a dovedit salutară, întrucît în zilele următoare s-a constatat o reducere simțitoare a consumului de curent, care, de cele mai multe ori, era irosit în orele dimineții și ale prînzului, datorită neglijenței abonaților.

• UN „BRÂNCUSI" 
DE ACUM... ȘAPTE MI
LENII. In estul Saharel, nu departe de localitatea Ghada- mes, a fost descoperit un cap de piatră șlefuită, cu trăsături abia schițate, dar foarte expresive, semănînd izbitor cu renumita „Domnișoară Pogany" — sculptura lui Brâncuși in mai

— Fără îndoială că in fața guvernului de tranziție se află o serie de probleme dificile, de ordin politic și economic — precizează de la irțceput interlocutorul nostru. De aceea sînt explicabile unele ezitări, chiar unele mici greșeli, avînd în vedere condițiile cu totul speciale în care el activează. In ceea ce o privește, M.P.L.A. este ferm decisă să apere guvernul de tranziție, să colaboreze cu celelalte două mișcări pentru a •găsi soluțiile cele mai juste problemelor care confruntă Angola. Sin- tem convinși că, prin colaborarea tuturor părților, acordul cu guvernul portughez privind proclamarea independenței la 11 noiembrie poate fi pus în practică. Vorbind despre dificultăți, trebuie spus că pînă de cu- rind se vorbea de posibilitatea unui război civil în Angola și, evident, o asemenea apreciere avea în vedere faptul că forțele ostile nu au dispărut. Este vorba de colonii reacționari care nu se adaptează noilor condiții, de burghezia angoleză sprijinită de forțele imperialiste. Totuși, apreciem că acordurile semnate sinț viabile în condițiile unității intre cele trei mișcări.— Care sint principalele orientări ale guvernului de tranziție în momentul de față ?— Sarcina noastră prioritară estd asigurarea stabilității politice — subliniază președintele M.P.L.A. In a- celași timp, se impune restabilirea funcționării diverselor sectoare productive și de servicii. Foarte importantă este sporirea producției, mai ales a celei agricole, unde este ocu-

pată majoritatea populației. Fără o muncă susținută, fără eforturi, economia riscă să ducă țara spre haos.

In continuare, tru se referă la speciale ale luptei de eliberare din Angola în raport cu procese similare din alte părți ale continentului african. Desigur, afirmă el, aceste aspecte speciale nu pot fi nici ele ignorate. Noi am desfășurat o luptă armată violentă timp de 14 ani. Ne-a fost impus un război sîngeros. care a cauzat multe victime. In momentul de față, în țară există trei formații politice, împrejurare care favorizează manevrele coloniale si imperialiste.
Convorbire cu președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea 

Angolei, Agostinho NETO

Trebuie deci să muncim cît mai mult, să producem maximum posibil, pentru a asigur^ înaintarea țării noastre pe calea progresului. Re- ferindu-se la unele aspecte sociale, Agostinho Neto arată că M.P.L.A., militind ferm pentru instaurarea puterii populare, sprijină lupta maselor muncitoare împotriva nedreptăților. în actuala conjunctură complexă, M.P.L.A. consideră însă că greva trebuie să fie folosită ca armă de luptă doar după ce nu au dat rezultate alte mijloace de a obține satisfacerea revendicărilor. De aici necesitatea instaurării puterii populare, exponentă a intereselor generale ale poporului angolez. Dacă o mică e- lită, chiar o elită neagră, ar guverna țara, fără participarea poporului, fără legătură cu masele muncitoare — subliniază Agostinho Neto — am rămîne ca pe vremea colonialismului. Preconizăm, deci, puterea populară pentru ca să existe democrație și liniște. Poporul angolez, care a luptat ani de-a rîndul cu arma in mină împotriva colonialismului, nu s-ar lăsa nicidecum din nou oprimat

Se impune însă subliniat conținutul progresist ce caracterizează procesul nostru de eliberare. Intre altele, M.P.L.A. s-a pronunțat întotdeauna împotriva urii rasiale. In timpul războiului, poporul nostru a avut de suferit enorm și acest lucru a lăsat urme în conștiințe. Nu este posibil să se uite totul, dar noi înțelegem că majoritatea celor ce au ■ dus războiul contra noastră nu au făcut-o prin voia lor, că în cele din urmă înșiși militarii portughezi au pus capăt acestei situații, răsturnînd regimul colonialo-fascist.In continuare, interlocutorul s-s referit Ia problema enclavei Cabinda, relevînd faptul că există interese străine care stimulează tendințe de dezbinare, urmărind, de fapt, controlul monopolist asupra bogățiilor enclavei și, în primul rînd, exploatarea marilor resurse de petrol. In acest context, Agostinho Neto a reafirmat poziția M.P.L.A., subliniind că, în ciuda deosebirilor etnice și a condițiilor istorice ale colonizării Ca- bindei, enclava este un teritoriu angolez, înfrățit cu restul Angolei in lupta comună de eliberare de sub dominația colonialistă.

în legătură cu adaptarea la noile condiții politice a organelor puterii create anterior in zonele eliberate, președintele M.P.L.A. arată că aceste organe oferă o solidă bază de sprijin guvernului de tranziție. Comitetele de acțiune — spune interlocutorul — au ciștigat o mare experiență de organizare, care ne servește in prezent și cu siguranță ne va servi in viitor pentru a extinde puterea populară, pentru a crea un regim democratic, capabil 6ă rezolve toate problemele țării. Se află în curs de închegare conlucrarea Ia nivel local intre cele trei mișcări de eliberare. Astfel, atît in Luanda, cît și in alte localități, au fost create eșa-numitele „comisii de cartier", avînd atit funcții politice, cît si administrative. Sperăm ca o asemenea conlucrare să avanseze.In încheierea convorbirii, Agostinho Neto s-a referit cu căldură la relațiile dintre P.C.R. și M.P.L.A., la ajutorul acordat de România socialistă luptei de eliberare a poporului angolez.— Relațiile noastre cu P.C.R., cu poporul român sint relații de caldă prietenie. Am primit din partea României un ajutor considerabil lupta noastră de eliberare. ~ exprim gratitudinea noastră secretarul general al P.C.R., ful Nicolae Ceaușescu, față vernul' și poporul român sprijinul multilateral acordat cauzei eliberării Angolei de sub jugul colonialist. Zeci de studenți angolezi studiază in prezent In România, ceea ce pentru noi are o mare însemnătate tn opera de pregătire a cadrelor naționale. Prin urmare, ajutorul continuă. Cred că, fn noile condiții, relațiile dintre P.C.R. și M.P.L.A., relațiile dintre România și Angola vor cunoaște o largă dezvoltare pe plan economic, politic, social și cultural, ceea ce va ajuta poporul nostru să-și apere mai bine cuceririle.

Așa cum este cunoscut, schimbările produse în viata politică a Greciei în urma locuirii regimului dictatură militară guvernul condus Constantin Caraman- . lis au favorizat inițierea unui proces de normalizare a vieții in toate sectoarele si de' democratizare — proces urmărit cu vie satisfacție de masele largi ale poporului grec șl de prietenii săi de peste hotare.După cum era însă de așteptat, pașii fă- cuți pe calea „desjun- tizării" nu puteau să nu trezească împotrivirea autorilor puciului din 1967. a colaboratorilor șf unora dintre profitorii regimului militar. Așa se si explică comploturile urzite de adepti ai fostului regim, care au culminat cu tentativa de luni, inițiată de un grup de ofițeri activi, legați de fostul regim de dictatură. Telurile complotiștilor, releva întreaga presă ateniană de marți dimineața, erau răsturnarea actualului regim si crearea unei situații de haos. In acest scop, ei urmăreau preluarea conducerii unor mari unități militare, arestări
ROMA

înde cu de
masiva șl chiar asasinarea unor personalități politice. încerca- • rea conspiratorilor a fost însă dejucată de autorități in faza incipientă, ca urmare a sesizărilor făcute de ofițeri loiali guvernului. Principalii vino- vațl — pînă acum 35 de cadre — au fo’st a- restați, iar consilii speciala de anchetă sa ocupă cu elucidarea altor cazuri.Acțiunea complotistă a produs o profundă indignare în rândurile opiniei publica din Grecia, inclusiv în cercurile politice de toate orientările, printre militarii loiali guvernului și regimului parlamentar.In chiar ziua cînd complotul a fost descoperit, in parlament a fost organizată — din inițiativa lui Gheorghios Mavros, liderul uniunii de centru „Noile forțe" — o dezbatere asupra situației create. Toți liderii partidelor de o- poziție au cerut guvernului să ia măsuri urgente și drastice împotriva celor vinovațl. „Acum — a subliniat în declarația sa Ilias Iliou, președintele E.D.A. — a devenit

«vldent că în urmată nu s-a făcut epurarea necesară". HaralambOs Dracopoulos. secretar al C.C. al P.C. din Grecia | (Interior), relevînd ca „un element pozitiv faptul că guvernul deține controlul asupra situației", a subliniat că ..sint de Înțeles neliniștea si indignarea poporului", pentru că puciștii ..au acționat in momentul în care criza cipriotă se află din nou într-un Dunct acut".într-o declarație publicată de ziarul „Ri- zospastis". Biroul Politic al C.C. al P.C.G. cere guvernului „să informeze imediat poporul și să ia măsuri împotriva celor răspunzători". Declarația cheamă clasă muncitoare, tineretul si tot poporul grec „să ră- mînă în stare de alertă. să dea dovadă de combativitate si să respingă orice încercare nouă de conspirație militară". Același apel la vigilentă și la adîncirea procesului de epurare si democratizare apare și in alte ziare, în luările de poziție ale organizațiilor sindicale și obștești.
Ion BADEA

Conferința națională a emigrației

în Țin să față de tovară- de gu- pentru

Vaslle OROS
T

multe variante, expuse In muzee celebre ale lumii. Acest cap are insă o vechime apreciată între 5 000—7 000 de ani ! El a fost descoperit, împreună cu alte statuete similare, cu înălțimea între 25—40 cm. Aceste opere de artă, a căror semnificație încă nu a fost descifrată, stau mărturie civilizației vechi ce a Algeriei de
• UNprobabil, înun glonte care a străpuns capul unui tînăr a fost mă. Cazul a fost tre o echipă de Portland (S.U.A.). of the American ciation". Tinărul sese supus la vremea respectivă unei intervenții chirurgicale, dar glontele n-a fost găsit. După o serie de examene ra- diologice, glontele a fost descoperit în inimă, fiind transportat prin vene cu ajutorul sîngelui.

stră- înflorit pe teritoriul astăzi.
CAZ UNIC,analele medicinei :regăsit în ini- relatat de că- chirurgi din în „Journal Medical Asso- în cauză fu-

Trei sute de delegați, reprezentind pe șase milioane de lieni răspindiți în te colțurile lumii căutare de lucru, întrunit luni la Roma, în cadrul primei conferințe naționale asupra problemelor emigrației. La conferință, ale cărei lucrări se vor prelungi pînă la sfirși- tul săptămînii. participă, de asemenea, miniștri, reprezentanții sindicatelor, lideri ai unor partide politice.Pentru ce atitea milioane de italieni au fost și continuă să fie nevoiți să emigreze? Ce s-a întreprins și se întreprinde pentru eliminarea cauzelor acestui fenomen? Pentru ce emigrația continuă să fie una din caracteristicile vieții italiene — „cea mai națională dintre problemele internaționale ale Italiei"?, după cum se exprimă un ziar. Iată ci- teva din cele mai im? portante probleme care trebuie să dea răspuns conferința națională a emigrațigi.Actualitatea confe-

cei ita- toa- în s-au

la

rinței a fost evidențiată în cuvîntul de deschidere de însuși primul ministru al Italiei, Aldo Moro, care a arătat că lumea trece, în prezent, prin momente dificile. Recesiunea economică din țările occidentale, ce a urmat creșterii prețurilor la petrol și la alte materii prime și care per- turbează echilibrul in interiorul țării, cit și pe plan internațional — a declarat premierul — conferă un caracter dramatic problemei asigurării locurilor de muncă pentru populație.„In Europa occidentală, Europa a patru milioane de șomeri — scria în ajunul conferinței ziarul „LA STAMPA" — drumul speranței se inversează. Trenurile de înr toarcere acasă sînt arhipline", federală, merilor a Hon, în 600 000, I 200 000.primii care pierd postul sînt tocmai muncitorii străini. Numai de

In Germania numărul șo- i atins un mi- Franța — în Belgia — între aceștia,

la începutul acestui an 30 000 de italieni au rămas fără lucru in R.F.G., în timp ce în Elveția aproape 25 000 n-au obținut reînnoirea contractului de muncă. Aceștia, ca și alții înaintea lor, s-au întors în Italia, fără nici o asistență sau a- sigurare, îngroșind rîndurile șomerilor.Dincolo de fre se află milioane de care, pentru supraviețui, voiți să ia drumul pribegiei. „Tratați ca o marfă, primii îndepărtați în momentele de dificultăți economice sint emigranții, care se întorc și ne cer nouă tuturor să reexaminăm mecanismul economic expulzat și deziluzionat, nîndu-i" — rul „IL MESSAGERO". In opinia forțelor politice democratice tocmai acesta este principalul imperativ al conferinței naționale a emigrației.

• ETNA ARE UN NOU 
CRATER, care s-a deschis in cursul nopții de luni spre marți, la o altitudine de 2 500 de metri, pe flancul nordic al vulcanului. Vulcanologii din Catania s-au deplasat de urgență la noul crater pentru a studia fenomenul. Pe lingă craterul central, Etna numără acum alte trei guri de erupție — una la o altitudine de 3 000 metri, pe versantul vestic, incepînd din luna ianuarie 1'974 ; o a doua pe versantul de nord-est, la 3 200 de metri înălțime, din octombrie 1974 ; și, in sfirșit, cea apărută în noaptea trecută.

aceste ci- dramele a oameni a putea sînt ne-

social și care i-a apoi i-a abando- scrie zia-

Radu BOGDAN

• INCENDIUL DE PE 
KILIMANJARO care sa declanșat în urmă cu o săptă- mină în pădurile de pe cel mai înalt munte din Africa a intrat în a doua săptămînă, fără să poată fi localizat. La luptg împotriva sinistrului participă locuitori ai satelor învecinate, detașamente de poliție, pompieri si militari.

• CA ÎN 1001 DE 
NOP]i. După cum se știe, în S.U.A. există două mari de distracții, Disneyland fornia) și Disney World da), populate cu personajeparcuri (Cali- (Flori- .... __ r---------- dJ dinlumea fabuloasă creată de părintele vestitului Mickey Mouse, în mijlocul unor decoruri ce întruchipează visele copilăriei, de la castelul Albei ca Zăpada, pînă la jungla africană de nepătruns. Acum, autoritățile din Arabia Saudită proiectează, cu ajutorul specialiștilor, amenajarea în această țară a unui parc în care decorurile specifice urmează să sugereze universul feeric al celor 1 001 de nopți.
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