
PROLETARI blN TOATE ȚĂRILE, VNEȚI-VĂ!
în ziarul de azi:

I

I

•A>
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La Intrebdrile „Scîntell" râspunde azi tovarășul Ștefan BOBOȘ, 
prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.
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tovarășe /
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Programul prezentat la alegerile tre 
cute in domeniul ridicării bunăstării po 
porului a fost îndeplinit și depășit, ceea 
ce se reflectă în îmbunătățirea vieții fie
cărei familii, a fiecărui cetățean. Aceasta 
este rodul eforturilor depuse de oamenii 
muncii pentru îndeplinirea înainte de ter
men a cincinalului, al succeselor obținute 
în dezvoltarea industriei, agriculturii, a 
tuturor ramurilor economiei naționale,

Votînd candidați! Frontului 
Unității Socialiste, votați 
pentru înflorirea orașelor și 
satelor patriei, pentru o via 
ță tot mai bună și imbelșu 
gată, pentru o înaltă civili 
zație socialistă pe întreg 
pămintul românesc!

Muncă pentru toți 
pline pentru toți!

Sititem martorii unul proces de dezvoltare. impetuoasă a orașelor noastre, un proces, de deruralizare accelerată.Ca să ne fie clară semnificația ultimului termen, vom spune că in perioada dintre cele două. războaie mondiale, intr-o epocă de așa-zișă prosperitate economică. puține dintre orașele noastre au cunoscut o dezvoltare semnificativă. Orașele de ieri, cele mai multe dintre ele. nu creșteau demografic, economic, cultural, de fapt stagnau, închircite între dealuri, pă- duri sau șesiiri, înghețate în veșnicie, ca și satele, eterne sate în care Blaga spunea că veșnicia s-ar fi .născut.Orașul de odinioară, cînd nu era și un centru industrial. era o ficțiune administrativă o prefectură, o judecătorie, un abator, o grădină publică și o fanfară. așa cum l-a gravat Bacovia cu violet nevrotic și sarcasm. în opera lui Mă întrebam’adesea la ce altceva slujeau bătăile orologiului de la catedrala din
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centru,' decît ca să măsoare adincimea unui gol, pe care nu putea să-l epuizeze nimeni șl nimic. Orașul de ieri ' mi șe înfățișa adesea

ÎNTR-O ATMOSFERĂ 
DE LUCRU SE DESFĂ
ȘOARĂ ÎN CONTI
NUARE ÎNTÎLNIRILE 
DINTRE CANDIDAȚI SI 
ALEGĂTORI

ION ANDREESCU — 
MARELE PICTOR, MA
RELE NOSTRU ARTIST 
NATIONAL

Rubricile noastre : CAR
NET MUZICAL; FAP
TUL DIVERS; SPORT; 
DE PRETUTINDENI

Marl șl Impunătoare bulevarde la Piatra Neamț, ceva care, în urmă doar cu două decenii, ar fl părut de 
domeniul fanteziei Foto : S. Cristian

TRIBUNA EXPERIENȚEI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID IN ÎNDEPLINIREA

SARCINILOR ECONOMICE STABILITE DE CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C.R.

A conduce concret înseamnă
a conduce de la fața locului

LUCRĂRILE AGRICOLE 
DE PRIMĂVARĂ

Ne mal despart puține zile de momentul începerii lucrărilor agri
cole de primăvară. De altfel, așa cum se arăta într-o informație 
publicată în ziarul nostru, in județul Timiș a început semănatul cul
turilor timpurii — grîu și orz de primăvară. Evoluția timpu
lui — temperaturi ridicate șl zvîntarea terenului pe mari su
prafețe — permite ca în scurt timp și în alte |udețe să se treacă cu 
toate forțele la pregătirea terenului șl însămînțări. lată de ce se cere 
să aruncăm o privire asupra stadiului lucrărilor pregătitoare pentru 
campania agricolă de primăvară, să vedem cum se desfășoară unele 
lucrări de sezon.REPARAREA TRACTOARELOR ȘI UTILAJELOR AGRICOLE, potrivit programului de lucru întocmit de ministerul de resort, trebuia să se încheie la 20 februarie. Din situațiile statistice existente la minister rezultă că. pînă la data a- mintită. tractoarele au fost reparate in proporție de 95 la sută, se- mănătoriie pentru cereale — 98 la sută, semănătorile pentru prăsitoare — 99 la sută, mașinile pentru combaterea dăunătorilor — 98 la sută. Prin urmare, pe ansamblu, reparațiile pot fi considerate ca in« cheiate. Dar aceste cifre medii ascund unele detalii contrastante, diferențe- între un județ și altul. Astfel. în timp ce în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din ju- .detele Alba. Arad. Argeș. Constanța. Dîmbovița. Galați. Hune-®' doara. Mehedinți. Vrancea repararea tractoarelor s-a încheiat. înaltele. lucrările sînt întîrziate. In stațiunile pentru mecanizarea agriculturii. din iudetele Timiș si Sălaj, tractoareie au fost reparate în proporție de sub 90 la sută. Aici, ca și in alte județe, lipsa pieselor de schimb a stînjenit desfășurarea normală, ai lucrărilor de reparații. Este necesar specialitate să ia rite pentru a te piesele de schimb necesare bunei funcționări a tractoarelor și Iorlalte utilaje în campania de măvară.

la începutul anului au fost transportate in.. cîmp 7 milioane -tone îngrășăminte naturale, la care se adaugă alte două milioane tone folosite. in toamnă. In cooperativele agricole din numeroase județe — Constanta. Buzău, Argeș. Vîlcea. Gorj, Sibiu. Suceăva. Bistrița. Harghita. lucrările de fertilizare sint a- vansate. Intrucît in toate unitățile există mari rezerve de îngrășăminte naturale, trebuie să continue transportul lor pentru .a putea fi fertilizate suprafețe cit măi. mari — mijloc' important de sporire a recoltelor. De la începutul anului și pînă la 21 februarie, potrivit da’telor furnizate de minister, au fost fertilizate cu . îngrășăminte chimice 1 400 000 hectare cu griu, ceea ce reprezintă 75 lă sută din prevederi in I.A.S. și 72 la sută în cooperativele agricole. Această lucrare trebuie intensificată . mai ales in întreprinderile agricole de stat din județele Timiș, Ilfov. Caraș-Seve- rin. Vaslui, Botoșani. Sibiu si in cooperativele agricole din iudetele' Timiș, Caraș-Severin. Sălaj. Suceava etc.case organele de măsuriasigura ACȚIUNI IN LEGUMICULTU-hotă-’ RA. Pină acum, in cooperativele a- toa-

— In județul Neamț, întreaga 
producție globală industrială a 
anului 1950 se realizează astăzi 
in piai puțin de 15 zile ; datori
tă dezvoltării cu prioritate a ra
murilor .purtătoare de ' pro
gres tehnic, ■ județul ți-a du
blat, de la un an la. altul, po
tențialul productiv, ajungind să 
ramburseze statului, anual, mai 
mult decît ceea ce investește. 
Cum acționează organizațiile de 
partid, prin diverse form.e ale 
muncii politice, pentru realiza
rea sarcinilor economies actu
ale T— Străduindu-se să-și exercite cu succes rolul de conducător politic la fiecare loc de muncă, de partid din județ preocupare centrală, succes a planului pe ’timă.și hotăritoare in trialului cincinal. Am cu o zestre bogată în. realizări: prevederile planului cincinal la produc- • ția destinată 'exportului au fost- îndeplinite cu 370 de zile mai devreme; 4 unități economice au realizat, satci- . niȚe ce le reveneau în actualul cincinal,. iar alte 8 întreprinderi repre-

organizațiile urmăresc, realizarea 1975, verigă șirul anilor pornit, la drum

zentative au înregistrat avansuri substanțiale și vor realiza cincinalul ini mai puțin de 4 ani și jumătate; pe ansamblul industriei județului, luna ianuarie consemnează • un spor, de producție de aproape 20 milioane lei. <în tot, ceea ce facem sîntem călăuziți. de ideea că pentru rezolvarea problemelor nu sînt și nu pot fi suficiente diferitele directive, ci este absolut necesară participarea efectivă și nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid la soluționarea concretă, cu succes- a .oricărei sarcini. Fiecare membru al biroului și. comitetului județean de partid este acum repartizat pe.lingă difetite unităti- din industrie și agricultură; pentru ca, împreună cu comitetele de partid și comitetele oamenilor muncii, să contribuie la rezolvarea^ problemelor concrete ce șe ridică, în pțimul- rînd prin sprijinul acordat organizațiilor de partid în perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă. De asemenea, în, practica muncii noastre s-a statornicit metoda ca. o dată pe lună, biroul comitetului, județean' să analizeze. ta fața locului, in întreprinderi, cooperative agricole,

Fabrica de nutrețuri. P IT. E Ș Ț .1. (Corespondentul, „Scînteii”, Gheorghe Cîrstea) Ieri, în orașul Costești a intrat in funcțiune fabrica de nutrețuri combinate, cu o Capacitate de 140 000 tone pe an. Producția noului obiectiv e destinată să asigure hrana animalelor (porci, bovine și păsări) unități-

lor agricole din județele Argeș, Olt și Vîlcea. Utilajele din componența fabricii ău fost realizate in întreprinderi specializate din țară. Procesul de producție al fabricii este complet automatizat, ceea ce asigură un înalt randament al muncii.

aspecte ale muncii de partid ; s-au Inițiat, periodic, și analize iernatice.• De pildă, în lunile decembrie și ianuarie s-a adus în atenția unor organizații ' de partid și conduceri ale întreprinderilor, a cadrelor tehnice, șefilor formațiilor , de. lucru, Însemnătatea folosirii capacităților de. producție. Ca urmare, s-au făcut calcule la fiecare mașină, instalație și' uti- ' la), ’ pefitru ă se stabili concret cit produce și cit poate produce fiecare. Concluzia : numai pe baza folosirii • mai bune a capacităților de producție existente, în acest ultim an al. cincinalului se poate obține o producție suplimentară de 250 milioane lei. Constatarea a determinat comitetul județean să îndrume comitetele și birourile de partid să-și concentreze atenția asupra acestui obiectiv prin munca de la om la om a agitatorilor, prin gazetele de perete, prin agitația vizuală și programele stațiilor de radioamplificare. Totodată, s-au întreprins acțiuni pentru combaterea formalismului în munca politică de masă — manifestat uneori prin caracterul ei prea general, neconcret — pentru încredințarea răspunderilor în această muncă unor tovarăși eu inițiativă și aptitudini, capabili să contribuie la perfecționarea și amplificarea influentei el -asupra conștiinței oamenilor.Pornind de la necesitatea îmbunătățirii organizării, a stilului și metodelor de muncă, avem in vedere asemenea acțiuni și in celelalte sectoare ale economiei județului. Bunăoară, pe baza concluziilor desnrinse din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la recenta consfătuire cu activul de partid și de ștat din a- gricultură. în aceste zile comitetul județean de partid' a declanșat, o largă acțiune de masă, menită să' ducă, între alt ele,.,1a. .. folosirea cu

de istorie sfîrșite înainte., ..caldarâm.din. raza'.ținui ju- de a se închega. ’ ' ' deț; ele se desfătau'cu singurele „coloniale și delica-de a se închega.Curios, aceste . plăsmuiri „_____  ____________ ______ale neantului erau totuși , .tese” care pătrundeau în a- niște. ființe parazite. Els cea parte de lume, produse

Orașe de /eri,L

de azi, de mii ne

cu parfum oriental de pe țărrpul mării era. într-o anume vreme, ornate academie națională de pictură. cutare stațiune de vile-' giatură era un centru faimos de întîlnire pentru scriitori și artiști. Ce altceva puteau adăuga insă acești scriitori și .artiști anonimatului local decît o aureolă de legendă, expropriată pînă la urmă de strălucirea Capitalei ?N-aș . fi notat aceste duri despre multe din șele noastre de ieri, îrl ultimul an care. scurs n-aș fi avut șansa să tac o lungă și fructuoasă excursie documentară prin cel puțin cincisprezece din centrele noastre urbane mai vechi sau mai noi Rodul acestor călătorii, inițiate de regizorul Mirel Ilieșu. a fost prezentat la televiziune sub forma unui jurnal săptămînal. titlu semnificativ, cum ni s-a părut „Ilustrată de azi și

gin- ora-
însemnări de Paul ANGHEL

fintină moartă d'easu- căreia atirna ciuturaca o pra unei speranțe de existență, decedată la riridu-i de mult. Sadoveșnu numea a- semenea tîrguri. fiindcă despre tirguri e vorba, locuri în care nu s-a în- timplat nimic, promisiuni

consemnau — în exclusivitate ! — puțina energie e- lectrică a unei provincii, ele foloseau puținii kilometri sau metri liniari de conductă cu apă potabilă și canal, ele își plimbau nostalgiile. pedestru sau în trăsură, pe singurele străzi, cu

refuzate „ruralilor” sau picate la ei din an în paști, ca din cerNu le vom contesta acestor orașe, ar fi absurd s-o. facem, viața culturală, de fapt nu viața culturală, ci. niște, apariții de inteligentă și artă. Cutare tîrs
cu un după nouă : de de-

(Continuare în pag. a V-a)

gricole a fost insămînțată o suprafață de 154 500 mp pentru producerea de răsaduri sl 6 350 mo în fermele proprii ale I.L.F. Lucrările trebuie să se tacă ținîndu-se seamă de graficele stabilite, astfel incit să se asigure o bună eșalonare a producției. De asemenea, trebuie intensificate lucrările de repararea solariilor si construirea de solarii noi. lucrări care nu se desfășoară în ritmul cerut de timpul avansat. Pentru realizarea sarcinilor mari care revin in acest an agriculturii — 20 milioane tone cereale și recolte mari la plantele tehnice, legume, cartofi ețc. — se imoune ca. in aceste zile, să se ia măsuri hotărite in vederea executării în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole de primăvară. Organizațiile de partid si consiliile de. conducere ale cooperativelor a- gricole au datoria ca. aplicind in ______ . _____ ... ______________ ______T, practică indicațiile valoroase date Harghita. Bistrița. Iași. Bacău. Ca- de conducerea partidului la recen- raș-Severin, Arad, Timiș, Dolj etc. Este necesar să fie continuate lucrările pentru încheierea, grabnică a arăturilor, respectîndu-se cu ri- ________ _______ ______........ .. ... .gurozitate normele tehnice, astfel spiritului de. răspundere, astfel în- îneît să se evite pierderea apei din cit toate lucrările să fie executa- sol. . te la țimp si la un nivel calitativsuperior, cerință fundamentară nen-FERTILIZAREA TERENURILOR tru obținerea unor producții mari a continuat în tot cursul iernii. De în acest an.

a ce-pri-
ARATURILE. După cum știe, pentru însămințările de măvară au mai rămas, de suprafețe însemnate de I acolo unde această lucrare s-a putut executa în toamnă. S-au luat măsuri ca arăturile să continue pe tot parcursul iernii, lucru favorizat de faptul că pămintul nu a fost înghețat. Pînă Ia 21 ■ februarie, după cum reiese din furnizate de arate 256 000 ________ ,reprezintă 51 ia sută vederi în I.A.S. si 43 la sută în cooperativele agricole. Suprafețe mai mari. de. arat. sint în cooperativele agricole din județele Satu- Mare. Sălaj, Hunedoara. Mureș.

minister, hectare,

i se pri- arat teren : nu
datele au fost ceea ce din pre-

ta consfătuire, cu activul, de . partid si de stat did agricultură, să asigure organizarea temeinică a mutr- cii; întărirea' disciplinei, 'ordinii si

roii ol târnei si luptei

* * »

Sub conducerea
o amplă acțiune 
esențială pentru

Partidului Comunist Român, 
revoluționară, de importanță 

instaurarea puterii populare:

ASALTUL PREFECTURILOR

Si PRIMĂRIILOR
ÎN PAGINA A II-A

în ultimele decenii, durata medie de viață a populației țării noastre a crescut simțitor : de la 42 de ani (cit era in 1932) la 70 de ani — și aceasta, . ca urmare a noilor condiții economice și sociale care au favorizat prelungirea vieții,, aplicării politicii partidului și statului-in domeniul sănătății publice. In acest cadru favorabil general depin-' de mult de noi, de felul in care ne trăim viața, ca să putem beneficia, în adevăr, de o viață' activă cit mai multi arii. Refe- rindu-se la factorii care, pot determina o longevitate activă.Aslan ci te va bogata țifică nică ;— Așa-zisul „tratament” pentru prelungirea vieții active începe din tinerețe și chiar mai devreme, din copilărie, cind „ se formează anumite deprinderi de viață. Este vorba de organizarea unui mod de viață sănătoasă. cu activități in aei liber, după orele de muncă sedentară, de obișnuința de a nu consume alcool, de a nu tace, abu? de cafea și țigarete Printr-o alimentație rațională, -bogată in .lactate, legume și fructe, fără a

exagera consumul de dulciuri, grăsimi sau făinoase, poate fi foarte mult Intîrziată apariția unor boli legate de vîr- . stă, a unor boli, degenerative, a sclerozei in ge-
necesită o investigație a- parte. Cunoașterea mai profundă a mecanismelor de: diferențiere cehilară ne va da posibilitatea de a controla mai bine și acele boli care însoțesc

Educația

le;

acad: Anane Împărtășește opinii. bazate pe sa activitate știin- și experiență cli-
longevității

Convorbire cu acad. Ana ASLAN, 
director general al Institutului național de gerontologie 

și geriatrie din București

aerai, diminuarea elasticității țesutului conjunctiv, ale cărui modificări eu timpul. favorizează reducerea mobilității articulațiilor. Mișcarea se recomandă Ia toate viratele. se prescriu clliai adevărate „tratamente de gimnastică". Desigur, sint și o serie de boli care vin cu . trecerea anilor si care

imbătrinirea (bolile cardiovasculare. renale, ale sistemului nervos, reu- natismale s-a.).
— Ce loc 

substanțelor 
mentodie în 
și terapia imbăirinirii 
precoce ?— Dacă ne referim la substanțele biotrofice de

Gerovltal", „Aslavl- tal”, acestea se recomandă în general după vîrsta de 45 de ani și, bineînțeles, după un consult și avi? ai medicului, deși nu există nici o contrain- dicație în administrarea lor. Biotroficele sînt necesare pentru creșterea capacității de regenerare a unor celule care îmbătrânesc „prematur" — in special pielea, care prin deshidratare devine uscată, se ridează și dă aspectul de imbătrînire, dar și pentru prelungirea activității de' creativitate a celulelor nervoase. Terapia, deși foarte, necesară, o considerăm pe. plan secundar în prima parte a vieții. In,această direcție au fost obținute rezultate concludente, in anul trecut, in cele ' 126 ' puncte gerontologice din țară, în întreprinderi din. diferite sectoare aleLa întreprinderea ’ „Gri- vița roșie”, de pildă, administrarea biotroficelor după 45 de ani. la grupe de virste diferite, a dus la scăderea absențelor de
economiei.

acordați 
medica- 

profilaxta

(Continuare 
în pag. a II-a)
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4 într-o atmosferă de lotru se desfășoară în continuare
>Sub conducerea
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ÎNTÎLNIRILE DINTREo amplă acțiune revoluționară de importanță esențială pentru instaurarea puterii populare• •

iri
a

$

CANDIDAU Șl ALEGĂTORI
■ ;■

Sa-
*■

Asaltul prefecturilor și primăriilor
în perioada de aprige bătălii de clasă care, cu trei decenii în urmă, au dus la , istorica victorie de la 6 Martie. 1945, capacitatea Partidului Comunist Român de a-și îndeplini cu succes rolul de conducător politic, de avangardă revoluționară a clasei muncitoare, a întregului popor și-a găsit o expresie pregnantă in modul cum a reușit să folosească o gamă largă de forme de acțiune revoluționară, menite să a- «i^ure poporului posibilitatea de a-și lua soarta în propriile miini. Alături de marile mitinguri și manifestații populare, evocate în articolele publicate anterior, un puternic mijloc de luptă — expresie pregnantă a capacității poporului de a-și impune voința — l-au constituit largile acțiuni de masă pentru luarea cu asalt a primăriilor și prefecturilor și instala

rea în fruntea acestora a unor reprezentanți ai forțelor democratice.în condițiile alternativei istorice în care se afla România — de a păși înainte spre instaurarea unui regim consecvent democratic care să deschidă calea spre făurirea noii orânduiri sociale, sau înapoi, spre rînduielile burghezo-mo- șierești — forțele reacționare, în planurile lor de menținere a vechilor ,stări de lucruri, contau în bună măsură pe faptul că majoritatea prefecturilor și primăriilor se aflau în miinile .acoliților lor. De repetate ori, prefecții și primarii art fost folosiți de reacțiune împotriva forțelor democratice, în încercările de 
a interzice manifestațiile populare, de a împiedica înfăptuirea reformei agrare, „ de a intimida' și stăvili lupta oamenilor muncii.Importanța preluării revoluționare a prefecturilor și primăriilor se înțelege mai bine in contextul general al raporturilor de forțe existent pe atunci în țară. Se știe, astfel, că în timp ce în guvernele care s-au succedat după 23 August 1944 reprezentanții cercurilor reacționare dețineau poziții dominante, țara in întregul ei prezenta imaginea continuei extinderi și consolidări a pozițiilor forțelor democratice. Astfel, în fabrici și uzine, prin intermediul organizațiilor de partid, al sindicatelor unice, al comitetelor muncitorești de întreprindere, clasa muncitoare deținea importante poziții de control; la sate, cu sprijinul activiștilor de partid, al muncitorilor trimiși de la orașe, luaseră ființă comitetele țărănești care au trecut cu de la sine putere la exproprierea moșierimii și împărțirea pămintului; în orașe, strada și piața erau terenul unor demonstrații de proporții încă necunoscute pină atunci în viața politică a țării. Toate acestea exprimau uriașa influență a P.C.R., a celorlalte forțe democratice în rîndurile ce-

lor mai largi șl mai diverse categorii sociale, constituiau embrioane ale unei puteri noi, populare, marcau importante puncte de sprijin în lupta pentru trecerea întregii puteri în miinile poporului.în aceste condiții, preluarea de către popor a primă-

O însemnătate deosebită pentru întreaga desfășurare ulterioară a procesului revoluționar a avut eșecul încercărilor reacțiunii de a folosi armata pentru reprimarea luptei revoluționare a poporului. Profundele sentimente patriotice ale armatei, reflectate din plin

. bat pe primarul orașului și prefectul județului. Cuprins de furie la vestea că la 1 noiembrie primăria din Constanța a fost preluată de reprezentanți ai F.N.D., ministrul de interne — generalul Aurel Aldea — a ordonat prefectului reacționar : .....  Puneți sentinele

Asaltul asupra prefecturilor și primăriilor a fost 
unul din capitolele cele mai impresionante ale marilor 
bătălii politice duse în acea perioadă. Este știut că 
încercarea reacțiunii de a folosi armata împotriva maselor 
populare a eșuat, militarii trecînd de partea poporului. 
Peste capul guvernului Rădescu, masele populare, sub 
conducerea partidului comunist, au pus astfel stăpînire 
pe primării și prefecturi.

N1COLAE CEAUȘESCU

@ Simțul gospodăresc în acțiune — la fabrică și in cartier
@ Noi ansambluri de locuințe și obiective social-culturale intr-un vechi oraș

® „Pămîntul, dacă-l pui în valoare, îți înapoiază însutit" — 
laitmotivul unui dialog fertil

© Un vot consistent în marea urnă a muncii pentru obște

riilor și prefecturilor semnifica smulgerea din miinile reacțiunii a unor însemnate pirghii ale puterii pe care le mai deținea pe plan local, desăvîrșirea stării de izolare a guvernelor cu majoritate reacționară.Desfășurîndu-se concomitent cu celelalte forme ale luptelor de masă, acțiunile revoluționare de cucerire a prefecturilor și primăriilor au început încă la sfîrșitul lunii septembrie 1944, cu- noscînd o combativitate sporită și o amploare cres- cîndă pe măsura ascuțirii înfruntării dintre forțele democratice grupate în Frontul Național Democrat ți forțele reacțiunii.

prin participarea la organizarea și înfăptuirea insurecției din august 1944. legăturile statornicite între forțele democratice și cadre ale armatei au determinat în numeroase cazuri solidaritatea ostașilor cu forțele populare.în octombrie 1944, în numeroase comune din județele Ilfov, Dîmbovița, Ialomița, Dolj, Constanța etc., țăranii', ajutați de muncitorii de la orașe, au izgonit pe primarii reacționari și au instalat noi primari, ex- ponenți ai forțelor democratice. La 28 octombrie, participanții la un mare miting la Galati au schim-

la primăria municipiului 
Constanța.’ Trimiteți in fața 
Curții marțiale pe toți pro
vocatorii de dezordine. La 
nevoie, folosiți armele". încercarea de represiune armată a eșuat ; la 4 noiembrie. mii de locuitori ai orașului, împreună cu delegați ai țăranilor din împrejurimi și avînd un sprijin susținut din pârtea gărzilor patriotice înarmate au instalat în fruntea județului un prefect comunist.O situație originală s-a creat în județul Teleorman, unde timp de o lună prefectul democrat, instalat prin lupta maselor, și-a

A POPORULUI ÎN THeORMAM
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1'1^: Bacău populația a înlăturat pe primarul
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I Poită mH de ostaji trimiși să înconjoare prefectura din T. Măgureie.

“***.... . .... *

Z 1 *

Facsimile din presa vremii reflectînd lupta revoluționară a maselor populare pentru 
alungarea prefecților și primarilor reacționari și instalarea în locul lor a reprezen

tanților forțelor democratice

exercitat atribuțiile din incinta prefecturii care, din ordinul lui Rădescu, fusese înconjurată de 'soldați. La 17 februarie, din ordinul ministrului de interne reacționar, jandarmii din ■ Craiova au arestat pe noul prefect comunist impus de oamenii muncii și au blocat toate șoselele spre oraș. După cîteva zile, peste 20 000 de manifestanți din județele Dolj, Vîlcea, Mehedinți au rupt cordoanele de jandarmi și, pătrunzînd în prefectură, au reinstalat pe prefectul desemnat de populație. *Panica ce cuprinsese cercurile reacționare în fața creșterii valului luptei revoluționare a maselor și-a găsit ecou și în ședințele Consiliului de Miniștri din acel timp. „De ci- 
teva zile — declara Rădescu în ședința din 16 februarie 1945 — in special 
mișcarea in capitalele de 
județ împotriva prefecților 
s-a accentuat. în privința 
primarilor același lucru, 
iar in ceea ce privește agi
tația la țară pe tema re
formei agrare lucrurile au 
devenit de o gravitate ex
cepțională". Ministrul rfa- țional-țărănist Virgil Solomon declara : „Nu mă pot 
opri a sublinia gravitatea 
situației. în trei județe, 
s-au dat asalturi cu succes 
la prefecturi... în Ialomița 
au fost 
va zile, 
Zilnic... 
nă sau 
moșie se produc insurec- 
țiuni".’Ca urmare a luptei revoluționare a maselor sub conducerea P.C.R., pînă la începutul lunii martie, în 52 de județe din totalul de 58 fuseseră instalați prefecți din rîndul forțelor democratice. în j , duse de prefecți democrați , a fost accelerată acțiunea de defascizare și democratizare a întreprinderilor și instituțiilor publice, ca și înfăptuirea reformei agrare, au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea a- provizionării și a condițiilor de trai ale populației. Organele vechiului aparat de stat se transformau in instrumente de apărare și promovare a intereselor oamenilor muncii.în' condițiile în care puterea trecuse efectiv, în cea mai mare parte a țării, în miinile maselor populare, menținerea guvernului cu majoritate re- • acționară devenise un flagrant anacronism, ce nu mai putea dăinui. Instaurarea la 6 Martie a guvernului democratic a pus capăt acestei situații, ilustrind în mod strălucit uriașul potențial revoluționar al maselor populare de la orașe și sate, justețea rii strategice și P.C.R., voința popor de a păși ducerea partidului la în- - făptuirea unor radicale transformări sociale.

i

dați afară, in cite-
100 /le primari... 

ba in ‘cutare comu- 
oraș, ba în cutare

județele conicii dem<

orientă- tactice a întregului sub con-

Expresie a democrației socialiste în întruchiparea ei cea mai 
directă și mai eficientă. întîlnirile de lucru dintre candidați și ale
gători continuă să se desfășoare în întreaga țară — în întreprin
deri și instituții, în unități socialiste din agricultură șl școli, în in
stitute de cercetare și unități militare, în cartiere și sate — cu 
aceeași profundă temeinicie a responsabilității civice pentru sporirea 
producției industriale și agricole, pentru tot mai buna gospodărire 
a. localităților, pentru neîntrerupta ridicare a nivelului de trai al oa
menilor muncii. Candidații se sfătuiesc cu alegătorii asupra unor 
probleme ale activității practice actuale și de perspectivă cu care 
sînt confruntate colectivele respective, stabilesc împreună căile și 
modalitățile de soluționare a problemelor, de realizare în cît mai 
bune condiții a hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului, a 
chemărilor Manifestului Frontului Unității Socialiste.

țiunii experimentale Valul Traian, și inginerul Constantin Popa, director general al direcției agricole județene. în acest sens membrii cooperatori din satul Viile s-au angajat să participe cu toate forțele Ia desecarea bălții Beilic, cu o suprafață de 120 hectare, care poatș da cite 10 tone de porumb la hectar. Sfătuin- du-se cu candidații, țăranii cooperatori au mai hotărît să treacă neîn- tîrziat la înființarea unei plantații de pomi fructiferi pe 200 hectare în sistem intensiv, pe terenurile în pantă, la crearea unui complex cooperatist în vederea creșterii vaci- Jor de lapte, precum și să intensifice acțiunea de protecție a terenurilor aflate în pericol de erodare, prin participarea tuturor locuitorilor la lucrările de îmbunătățiri funciare....De citva timp centrul civic al Bîrladului a devenit cel mai mare șantier din municipiu. Lespe de înțeles dacă arătăm că aici se definesc, atît pe verticală, cit și pe orizontală, noile trăsături ale personalității orașului multisecular. Prezen- , cetățeni un fapt a urbei, candidatul primarul municipiului.

tectura noilor ansambluri de locuințe, probleme pe care le ridică ritmul înalt de construcții de locuințe și obiective social-culturale în Brașov. Pe harta municipiului au apărut pină acum un număr de 7 noi car- tiere.de locuințe, printre care Steagul roșu, unde locuiesc în prezent circa 60 000 de cetățeni, zona Gării, Hăr- marț-Zizin etc. La baza lucrărilor de sistematizare și dezvoltare a Brașovului stau indicațiile secretarului general al partidului, date cu prilejul vizitelor de lucru în județ, referitoare la mai buna folosire a actualului perimetru construibil al Brașovului, transpunerea lor în viață a- sigurînd o amplasare mai rațională a construcțiilor de locuințe și obiective social-culturale, ceea ce a făcut ca în unele zone nou construite suprafața locuibilă să fie de circa 10 000 metri pătrați la hectar. Dtn discuțiile cu alegătorii s-a desprins un șir de propuneri privind modernizarea căilor de circulație rutiere spre a corespunde traficului ■ tot mai intens, asigurarea unor spații- corespunzătoare pentru jocul eonii- ' for, amenajarea în noile ansambluri a unor dotări publice, cetățenii luîn- du-și angajamentul să participe prin muncă patriotică la realizarea unora dintre lucrări...... Pămîntul, dacă-1 pui în valoare, îți înapoiază însutit" — iată laitmotivul discuțiilor purtate de alegătorii din satele comunei loan Cortin, județul Constanța, cu candidații circumscripției electorale nr. 6 pentru

... Pe maistrul Ștefan Nan, candidat al Frontului Unității Socialiste în circumscripția electorală județeană nr. 14 din Ploiești, l-am găsit desfășurîndu-și convorbirile cu alegătorii chiar in atelierele întreprinderii de utilaj chimic unde lucrează. Se discuta pe îndelete, cum e și firesc, despre felul cum trebuie muncit pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan. Cel mai intens îi preocupa pe oameni probleriia economisirii metalului, această materie - primă atît de valoroasă. Mulți parti- cipanți, printre care și maistrul principal Chiriac Matache. maistrul Niță Ștefan, au relevat că, deși începutul este bun — pe prima lună a anului s-au economisit circa 300 de tone metal — mai există încă rezerve pentru economisirea de oțeluri speciale, scumpe și greu de adus din import. în mod organic s-au împletit în convorbiri și preocupările pentru buna gospodărire , edilitar-urba- n’istică a zonei de vest a Ploieștiu- lui, unde se construiesc în continuare noi blocuri de locuințe, în acest an fiind prevăzută predarea altor 2 000.de apartamente confortabile. Tot în cartierul de Xzest, în curînd vor fi inaugurate un centru stomatologic, un magazin universal, o 100 de locuri.... în centrul discuțiilor avut loc între alegători tectul Daniel Cincu — candidat în circumscripția electorală municipală nr. 56 din Brașov — s-au aflat, prin- _______tre altel4, și sistematizarea frumosu-. Marea Adunare Națională, dr, ingi- lui oraș de la poalele Tîmpei. arhi-
GALAȚI

creșă cucare au $i arhi-
ner Petru Tomoroga, directorul sta-

Preocupări pentru 
mai buna aprovizionare 

a populațieiîntreprinderea legume-fructe Galați a desfăcut, în cursul lumi ianuarie a.c., prin cele a- proape 100 magazine ale sale de pe cuprinsul județului, un volum de marfă de circa 6 milioane lei, depășindu-si prevederile planului. Au troduse modalități de comerț, cum ar pildă, preambalarea lor,, metodă utilizată zarea cartofilor, cepei, noaselor. în funcție tatea de producție a județ, sint puse la populației și legumesalată și tomate. De remarcat că pentru acest an contractarea producției de leguțne este încheiată. Anul 1975 va însemna, totodată, și sporirea numărului de magazine pentru desfacerea legumelor și fructelor. Unitățile vor fi amplasate. îndeosebi, în noile cartiere de locuințe din Galați și Tecuci.

fost ineficiente fi, de produse- la vin- rădăci- de capaci- serelor din dispoziția proaspete :

,ța pe șantier a numeroși alături de constructori este obișnuit în viața cotidiană Dialogul alegătorilor cu Ion Berlea, se poartă, la fața locului, unde are loc, de fapt, traducerea în .viață a multora dintre propunerile lor. Dar dialogul poartă puternica și fertila amprentă a faptei. Prin munca lor patriotică cetățenii grăbesc construirea casei de cultură, a unor moder- , ne unități comerciale care, împreună cu hotelul-turistic și trei grupuri de blocuri de locuințe ce dispun de snații comerciale la parter, vor întregi aspectul nou și civilizat al centrului tivic. Un imens volum de lucru trebuie, de asemenea.' executat la sistematizarea pîrîului Gîrla Seacă ce traversează centrul, la talu- zarea arterei de-circulație, construcția podului, amenajarea zonei de agrement. Toate aceste înfăptuiri vor fi — cum spun cetățenii orașului — „votul nostru în marea urnă a muncii pentru folosul obștii".
Victor BÎRLADEANU
și corespondenții „Scintei!

Educația longevității
(Urmare din pag. I)boală cu 38 la sută, ca urmare a ameliorării stării fizice și psihice.

— în- ultimii 5 ani. numărul 
pacienților străini tratați in in
stitut s-a dublat aproape in fie
care an (ajungind, in 1974. la a- 
proape 30 000), iar cunoscutul 
produs „Gerovital", exportat in 
37 de țări și in curs de omolo
gare in alte 13 țări, a fost imitat 
de circa 12(] produse. Ce factori 
au determinat, după părerea dv., 
aceste succese ale gerontologiei 
și geriatriei românești ?—"Cred că. in primul rînd, succesele se datorează unor priorități ale cercetărilor noastre în acest domeniu, orientării și organizării activităților experimentale și clinice. Aceste condiții ne-au fost create prin grija conducerii de partid și de stat ; prin înființarea (în 1952) a Institutului de geriatrie din București, partidul și statul nostru au pus bazele primului institut de acest fel din lume. Orientarea și organizarea activității acestei unități de cercetare în trei direcții principale (gerontologie clinică, experimentală și socială) au fost apreciate de organismul internațional de specialitate — O.M.S. — care (Ia simpozionul de la Kiev, din 1964) a recomandat institutelor de geriatrie din alte țări să adopte același model de organizare. Și în domeniul gerontologiei sociale specialiștii noștri se bucură de priorități ; pe baza metodei românești originale, de determinare a vîrstei biologice, se efectuează o cercetare în colaborare cuParaschiva NICHITA

port centralizat pe ansamblul Ministerului Industriei Chimice — TRANSCHIM — are menirea să ducă la folosirea judicioasă a utilajelor e- xistente. la mai buna coordonare a transporturilor agabaritice. întîmpi- năm însă dificultăți în organizarea acestei activități, deoarece, pe de o parte, nu toate trailerele și remorcherele din dotarea combinatelor chimice au fost predate centralei noas- „................................................ ■....................- - . tre, iar, pe de altă parte, capacita- ,nizorli de utilaje și de materiale, precum și de la proiectanții. criticați tea de transport este insuficienta.. în articolul amintit. ■ Neajunsuri ne creează chiar Centrala

Potrivit prevederilor planului, anul acesta urmează să' se producă 1980,6 mii tone îngrășăminte chimice în substanță activă. O bună parte din îngrășăminte este destinată agriculturii, iar o parte — exportului. Este vorba, deci, de cerințe primordiale ale economiei. Și pentru Satisfacerea lor, concomitent cu folosirea cit mai bună a capacităților de producție existente, important este să fie puse în funcțiune cît mai repede noile instalații de îngrășăminte chimice. Despre mersul lucrărilor pe șantierele respective ne-am referit in articolul „Cu forțe unite — restanțele sînt mai ușor înlăturate" („Scînteia" din 14 februarie a.c.), în care au fost înfățișate, de către beneficiari, urgențele care se ridică în legătură cu noile capacități de producție prevăzute să intre în exploatare în acest an. Astăzi publicăm răspunsurile primite de la fur-

— împreună cu conducerile acestor combinate, am stabilit un grafic de transport al utilajelor tehnologice, corespunzător ordinii de montaj. în ultimele 10 zile. 7 utilaje fabricate la „Grivița roșie“ au fost transportate la Turnu-Măgurele, iar ritmul acestei operații se va accelera in perioada următoare.în articolul precedent, conducerile unor combirfate de îngrășăminte chimice au semnalat lipsa, conductelor din poliester armat. Furnizoare sînt unitățile din cadrul Centralei de uti-

însemnătate este acordarea asistenței tehnice competente din partea proiec- tanților. Critica adresată unor specialiști de Ia Institutul de proiectări .pentru uzine chimice din București a determinat luarea unor măsuri prompte.— în aceste zile, pe șantierele combinatelor de la Arad, Turnu-Mă- gurele și Craiova, colective conduse de șefii de proiecte ai acestor obiective acordă asistenta tehnică necesară — ne informează ing. Costică Roșu, director al institutului. ■ Pro-Livrarea de urgență a utilajelor tehnologice restante de către constructorii de mașini constituie problema „cheie", de a cărei rezolvare depinde. în bună măsură, intrarea in funcțiune la termenele prevăzute a capacităților de producție pentru îngrășăminte chimice de la combinatele din Arad, Craiova, Tîrgu-Mureș și Turnu-Măgurele. Cum se acționează in acest sens ?— Pentru a nu periclita respectarea termenelor 'de punere în funcțiune a acestor obiective de o deosebită însemnătate pentru economia națională, în cadrul unităților Centralei de utilaj tehnologic chimic, petrolier și minier au prioritate utilajele destinate acestor șantiere — ne răspunde ing. Nicolae Vulcan, directorul general al centralei. în toate întreprinderile care au contracte cu aceste combinate s-a stabilit ca restanțele din anul trecut să fie recuperate pînă la finele lunii februarie, urmînd ca pînă la sfîrșitul semestrului I să fie expediate comenzile pentru obiectivele ce trebuie date în exploatare în acest an, comenzi care să întrunească cele mai înalte exigențe calitative.i Nu putem decît să reținem aceste Asigurări optimiste date de directorul general al centralei. Evident, rolul hotărâtor îl vor avea colectivele, organizațiile de partid din întreprin-

Cri
PE ȘANTIERELE UNOR INVESTIIril DIN INDUSTRIA CHIMICĂ

initica a îndreptat lucrurile pe un făgaș bi
RĂSPUNSURI DE LA FURNIZORII DE UTILAJE ȘI PROIECTANȚI

derile centralei ; de fermitatea cu care se va acționa acum și în continuare în aceste unități depinde îndeplinirea angajamentului asumat.Unele din utilajele destinate combinatelor de îngrășăminte chimice — se arăta in articolul precedent — sînt agabaritice, iar transportul acestora necesită remorchere și trailere de mare capacitate.— De la începutul anului, transportul unor asemenea utilaje revine centralei noastre — ne relata ing. Gheorghe Pescaru, director tehnic al Centralei de aprovizionare și livrare a produselor chimice. în aceste con- . lajelor necesare diții, înființarea unui sector de trans- C—rr'"L—-

industrială de îngrășăminte chimi- > ce. care are de transportat un important număr de utilaje tehnologice de mare dimensiune, dar, paradoxal, a- ceastă nu ne-a predat două trailere „Cometo". în ceea ce privește posibilitățile de dotare ale TRANSCHIM cu noi mijloace de transport, menționez faptul că. în programul de fabricație pentru prinderii de goviște, este trailere.— Totuși,
trimestrul IV al întfe- utilaj petrolier din Tir-1 prevăzută fabricarea a 5— Totuși, ce întreprindeți acum pentru transportarea urgentă a uti- ... î șantierelor de Ia Craiova, Turnu-Măgurele și Arad î

la.ie șt piese de schimb pentru industria chimică. în legătură cu aceasta, directorul tehnic al centralei, ing Trăian Urs, a precizat ;— Restantele înregistrate in livrarea acestor produse s-au datorat greutăților ivite in asimilarea lor în fabricație. în momentul de fată, producția -se desfășoară normal. împreună cu conducerea Centralei industriale de îngrășăminte chimice, am stabilit un grafic de livrare conform urgențelor de pe șantiere. ' .>în această perioadă de maximă concentrare <a eforturilor constructorilor și montorilor pentru punerea în funcțiune a noilor obiective, de mare

gramele deplasărilor s-au întocmit și se realizează potrivit cererilor beneficiarilor, pînă la punerea în funcțiune a noilor linii tehnologice.Se cere însă reglementată o problemă importantă : solicitările beneficiarilor trebuie să corespundă nevoilor reale ale activității de pe șantiere. Nu puține au fost cazurile cînd proiectanții s-aii deplasat pe șantiere pentru a da explicații minore constructorilor ; uneori s-au solicitat documentații de execuție care existau pe șantiere Aceasta nici pe departe nu poate fi numită „asistență tehnică". Trebuie ținut cont de fap
tul că, procedîndu-s» astfel, se

pierde o importantă capacitate de proiectare în institut, asistenta tehnică fiind acordată de cadre dintre cele mai calificate ; în plus,, se cheltuiesc. fără justificare, importante sume de bani. Iată de ce este necesar ca acel prețios instrument de e- . vidență al asistentei tehnice — solicitate și acordate — care este „caietul de șantier", să devină o adevărată oglindă a realității de la fiecare obiectiv aflat în construcție.— Pentru a spori operativitatea și eficacitatea asistenței tehnice necesare. facem un apel la beneficiarii de investiții de a se adresa direct institutelor de specialitate care au întocmit proiectele — adaugă ing. Florea Iliescu, director adjunct al I.P.U.C. în majoritatea cazurilor, institutul nostru (ca proiectant general), primește toate solicitările de asistență tehnică, indiferent de natura lucrăr rilor. cu toate că noi nu executăm decît proiectele de construcție, nu și cele tehnologice, pentru utilaje, automatizări ș.a., care au fost realizate de institutele de specialitate.Iată, deci, că semnalele de pe șantierele noilor capacități de îngrășăminte chimice au fost recepționate de cei cărora le erau adresate și, ceea ce este îmbucurător, ele au fost urmate de măsuri corespunzătoare. Tinînd seama de importanta respectării termenelor' stabilite pentru intrarea în funcțiune a acestor obiective de investiții, vom urmări. în continuare, activitatea de pe șantiere, din întreprinderile furnizoare de u- tilaj tehnologic și institutele de proiectare. informînd opinia publică despre mersul lucrărilor la noile capa- . citați menite să contribuie 1&, realizarea celor aproape 2 milioane tone de îngrășăminte chimice planificate pentru acest an.
Dan CONSTANTIN

Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, U.R.S.S. pentru stabilirea influenței diferi iilor factori de mediu — fizici și sociali — asupra longevității colectivităților. De această „experiență de viață" a colectivităților longevive. din diferite țări, vor putea beneficia în viitor toți ceilalți.Aș dori să menționez că noul cadru organizatoric — crearea Institutului național de gerontologie și geriatrie, cu secții de cercetare și clinice, cu policlinici, puncte și cabinete de consultații gerontologice și geriatri- ce. înființate în toată țara și in care se aplică tratamentele cu substanțe biotrofice — ne va permite să tre- . cerci de la abordarea longevității individuale, la cea a colectivităților. Prin activitatea desfășurată de-a lungul a peste două decenii, școala românească a dovedit că este posibil să prevenim și să tratăm îmbătrîni- rea precoce cu substanțe medicamentoase, iar elaborarea și experimentarea produselor biotrofice pe bază de procaină („Gerovital H 3", „Aslavital") s-au bucurat de o apreciere din ce în ce mai favorabilă.
— Ce se întreprinde, in con

tinuare, pentru prelungirea vir- 
stei, in special a celei active 7— în Programul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism se subliniază : „Medicina românească va trebui să-și propună cunoașterea mai aprofundată a fenomenelor biologice legate de acomodarea ființei umane la viața modernă, de frigarea proceselor degenerative ale organismului uman și prelungirea duratei vieții active a omului, de dezvoltare sănătoasă, e- chilibrată, fizică și psihică a tuturor membrilor societății, paralel cu evoluția armonioasă a relațiilor sociale noi". Referirea la prelungirea vieții active, prin menținerea stării de sănătate fizică și psihică, reflectă grija pe care o are și în perspectivă partidul nostru pentru ca oamenii de toate virstele să se bucure de cit mai multi ani de sănătate. în folosul lor și al societății. Participarea și după anii de muncă la diferite acțiuni. și activități social-economice le va da sentimentul că sînt utili societății, ceea ce ,are un efect mai tonic decît oricare medicament.Este firesc deci ca în cadiTil politicii generale a partidului și statului nostru pentru asigurarea bunăstării și fericirii întregului popor să se înscrie și eforturile în direcția îmbunătățirii stării de sănătate, a prelungirii duratei vieții active. Creșterea numărului de puncte gerontologice din întreprinderi, de la 126, cite erau în 1974, la circa 630 în 1980. și a numărului de cabinete gerontologice din policlinici (de la 47. cite erau in 1974, la circa 160 în perioada 1975— 1980), va permite urmărirea mai mult decit pină acum a evoluției populației și va oferi posibilitatea de a .intervene de a influența prelungirea vîrstei active.Consider că, alături de eforturile statului și partidului nostru, de a a- sigura toate condițiile pentru o dezvoltare fizică și psihică armonioasă, avem datoria de a face mai mult și in direcția educației sanitaro-geriatrice a populației, prin organizarea unor lectorate pentru popularizarea cunoștințelor geriatrice. Ar fi poate greșit dacă ne-am gindi să facem aceasta numai pentru vîrstnici. în special, tineretul trebuie învățat să „își trăiască viața", pentru că numai așa va beneficia cît mai mulți ani de o , viată activă prelungită.

Convorbire realizată da 
Elena MANTU
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„Scopul întregii noastre activități economico-sociale, țelul suprem al politicii partidului 
nostru, esența misiunii sale istorice de transformare revoluționară a societății și de făurire 
a noii orînduiri, este ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, 
în concordanță cu necesitățile fiziologice științific determinate și cu cerințele spirituale 
generate de progresul neîntrerupt al cunoașterii umane66.I . • ' . • NICOLAE CEAUȘESCU
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AFIȘ ELECTORAL

„Realizarea obiectivelor și sarcini
lor prevăzute în cincinalul 1976-1980 
va duce la o creștere substanțială a 
potențialului economic, științific și 
cultural al României, va asigura oame
nilor muncii de la orașe și sate condiții 
superioare de muncă și viață, va contri
bui la continua înflorire a civilizației 
socialiste, în folosul omului, al întregii 
societăți66.

(Din Directivele Congresului al Xl-lea al P.C.R.)
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marele pictor.
ANDREESCU

marele nostru artist
nationalCurmată îpainte de vreme, creația lui Ion Andreescu se constituie ca un exemplu — unul dintre cele mai emoționante puse la îndemînă de. istoria ultimului secol al picturii românești — de dăruire pentru un crez artistic. E în picturile acestui artist — „cel mai mare artist pe care l-a avut țara" — cum aprecia Nicolae Grigorescu și despre care Goga spunea, cu că „inaugurează de maturitate în românească", o profundă . asupra creatorului cu cu oamenii și de care Andreescu se a- propia aspirînd să le-descopere înțelesurile cele mai cuprinzătoare.Andreescu este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari poeți ai culorii. Capabil să înțeleagă rostul e- 1 fectelor cromatice în comentariul liric al realității, el a construit o imagine plină de forță a lumii satului românesc de cîmpie. Profund meditativă, arta lui e aceea a unui pictor care descoperă esențele realului și le cuprinde într-o sinteză nouă, evocatoare, intr-un comentariu lapidar și. dens. Ca și în cazul lui Petrașcu, s-ar putea spune despre el că e un poet al materiei, a ceea ce este peren în înfățișarea lumii. într-un chip mai limpede decît oricare dintre înaintașii și dintre contemporanii săi. artistul a priceput că frumosul nu se cuvine căutat nici în pitorescul de suprafață, nici în edulcorarea adevărului. Pictura lui se. rostește cu o gravă simplitate, iar limbajul său are o concentrare dramatică. Poet al imaginilor celor mai u- mile, el va căuta ceea ce e stabil în înfățișările universului din preajmă, esențele care definesc această lume complexă a realului.S-a născut în urmă cu 125 de ani, la sfîrșitul lui

Octavian dreptate, perioada pictura meditație legăturii realitatea, priveliștile

februarie 1850. Venea din- tr-o familie împovărată de necazuri : de altminteri, și-a întrerupt li.ceul și s-a înscris la secția de desen a „Academiei de belle-arte", pentru că a trebuit să se gindească de timpuriu cum să-și cîștige existenta. La 22 de ani pleca la Buzău, ca maestru de desen și ca- . ligrafie; cu o leafă mai mult decît modestă. Acesta e momentul în care dreescu își descoperă îndoielnica vocație de tor ; așa cum sînt de rere toți biografii săi;prejurarea care a determinat, în bună măsură, orientarea ulterioară a.-artistului a fost exnoziția din 1872 a „Societății amicilor bel- lelor arte". Exnoziția era dominată copleșitor de lu-

An- ne- pic- pă- îm-

pentru

de vibrant

patriotism
m creația miaiwlâ

fața naturii. într-o cromatică șobră, respingind virtuozitățile, el celebrează întinderea nesfirșită a cîm- piei, peste care se arcuiește un cer adine și grav. Criticul Radu Bogdan, autor al unei excelente monografii consacrate lui Andreescu, observa că peisajele sale îți comunică „sentimentul că întinderea și adîncul sint două coordonate dinadins căutate în imaginea obiectivă a realității, spre a permite artistului să-și desfășoare simțirea lăuntrică și să-i comunice expansiunea".Cu- mijloace simple, care însumau, de fapt, refuzul grandilocvenței și al naturalismului văduyit de emoție, cu un simț acut ăl esențialului. Andreescu evocă
împlinit mai complet ripțele acestei estetici noitoăre, întemeiate cu un .secol în urmă. Faimoasa lui„Iarnă la Barbizon", subtil

Operele „Interogatoriul din zori" 
de Doru Popovici și „Vlad Țepeș" 

de Gheorghe Pumitrescu în primă audiție
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Zbor în...
adineLa Slănic Prahova a avut loc un concurs republican, la șute de metri sub pămînt — grotele salinei transformindu-se intr-un aeroport de lansare a micromo- delelor, care nu cîntăresc mai mult de... un gram 1 Acolo, in adincuri, lipsa oricăror vibrații, temperatura constantă și aerul uscat asigură condiții excelente pentru zborul unor avioane minuscule. Și încă o curiozitate a concursului : el s-a desfășurat într-o liniște perfectă. Pină și aplauzele pentru învingători au fost mimate. Deși desfășurat in adincuri, concursul s-a la înălțime I

simfonice și simfonii prin, care cuprinde, ca într-o frescă, istoria patriei din trecut pină azi, Gh. Dumitrescu ne dă totodată măsura bogatei sale experiențe acumulate în calitate de compozitor și dramaturg. Opera „Vlad Țepeș" ni se dezvăluie intr-adevăr ca desprinsă din aceeași . gîndire și simți- ‘ atit ■ prin unitatea sentiment și acțiu- cît și prin unitatea ... ordinul substanței muzicale, in -care eroi și teme, șlemente generatoare. imagini revin în ipostaze sonore specifice ca într-o impresionantă epopee. Noua' lucrare s-a născut nu numai din imboldul unei evocări îs1-• torice. dar mai ales din• aspirația restituirii în actualitate a unui a- devăr legat de puternica figură de patriot înflăcărat și adversar necruțător al decăderii morale, care a fost Vlad Țepeș.Concepută in siuni ample acte), acțiunea este axată pe luptei unite a niîor din Țara nească. Moldova Transilvania, luminată de ideea patriei-mame și de idealul propriei lor libertăți, dar și de hotărirea de a fi pavăză a Europei în calea puterii otomane. Fragmentele prezentate ne-a,u adus mărturia sugestivă a unei creații de Intens suflu eoic șl dramatic, valo- rificînd virtuțile poe- tice-muzicale zămislite printr-o profundă cunoaștere a tezaurului folcloric și prin dăruirea creatoare a autorului la contactul cu o temă generoasă, fecundă.Avem astfel toate motivele să așteptăm - realizate, scenic într-o modalitate cît mai convingătoare ambele creații de operă, pe care audiția de concert le-a confirmat ca valoroase și interesante.

prima audiție de concert, reprezintă o premisă cfertă pentru tălmăcirea celor două partituri în forma complexă a spectacolului de operă,Aparținînd generației de compozitori care ating astăzi pragul maturității. Doru Popovici și-a afirmat afinitățile îndeosebi pentru latura lirică, meditativă, interiorizată a genului, prin o- perele „Prometheu" după V. Eftimiu și „Mariana Pineda" după F. G. Lorca. Noua lucrare pune în lumină forța morală a

valorificarea resurselor de care dispune genul Operei întruchiparea specifică, profundă i și nuanțată a unor teme semnificative din istoria - patriei, din viața o- mului contemporan constituie una dintre preocupările esențiale âle creatorilor noștri din acest domeniu. Compozitori și dramaturgi,. regizori și interpret se străduiesc cu pasiune să afle soluții adecvate de realizare a operei la înălțimea cerințelor pe acest drum, fiecare’ experiență în care se investește talent, spirit de dăruire și răs- .pundere este binevenită. Consecventă programului de stimulare a eforturilor pentru afirmarea operei originale, Radioteleviziu- nea Română a organizat recent un concert susținut de orchestra de studio și de cor, cu concursul unor soliști vocali, o- ferind publicului două lucrări în primă audiție : „Interogatoriul 
din zori" de Doru Po
povici și „Vlad Țepeș" 
de Gheorghe 
trescu. Prin aportul competent și însuflețit al ansamblului simfonic (dirijor Carol Litvin) și coral (dirijor Nicolae Vicleanu), al cîntăreților lulia Buciuceanu, Octav E- nigărescu. Pompei Hă- rășteanu, Gheorghe Crăsnaru. Florin Dia- conescu. Lucian Marinescu, Florin Farcaș, Nicolae Antonius Marcel Angelescu și Vasile Tudose, în re- lui fost spre ăm-

dovedit
Depinde 
de noroc

re, de ne, destructuri clare. Regimul crortiatic sobru, întemeiat pe ritmurile îndelung cumpănite ale tonalităților simple, arhitectura compozițională, desenată cu limpezime, se transformă intr-o poezie tăcută a lucrurilor umile. Dar ciștigul cel mai ...evident din lucrările ultimilor ani de creație ai liii Andreescu este cel pe care-1 mărturisesc portretele lucrate după 1880. Un . fel de demnitate monumentală, care decurge logic din înțelegerea universului moral al modelelor, conferă acestor tablouri o autenticitate gravă. Pictorul a știut să descopere o realitate, spirituală, plină de noblețe, aceea a țăranului român, și portretele printre infăp-
să-i

pic-
Dan GRIGORESCU

e-

CARNET
MUZICAL J

Andreesțu, Nicol eseu.

prin dense, ale
libre- imagi- contras- dialogului și procu-

unul din- care au profund aer liber.

murit la care - Începe să se personalitatea

e- 
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LA 125 DE ANI DE LA NAȘTERE
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PROGRAMUL II

DE VORBĂ CU TINERII verticala 
județul

____ electoral, 
masculin ; Steaua 

— Borac

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Oameni și șoareci — 
19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recitaț extraor
dinar Rudolt Kerer (U.R.S.S.) — 
pian — 20
• Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunil române : Concert sim. 
fonic ; dirijor — Emanuel Elenes- 
CU — 20.
o Opera Română : Trubadurul 
— 19.

crările lui Grigorescu; fără să fi existat afinități temperamentale între cei doi artiști, lui Andreescu i s-a relevat cît de rodnică e inspirația din priveliștile țării sale, cit de profunde pot fi zonele de artă create de inspirația din realitatea satului românesc.Tinărul pictor s-a apropiat cu precădere de acele imagini care cuprindeau mărturiile existentei trudnice și triste a țăranului acelei vremi. Peisajul \ dezolant din împrejurimile Buzăului, case sărace; portrete ale unor oameni necăjiți și osteniți, care nu știu să suridă, alcătuiesc tematica tablourilor lui Andreescu încă din primii ani ai activității lui artistice. O lume aspră, priveliști aride pe care nicj lumina crudă a soarelui, nici scînteierea. rece a zăpezilor nu sînt chemate să le înfrumusețeze. Este însă tot ... atît de adevărat că torul păstrează o atitudine de adîncă reculegere . in

aceste peisaje cu un patos stăpinit cu ' inteligentă. Grandoarea peisajelor sale cu păduri pe care criticul de artă Vasile Florea le numea „viguroase ca o muzică de orgă ce răsună calm și măreț din tuburile trunchiurilor de copaci" provine din acest simț al echilibrului proporțiilor, din mărturisirea directă a sentimentului pe care nu-1 înșeală scăpărările fugare ale luminii.Trecerea lui pe la Bar- bizon, satul din preajma Parisului în care se adunaseră mai mulți artiști osteniți de tradiția unei picturi searbăde de atelier, e marcată de cîteva peisaje de amplă respirație, în care structurile lumii vizibile sint învăluite într-o lumină calmă și generoasă. Se poate afirma, fără primejdia de a greși, că românul Andreescu a fost tre barbizonienii înțeles cel mai rostul picturii în cu alte cuvinte,

dialog al unor culori stinse, al unor griuri rafinate. în care formele realului nu se pulverizează, constituie, cu siguranță, un punct necesar de referință pentru istoria artei moderne.Contactul cu arta europeană a produs, ca în cazul atîtor pictori și sculptori români, o reacție dintre- cele mai caracteristice. Sensibilitatea lui Andreescu. capacitatea lui de a integra în chip creator experiența culturii europene au aprofundat conștiința lui de pictor român. Deschisă larg spre arta cultura noastră totdeauna sugestiile și să preteze din unghiul
europeană, a știut în- discearnă le inter- .____ _ . .. J ' 1 uneitradiții specifice. îmbogățit cu experiența din Franța, pictorul va tălmăci peisajul țării sale în imagini de o vibrantă forță de expresie. Pămîntul, trunchiurile arborilor, iarba de un ver- ’ de liniștit dobîndesc și mai multă putere de evocare a unui univers alcătuit

lui român; și sale se. numără cele mai însemnate tuiri ale genului.Ion \ndrnasr.’ a la 32 de ani; vîrstă — de obicei contureze . ..____________unui artist. însă creația lui . demonstrează că, deși frântă înainte de vreme, evo-, luția lui artistică atinsese im punct înalt al picturii noastre. El este unul dintre acei artișW ai României care au dat culturii acestei țări o statură europeană, păstrîndu-i intact profilul propriei sensibilități.

la gara 
autobu-

EXPOZIȚIE OMAGIALĂîn sălile colecției de artă din Piatra Neamț ă fost deschisă o expoziție omagială consacrată împlinirii a 30 de ani de la instaurarea primului guvern revoluționar democratic din istoria României. Expoziția reunește un bogat material documentar de arhivă ca facsimile, fotografii, articole de presă, fotocopii și altele, care ilustrează sintetic momentele esențiale din drumul mereu ascendent parcurs de patria noastră în cei 30 de ani. Tot cu acest prilej, la cabinetul județean de partid a avut loc un simpozion intitulat sugestiv „30 de ani de la instaurarea primului guvern revoluționar democratic , din istoria României11-.' (Ion Manea).
în județul Argeș se organizează interesante acțiuni cu tinerii care votează pentru prima dată. Două asemenea întîlniri cu activiști de partid și de -stat au avut loc la clubul elevilor și studenților din. Pitești, unde au fost prezenți elevi ai școlilor profesionale din oraș, tineri muncitori din secția -de montaj a întreprinderii de autoturisme de la Colibași. (Gh. Cîrstea).

• Teatru) de comedie : Tovarășul 
feudal și fratele său — 19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureantt) : Joc de pisici — 19.30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : A 
12-a noapte — 19,30.
e Teatrul Mic : viata e ca un va
gon 7 - 19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala’ 
Magheru) : Adio, Charlie — 19.30. 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul evreiesc de stat : Nun
ta de argint — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
riei) : Un băiat de zahăr... ars 
19.30.

■ Teatrul de revistă si comedie 
„I. Vasilescu" (sala din Stefaă cel 
Mare 34) : F.u «int tatăl copiilor 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt si Pufușor și 
Mustăcioara — .10
. Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțolul curios — 10,
(sala Academiei) ; Un băiat istet 
și un rege nătăflet — 17.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec -r 19.30.
a Studioul I.A.TiC. „I. L. Cara 
giale" : Montserrat — 20.
a Circul de stat ; Un șerif la„ 
circ — 16; 19,30.

ARTA PLASTICĂ 
LA ÎNTÎLNIRE 
CU PUBLICUL (Urmare din pag. I)al în alConsiliul județean Buzău Frontului Unității Socialiste colaborare cu cenaclul local Uniunii artiștilor plastici au organizat cîteva expoziții și conferințe pe teme de artă. Expozițiile de pictură, sculptură și grafică, înmănunchind lucrările artiștilor plastici buzoieni. au fost deschise în incinta caselor alegătorului din zona industrială a municipiului Buzău și din comunele Pătîrlagele, Săgeata și Pietroasele. în perioada cît rămân deschise, expozițiile vor constitui și locul de înțîlnire a publicului cu artiști plastici, critici de artă tare. (Mihai și cadre universi- Bâzu).

ÎNTÎLNIRI CU SCRIITORIjudețean pentru educație socialistă —numeroase întîlniri ale diferitelor categorii de oameni ai muncii cu grupuri de scriitori, poeți și publiciști din București și Iași, acțiuni înscrise in programul manifestărilor dedicate alegerilor de deputați de la 9 martie. întil- nirile au avut loc la casele alegătorului din Fălciu ’și Huși, la întreprinderea de confecții, filatura de bumbac, liceul energetic, școala profesională a întreprinderii de ventilatoare și Casa de cultură a sindicatelor din orașul Vaslui, si jn comuna Duda-Epureni. Oaspeții au citit din creațiile lor și au purtat discuții cu muncitorii, țăranii cooperatori, intelectualii, lucrătorii din instituții. (Crăciun Lăluci).

Comitetul cultură și Vaslui a organizat

mai multă- chibzuință și răspundere a pămîntului. Colective de activiști și specialiști ai direcției agricole s-au deplasat in unitățile agricole, unde, împreună cu organizațiile de partid, au analizat posibilitățile de folosire a fiecărei palme de pămînt. Organizațiile de partid, în • adunări generale, in convorbiri cu oamenii, cu ajutorul gazetelor de stradă și al altor mijloace, evidențiază posibilitățile concrete.
— Cum asigurați creșterea 

rolului organizațiilor de partid 
din unitățile economice în bu
nul mers al activității. produc
tive 7— Vorbind despre creșterea rolului organizațiilor de partid in viața întreprinderilor și a unităților agricole, avem în vedere un proceș legic strins legat de întărirea capacității de influențare a maselor, de convingere a oamenilor. în ultimul timp îndeosebi s-a încetățenit in mai mare măsură ideea justă că „un stat major" nu se poate mulțumi azi cu ceea ce a făcut ieri, că trebuie să lupte neîncetat împotriva rutinei, să cerceteze mereu viața printr-un dialog viu cu masele și să imprime' a- cest mod de gîndire al Comuniștilor tuturor oamenilor muncii. Un exemplu. Cînd siderurgiștii din Roman, din inițiativa comuniștilor, au lansat chemarea la. întrecere pe acest an către toate unitățile prelucrătoare din industria metalurgiei feroase, ei și-au înscris, printre obiectivele întrecerii, depășirea planului la producția fizică cu 10 000 tone țevi. La numai două săptămîni după lansarea chemării, membrii biroului comitetului județean de partid s-au deplasat in această unitate. împreună cu comitetul de partid de aici s-au făcut noi reevaluări ale posibilităților, au

fost consultați zeci de comuniști, cadre tehnice, muncitori, in final gă- sindu-se resurse — în special de inițiativă umană — pentru devansarea lucrărilor la montajul unor utilaje in noile obiective, incit să se obțină un spor de încă 2 800 tone țevi.Si în județul Neamț se acționează cu toate forțele pentru a se obține o producție echivalînd cu o tonă de cereale pe- locuitor, încă în acest an. Comitetele de partid din cele 43 de comune cu profil cerealier au fost ■ ajutate să-și întocmească planuri

.4

lare cu sarcina economică de bază a județului Neamț, ”și anume obținerea în acest ultim an al cincinalului a unei producții globale industriale de aproximativ 15 miliarde lei. cu 18,6 la sută .mai mult față de realizările anului trecut, deci a unui ritm mediu de creștere dintre cele mai ridicațe în comparație cu celelalte județe ale tării. Se înțelege că atingerea acestui ritm presupune, ca un element primordial, existența unei discipline stririte, liber consimțite, la toate nivelurile.

gia muzicală a Ion Barnea. a deschisă calea scena teatrului a ___belor creații, diferite în ce privește1 concepția dramatică și stilul, dar anroPlate -"prin mesajul militant, prin vibrația patriotică pe care o transmit. Dramatismul acțiunii mu-, zicale, expresivitatea plină de colorit, relieful personajelor an- , gajate în conflict, așa 
cum s-au relevat în

comuniștilor, lupta lor neînfricată pentru libertate, pentru crearea unei societăți noi, mai bune și mai drepte, cea care se edifică astăzi pe pă- m.int românesc. Ale- gind ca simbol al unui crez înalt pe comunistul Ion I. Ion.tul, „nile tante dintre erou rorul instrument al o- presiunii, exponent al trecutului regim, conturează un climat de intensitate emoțională crescîndă, dominat de sentimentul încrederii in izbînda dreptății și a omeniei. Adecvată poemului, muzica, de un patetism’ înflăcărat, întregește cu viață lăuntrică proprie sensurile acțiunii. împlinind sugestia literară printr-iiri discurs sonor inspirat, cald, sesizant. Operînd o sinteză a, mijloacelor o- perei clasice și moderne, Doru Popovici a- lege calea unei arte cu rezonanță directă in sensibilitatea audito- riului-spectator. dincolo de zonele unei laborări abstracte limbajului.Adăugind un nou pisod ciclului de one- oratorii. poeme

dimen- (patru operei ideea româ- Româ- Și

Dr.
Vasile TOMESCU

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
17,00 Telex.

Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.
Universitatea TV.
Blrult-au glndul. Evocare - 
Alexandru Odobescu.
Lecții’TV pentru lucrătorii 
din agricultură. Combaterea 
principalelor boli și dăună
tori tn viticultură.

19,00 Județele țării pe 
dezvoltării. — Azi

, Arad
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal * Curier 
20,00 Handbal r_____ ,

București — Borac Banja 
Luka (Iugoslavia) in semifi
nalele „Cupei campionilor 
europeni". Transmisiune di
rectă de la Palatul sporturi
lor șl culturii.

21,10 30 de ani de la acel memora
bil 6 Martie. „Aici noi sîntem 

.stăpînl !“. Cucerirea primă
riilor șl prefecturilor a con-

stltult un moment semnifica
tiv în procesul transformări
lor revoluționare în’ societa
tea românească.
Reportaj T : „Candldații
noștri".,
Ritm, tinerețe, dans, specta
col pentru tineret cu Smokey 
Robinson șl invitații săi. 
24 de ore.
închiderea programului.

20,00 Film artistic : „Cârti de cre
dit". Premieră pe tară. Tn 
distribuție : John Saxon, 
Loraine Stephens, Tina 
Louise, Rory Calhonn. David 
Cawary. Regla : Ed Abrams. 

21,00 Din lirica universală — De
sen de iarnă.

21.15 Telex.
Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziuntl. Par
tea a n-a. Transmisiune di
rectă din Studioul de concer
te. Dirijor : Emanuel Elenes- 
cu. • tn program : P. Hinde
mith — Concert pentru or
chestră de coarde op. 38 ; I. 
Stravinskl — Simfonia în trei 
mișcări.
Bucureștlul necunoscut. Foi- 
șoarele orașului.
închiderea programului.

de întărire a ordinii și disciplinei, organizînd periodic „ore de dirigen- ție muncitorească11, cu profunde implicații educative. De asemenea, pentru ca organizațiile de partid să ajute that eficient integrarea rapidă în producție a tinerilor veniți din mediul rural, avem în vedere reluarea pe un plan mai larg a dialogului „uzină-sat“, care constă în organizarea • periodică a unor acțiuni . politice educative in localitățile din care provin și’unde trăiesc familiile noilor angajați,

— Fără a minimaliza sau eluda răspunderile care ne revin pentru unele neajunsuri care se manifestă în activitatea economică din județ, considerăm că este cazul să aducem în atenție și cu acest de probleme a căror în sarcina anumitor unități economice în vedere, în primul un.or obiective noiciment Tașca și Fabrica praf din Piatra Neamț

A CONDUCE CONCRET
unitare pentru atingerea acestui o- biectiv, planuri care sînt prezidate de ideea că muncind mai bine, cu mai multă răspundere comunistă, putem realiza mai mult. Ele prevăd numeroase acțiuni organizatorice și politico-educative menite să contribuie la asigurarea încă de pe acum a suprafețelor necesare și a unor semințe valoroase, organizarea muncii în acord global, executarea lucrărilor la timp și în conformitate cu■ se la normele științei agricole, spre a realiza cel puțin 3 500 kg cereale hectar.

— Ce măsuri concrete se a- 
plică pentru întronarea discipli
nei — factor de prim ordin în 
creșterea capacității de acțiune 
a organizațiilor de partid din u- 
nitățile economice ?— Cred că o asemenea cerință trebuie privită intr-o strînsă core-

Practic, modalitățile prin care organizațiile de partid pot acționa pe linia întronării disciplinei sînt inepuizabile. în deplină concordanță cu. normele vieții interne de partid și cu prevederile Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor. ale eticii si echității socialiste. în fiecare organizație de bază au loc expuneri și dezbateri pe diverse teme ale disciplinei, adunările generale devenind o școală de educație comunistă. Toate formele muncii politice și cultural-educative.’ cum ar .fi gazetele de perete și satirice, stațiile de radioamplificare, filmele documentare de scurt metraj realizate pe baza unor fapte concrete din unități și cu deosebire munca de la om la om sînt instrumente de neprețuit în marele e- fort educativ. Puternica organizație de partid de pe platforma chimică Săvineștl, de exemplu, a fost ajutată să găsească noi modalități

Adunările generale ale oamenilor muncii din industrie, cit și adunările generale din cooperativele agricole, aflate in plină desfășurare, sînt folosite. de asemenea, pentru a ridica pe noi ti’epte spiritul de răspundere și disciplină. La sate, unul din o- biectivele centrale ale muncii de partid este ca. pe baza unei bung organizări in cadrul echipelor și brigăzilor, să se asigure întărirea ordinii șl disciplinei, a răspunderii colective In producție. înlăturarea neajunsurilor care mai există în a- plicarea acordului global, concomitent cu întărirea răspunderii personale a fiecărui țăran, fiecărui mecanizator și specialist, pentru soarta recoltei.
— Subliniați cîteva din pro

blemele economice ale județu
lui, a căror rezolvare este con
diționată de contribuția ministe
relor și a altor unități econo
mice centrale.

prilej o seamă rezolvare cade ministere sau centrale. Am rind, realizarea — Fabrica de de lapte . • pentruca're, deși s-a stabilit un ‘ termen foarte strins de punere în funcțiune, nu s-au avizat și aprobat încă documentațiile, iar formele de contractare a utilajelor nu sînt perfectate. De asemenea, din studiile și analizele întreprinse în aceste zile de către. biroul comitetului județean de partid, rezultă că unii parteneri de contract din tară ai întreprinderilor din judot. printre care uzinele „23 August" din București, nu-si onorează obligațiile. Se întîmpină greutăți si in asigurarea unor materiale pentru noua turnătorie de la I. M. Roman, ca și în aprovizionarea cu unele materii prime de bază pentru producerea melanei. Există observații și în ce privește desfacerea materialelor de construcții de la întreprinderea din Roman. Considerăm că ministerele, centralele de resort Pot acorda un ajutor mai substanțial in rezolvarea operativă a acestor probleme.în ce ne privește, comitetul județean de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Neamț sîntem hotărîți să nu precupețim nici «un efort pentru înfăptuirea in cele ■ mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin pentru realizarea cincinalului înainte de termen.
Convorbire consemnată de 
Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"

Stația de autobuze de 
din Calați. Aici opresc 
zele 9, 24 și 28. Toate trei merg 
spre noul cartier „Țiglina ,11". 
Dacă ai norocul să vină „24", 
plătești numai 50 de bani. Dacă 
vin „9“ sau „28“, te costă un leu 
biletul. Deși traseul este același, 
deși autobuzele sint la fel. costul 
diferă. Dar nu e singura surpri
ză servită călătorului neavizat. 
Majoritatea traseelor de autobu
ze sint secționate in două zone 
aproximativ egale, pentru fie
care zonă călătoria costind 0,50 
lei. Chiar dacă te urci la ultima 
stație din primă jumătate a tra
seului și cobori la prima din ju
mătatea următoare, plătești un 
leu. Deci, poți să mergi 8 sau 10 
stații intr-o zonă cu 50 de bani, 
dar dacă zonele se suprapun, 
plătești un leu numai pentru 
două stații. La sesizările cetă
țenilor. pină acum s-a răspuns 
că „problema, sistemului de ta
xare" se află in... studiu. Cu „s" 
de la... staționare.

Miere amarăîntr-o garnitură de tren aflată în triajul stației C.F.R. Sibiu, manevranții Ștefan Gheorghe și Ilie Duță au descoperit că intr-unui din vagoane se a- flă miere. „Hm, ce zici, o fi dulce ?“ — l-a întrebat Ilie pe Ștefan, sau Ștefan pe Ilie, nu se știe precis. Ceea ce se știe este că amindoi au dat iama prin miere. Prinși de miliție, cei doi manevranți de vagoane n-au mai .putut să „manevreze" în nici un chip coletele sustrase. De unde se vede că mierea poa-. te fi jji.amară-.- ' . v- țv.w-.
Cortina 
a fost trasă

Scriam aici, intr-o notă, 
titlul „Cacialmâ". că la specta
colul de muzică ușoară de la 
Focșani, din 12 februarie, nu se 
putea intra numai cu biletul de 
8 lei, dacă nu mai dădeai alți 8 
lei pentru două pliante de par
ticipare la un concurs organizat 
în... 1973—1974 de A.T.M. (Aso
ciația oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale) și 
revista „Ateneu". Dar cacial- 
maua nu le-a fost trasă numai 
spectatorilor, ci și organizatori
lor concursului respectiv. Pen
tru că, iată ce ne precizează 
A.T.M. (secretar Ana Toboșaru) 
in adresa trimisă : „A.T.M. nu a 
avut nici o cunoștință și nu a 
dat nici o aprobare privind or
ganizarea acestei acțiuni. Vino
vat se face gestionarul-difuzor 
care, după încheierea concursu
lui, a abuzat de calitatea sa. 
difuzînd aceste pliante, Pentru 
abaterea comisă, conducerea 
A.T.M. a dispus imputarea tutu
ror sumelor cheltuite la Focșani, 
precum și renunțarea la- orice 
colaborare viitoare". Cu alte cu
vinte, cortina a fost trasă : 
„omul din culise" a fost chemat 
la rampa răspunderii.

Mistrețul
9 

„mîncat“ 
de oi

cu

Vn mistreț hăituit a ieșit din 
pădure și a dat buzna in turma 
de oi a cooperativei agricole din 
comuna Matei, județul Bistrița- 
Năsăud. Văzind pericolul, in loc 
s-o ia la fugă, speriate, oile s-au 
„lipit" parcă una de alta, făcind 
un adevărat „zid" in calea fu
riosului mistreț. Lovindu-se de 
ele, mistrețul a căzui și astfel 
i-au venit de hac ciobanul Ște
fan Kadar șl cooperatorul D. 
Dănilă. Și cînd te gindești că 
vinătorii care-l hăituiseră se în
torceau din pădure cu tolba 
goală. De, vorba ceea, nu e pen
tru cine se pregătește...

Joacă 
periculoasăScăpați de sub supravegherea părinților, cîțiva copii din comuna Dăiești, județul Vilcea, au încins un joc pe cît de năstrușnic, pș atît de periculos : care aruncă mai sus și mai departe, peste linia de înaltă tensiune, cuti.i de conserve legate cu cîte 

o sîrmă. Cutiile de conserve, antrenate de sirma de care erau prinse, zburau ca zmeul, care încotro. Printre cei mai „îridemî- națici" se afla și un băiețel dewu uaicțui Ut: 12 ani. La o nouă aruncare a unei cutii însă, curentul prin sirma de care l-a trîntit pe băiețel carbonizindu-1. scurs era legată la pămînt,
Rubrică redactată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii"

de

no’iqihăj

w
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Vă mulțumim sincer pentru frumoasele felicitări adresate cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a înființării Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam.Cu acest prilej, mulțumim din inimă Partidului Comunist Român, guvernului și poporului frate român pentru sprijinul și ajutorul, acordate, înainte ca și în prezent, cauzei revoluționare a poporului vietnamez.Fie ca solidaritatea și prietenia frățească dintre partidele și popoarele celor două țări ale noastre să se consolideze și să se dezvolte cu fiecare zi mai mult.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM

ANGAJAMENTUL MOBILIZATOR AL MINERILOR:
________ •   :_________ *,_____________________ 1  —‘----------- -  

„Țării mai mult cărbune"
Cu prilejul adunării generale a oamenilor muncii din 

unitățile Centralei cărbunelui Petroșani, participanții 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cronica zilei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaApreciem în mad deosebit mesajul prietenesc pe care ați binevoit ■ă îl adresați cu ocazia Zilei naționale a Kuweitului.Transmițîndu-vă mulțumiri călduroase, am plăcerea de a exprima Excelenței Voastre sincerele și bunele noastre urări pentru fericirea dumneavoastră personală și a poporului român prieten.

Șeic SABAH AL-SALEM/ AL-SABAH
Emirul Statului Kuweit

0

- Excelenței Sale domnului SENI PRÂMOJ
-Prim-ministru al Guvernului Regatului ThailandaAm deosebita plăcere de a vă transmite cu ocazia alegerii dv. în Înalta funcție de prim-ministru al guvernului thailandez cele mai cordiale felicitări și urări de succes în activitatea dv.îmi exprim convingerea că bunele relații de cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în interesul popoarelor noastre și al păcii în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

vizitele delegației Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome si Principeîn cadrul vizitei pe care o efectuează in tara noastră, -la invitația C.C. ăl P.C.R., delegația .Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, condusă de tovarășul Manuel Pinto da Costa, secretarul general al mișcării, a avut întîlniri lă , Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Comitetul municipal Brașov al P.C.R., la Uniunea Națională a

Cooperativelor Agricole de Producție, Consiliul Național al Femeilor, precum și la ministerele educației și invățăniîntului, sănătății, transporturilor și telecomunicațiilor și turismului.Delegația a vizitat, de asemenea, obiective economice și social-cultu- rale în București și județele Prahova și Brașov.

Desfășurată în atmosfera de puternică angajare comunistă și muncă rodnică a întregului popor pentru înfăptuirea Programului și Directivelor adoptate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, de efervescenta activitate politică pentru întîmpinarea alegerilor de la 9 martie a.c. cu noi și- remarcabile realizări — se arată în telegramă .— adunarea generală a analizat multilateral, in spiritul unei înalte exigențe, activitatea din anul 1974 și măsurile necesare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor viitoare.Exprimăm cea mai vie recunoștință pentru înalta grijă pe care dumneavoastră, mult .stimate tovarășe Nicolae CeaușescU.'o acordați dezvoltării și modernizării rapide a industriei carbonifere și îmbunătățirii' continue a condițiilor de muncă și de viață ale minerilor, adeziunea totală a colectivelor de muncă din unitățile miniere la întreaga’politică .internă si externă a partidului, hotărîrea de a înfăptui neabătut Programul adoptat de Congresul al XI-lea. de a mobiliza întregul nostru potențial uman și. material la înfăptuirea sarcinilor puse de partid în fața industriei carbonifere. Prin aplicarea- în viață a măsurilor luate pe baza valoroaselor indicații pe care le-ați dat cu prilejul fructuoasei vizite de lucru făcute de dumneavoastră în centrele miniere din județeje Hunedoara si Gorj, activitatea industriei carbonifere â înregistrat o îmbunătățire continuă. Vă raportăm că în anul 1974 minerii, toți lucrătorii din. industria carboniferă, mobilizați >de organizațiile de partid, au participat cu însuflețire la marea întrecere socialistă, aducîndu-și contribuția la succesele obținute" de poporul român. Planul producției globale și marfă a fost îndeplinit, oe ansamblu) Centralei cărbunelui Petroșani, in proporție de 101 la sută, obținindu-se

o producție suplimentară de 52 milioane lei. cu 17 milioane lei superioară angajamentului luat în întrecerea socialistă. S-au livrat economiei naționale 2 milioane tone de cărbune în pluș față de realizările anului 1973, a crescut ponderea cărbunelui cocsificabil .in totalul producției, s-a îmbunătățit calitatea cărbunelui, a sporit eficiența producției.Lucrătorii din industria cărbunelui sint ferm hotărîți ca în acest an care încheie , cincinalul să muncească mai spornic, să realizeze la un nivel superior toate obiectivele de plan. Pentru anul 1975, in numele minerilor și al tuturor lucrătorilor din unitățile apârținind .Centralei cărbunelui Petroșani, ne angajăm, mult iubite tovarășe secretar general, să depășim planul producției globale și marfă cu 37 milioane- lei, să livrăm economiei naționale peste plan 110 mii tone cărbune net și 7 mii tone brichete cărbune, să reducem consumurile materiale "cu 1 800 mc material lemnos, 2.5 milioane kWh energie electrică și 5 000 tone combustibil convențional, să reducem, cheltuielile de producție cu 
6 milioane lei. Vom asigura creșterea gradului de mecanizare a producției, îmbunătățirea utilizării mijloacelor tehnice și a proceselor tehnologice, a condițiilor de muncă și viață ale minerilor.' Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae' Ceaușescu, că minerii, alături de constructorii de utilaj minier, cercetătorii și proiectanții, toate colectivele din unitățile Centralei cărbunelui Petroșani vor munci cu abnegație și dăruire pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe anul 1975, a luminosului Program al făuririi societății socialiste, multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism elaborat de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Miercuri . dimineața, ■ președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Mihai Dalea, ■ s-a întîlnit . cu Robert J. Hawke, președintele Consiliului Australian al Sindicatelor — A.C.T.U. — care face o vizită in țara noastră.în cursul convorbirii, desfășurate înir-o atmosferă caldă. prietenească, a avut loc un schimb de păreri privind preocupările actuale ale U.G.S.R. și A.C.T.U. S-a exprimat dorința de a dezvolta, în continuare, relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două centrale sindicale.
IV. ' ' ■/ . '■
• >' : ' *Miercuri dimineața, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Jeffrey Charles Petersen, noul ambasador extraordinar Și plenipotențiar al Marii Britanii în Republica Socialistă România1, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.

în zilele de 24—26 februarie ne-a vizitat țara o delegație a. Ministerului Educației din Venezuela, ' condusă de Eduardo Gonzales Reyes, director pentru invățămîntul superior, în timpul șederii în România, oaspeții au avut întrevederi la 'conducerile Ministerului Educației și învățământului, Universității București, Institutului politehnic București, A- cademiei de științe economice, au vizitat instituții de învățămînt superior, abordind probleme ale dezvoltării. învățămîntului în cele două țări și ale colaborării Ințeruniver- sitare, (Agerpres)

OP0RT* SPORT * SP0RT» SPC>ftT

Reprezentantul P. C. R. la lucrările Partidului Progresului 
și Socialismului din Maroc s-a Hors în CapitalăTovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C, al P.C.R., care a reprezentat Partidul Comunist Român ia lucrările Congresului Național al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc, s-a înapoiat, miercuri seara, în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otooeni, reprezentantul P.C.R. a fost salutat de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost prezent Moati Jorio. ambasadorul Marocului la București.

1 La plecarea din Casablanca, tovarășul Cornel Burtică a fost condus de Abdeslam Bourquia, membru al Biroului Politic, secretar al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc. Douet Abdelmajid. membru supleant al Biroului Politic al P.P.S., de membri ai Comitetului Central și activiști ai partidului. vAu fost de față Ovidiu Popescu, ambasadorul României la Rabat, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
A FOST SEMNAT LA TRIPOL)

Protocolul celei de-a doua sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-liliiene 

de colaborare economică si tehnicăMiercuri s-au încheiat Ia Tripoli convorbirile dintre delegația economică română, condusă de i tovarășul Ion Palan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior si cooperării economice internaționale, și delegația economică libiana. condusă de Abu Bakr Al Sharif, ministrul economiei, prin semnarea protocolului celei de-a doua sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale ro-

Programe de modernizare 
economică în străvechea Eladă 

CORESPONDENȚA DIN GRECIA

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI TINERETULUI SI STUDENȚILOR 
DIN ROMANIA PENTRU NAȚIUNILE UNITErării și întărirea unității de acțiune a tineretului și studenților de pretu- ' tindeni pe platforma luptei pentru înfăptuirea obiectivelor fundamentale comune.în cadrul adunării de constituire a ,______ ,_____ _ _ ________________ ___ „ . „„ , A.T.’S.R.N.U. au fost, aleși. membriitidului și statului nostru-,- a poziției- Biroului Asociației.

La_ Palatul sporturilor și culturii

Azi, cuplaj handbalistic international
La București a avut loc constituirea Asociației Tineretului și Studenților din România pentru Națiunile Unite (A.T.S.R.N.U.).A.T.S.R.N.U. își propune ca, prin activitatea sa, sșr militeze pentru promovarea politicii:'externe â -par-țării noastre privind creșterea 'rolului și însemnătății Organizației Națiunilor .Unite în viața internațională, să facă cunoscute, In cadrul mișcării Internaționale de tineret și stu- denți, aspirațiile de pace, progres, prietenie și colaborare între popoare ale tinerei generații din România, să contribuie la dezvoltarea colabo-

Adunarea a propusafilierea A.T.S.R.N.U. la Mișcarea Internațională a Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite (I.S.M.U.N.).La adunarea de constituire a A.T.S.R.N.U. âu participat reprezentanți ai U.T.C. și U.A.S.C.R., precum și ai Ministerului Afacerilor Externe și Asociației Române pentru Națiunile Unite.
LA 5 MARTIE 1975

Tragerea extraordinară Pronoexpres a MărțișoruluiAdministrația de stat Loto- Pronosport informează participanții. că în ziua de 5 martie 1975 organizează tradiționala tragere extraordinară Pronoexpres a Mărțișorului, la care se vor atribui numeroase și im- portante premii în bani, autoturisme „Dacia 1300“, „Moskvici 408/412“ și „Skoda S 100", precum Și excursii peste hotare în R. S. Cehoslovacă (Praga — Karlovi-Vary — Plzen) cu trenul și autocarul, în R. P. Ungară (Budapesta — Balaton) cu trenul și autocarul, în Anglia (cu avionul, durata circa 8 zile) și Franța (cu avionul, durata circa 8 zile).

La tragerea 1 extraordinară Pronoexpres a Mărțișorului din 5 martie se. vor efectua 7 extrageri, după cum urmează : primele trei extrageri de cîte 5 numere fiecare din 45. gerea a 4-a și a 5-a de cîte 6 numere din 45 și extragerea a 7-a de 5 numere din 45. în total vor fi extrase 38 de numere cîștigătoare. Participarea se face cu bilete de cite 6 lei și 15 lei, ■ ultima variantă avînd dreptul de participare, la toate cele 7 extrageri. Depunerea biletelor cîștigătoare se va face pîriă sîra- bătă 8 martie 1975, la ora 13, în orașele reședință, de județ și pînă vineri 7 martie 1975, la ora 13, în celelalte localități.

extra-

Astăzi, in semifinalele „Cupei campionilor europeni", se vor desfășura, în program cuplat, la Palatul sporturilor și culturii din Capitală, cu începere de la ora 18,30, meciurile I.E.F.S.—Spartak Kiev (feminin) și Steaua București—Borac Banja Luka »(masculin). Stațiile noastre :de. radio
IȚÎOG ------ —

TENIS : Circuit internațional 
compus din 11 turneeCu ocazia consfătuirii de calendar 

a unor federații de tenis din Europa (Budapesta 21—22 februarie) s-a hotărit. organizarea unui circuit internațional compus din 11. turnee în sală. Gazdele turneelor acestui circuit, care va începe la 14 decembrie 1975 și se va încheia la 28 februarie 1976, vor fi : România (4), Cehoslovacia (2), Ungaria (2), U.R.S.S. (1), Polonia (1) și Bulgaria (1). La aceste turnee vor fi' invitați tenismani din. alte țări decit cele citate mai sus ca organizatoare ale circuitului. Pentru ansamblul circuitului se va întocmi un clasament general (prin a- dițiune de puncte) al acelor jucători care vor fi participat la minimum opt dintre cele 11 turnee.Cit privește viitoarea ediție a „Circuitului României", pe terenuri acoperite, ea va cuprinde, pe lingă cele patru competiții incluse în circuitul internațional amintit mai sus, alte patru turnee interne (cu cîte 24 de jucători, deci un turnee.

vor transmite cu începere de la ora 18,30 în cadrul emisiunii „Orele serii" aspecte de la jocul I.E.F.S.—Spartak Kiev. întîlnirea Steaua—Bprac Banja Luka va fi transmisă in întregime pe- programul I cu începere din jurul orei 20. De asemenea, acest joc va putea fi urmărit în direct pe micul ecran.
primit replica selecționatei de tineret a Cehoslovaciei, pe care a in- vins-o cu scorul de 3—2 (2—0, 1—1, 0-1).Punctele echipei române au fost marcate de Gh. Huțanu (2) și Turea- nu. Pentru învinși au înscris Kali- voda și Bulih.Meciul dintre echipa SKA Sverdlovsk și selecționata Elveției, de bună factură tehnică și antrenant prin ritmul său, s-a încheiat cu scorul. de 5—2 (3—0, 1—1, 1—1) în favoarea ho- cheiștilor sovietici.Programul de astăzi cuprinde un singur meci : SKA Sverdlovsk — E- chipa secundă a Poloniei.
ATLETISM: Lotul atleților
romani pentru campionatele 

europene în sală

Aproape invariabil, primul gînd 
al celui care abia sosește la Atena, 
din orice colț al lumii, este să vadă 
edificiile monumentale de pe Akro- 
pole, să urce pe stinca de calcar- de 
156 metri, lustruită de pașii mili
oanelor de predecesori, pentru a-și 
oferi citeva clipe de extaz in fața 
Parthenonului — acest simbol al 
Eladei și al cultului pentru frumos 
și durabil, despre care și-a format 
o imagine din primele lecții de istorie antică. Pentru ca, de la înăl
țimea ei,' să scruteze cu ochii min
ții distanțele pină la Knossos sau 
Dodona, la Delfi sau. Micene, la 
Corint sau Epidaur și să mediteze 
asupra sorgihtei șt rosturilor civi
lizației născute pe aceste meleaguri, 
care.. - a iradiat și s-a impregnat 
trainic Intr-un larg spațiu geogra
fic.

Dar o simplă privire tn jur este. 
- silfibieiită pentru a realiza, pe loc, 

că, alături de vechea Eladă,- cu fas
cinația monumentelor și mitologiei 
ei, există o Grecie vie, in care pul
sează efortul înnoirilor. La poalele 
Akropolei se desfășoară astăzi o 
Atena nouă, modernă, cu un ritm 
de viață trepidant. Cu firea lor în
treprinzătoare, grecii sint evident 
preocupați să-și apropie tot ce e 
mai nou in lume, în scopul dez
voltării țării: Această preocupare 
iși găsește expresie' in toate dome
niile de activitate, materializindu-se 
prin fabricile tot mai numeroase 
dotate cu tehnică modernă, prin 
marile șantiere navale de la Scara- 
manga și Eleusis, prin avîntul in
dustriei miniere și industriei alu
miniului, care completează ramuri 
economice tradiționale (textilă, u- 
șoară, alimentară), prin sistemele

de irigații și noile metode și mij
loace de cultivare intensivă a pu
ținelor terenuri arabile pe cdre le 
lasă lanțurile muntoase.

După restabilirea vieții parlamen
tare normale, in țara care a dat lu
mii termenul de democrație, guver
nul condus de Constantei Caraman- 
lis elaborează noi programe de re
lansare și modernizare economică. 
Este semnificativ astfel că din bu
getul de stat pe anul 1975 vor fi 
alocate acestui scop aproape un mi
liard de dolari. Sînt in pregătire 
proiecte de reorganizare și sporire 
a activităților productive și in ce 
privește dezvoltarea agriculturii și 
creșterii animalelor — ramuri im
portante pentru economia in curs 
de dezvoltare a Greciei.

Tradiția străveche a marlnăritu- 
lui, a schimburilor comerciale cu 
celelalte popoare, dar îndeosebi 

: dezvoltarea economică a țării, fac 
așa cum declara recent ministrul 

coordonării, Panayotis Papaligou- 
ras — ca „piața greacă să rămână 
larg deschisă". Dorința de încadrare 
plenară in circuitul internațional al 
bunurilor materiale și spirituale, 
de dezvoltare a relațiilor cu toate 
țările lumii este < reafirmată la loc 
de frunte in programul guvernului, 

Este, desigur, o orientare care nu 
poate să nu găsească decit deplină 
înțelegere și aprobare în rindurile 
poporului român, legat prin atitea 
vechi tradiții de prietenie cu po
porul grec, ca și prin interesul co
mun de a se asigura pacea, colabo
rarea și prosperitatea tuturor po
poarelor zonei geografice in care 
conviețuiesc.

I. BADEA

mâno-libiene de colaborare economică și tehnică.Protocolul evidențiază evoluția pozitivă înregistrată de relațiile economice bilaterale ca urmare a convorbirilor purtate de președintele Republicii Socialiste- România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu președintele Consiliului Comandamentului Revoluției. colonel Moamer El Geddafi. în timpul vizitei șefului statului român în 1974 în Republica Arabă Libiana, a acordurilor și înțelegerilor încheiate cu acest prilej și ' consemnează noile obiective și acțiuni suplimentare convenite de ' cele două delegații. în scopul intensificării colaborării și cooperării româno- libiene în domeniile industriei, construcțiilor. agriculturii, petrolului, transporturilor si telecomunicațiilor, precum și in alte domenii de interes reciproc. S-a convenit totodată sporirea volumului schimburilor comerciale dintre: cele două țări.La ceremonia semnării protocolului ău participat membrii celor două delegații economice. A fost prezent. de asemenea, ambasadorul României Ia Tripoli. Nicolae Vereș-*în aceeași zi. delegația română s-a înapoiat în Capitală. La sosire, pe aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, de membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, de alte persoane' qficiale. (Agerpres)
PRONOEXPRESNumerele extrase la tragerea din 26 februarie 1975 :FOND GENERAL DE CÎȘTÎGURI : 2 383 582 lei.. Extragerea I : 15 171'4.12 21 38Extragerea a W-a: 9'10 5 26 1

Ciștigurile tragerii excepțio
nale din 16 februarie 1975 tFaza I : Cat. A : 1,20 autoturisme Dacia 1300 ; Cat. B : 6,50 variante a 20 000 • lei sau la alegere o excursie în Italia si diferența în numerar ; Cat. C : 14.85 a 3 285 lei : Cat. D : 86,90 a 561 Iei ; Cat. E : 188,90 a 500 lei ; Cat. F : 983,65 a 200 lei și Cat. G : 3.040 a 100 lei- ;Faza a H-a : Cat. I : 1 variantă 25% a 13 425 lei ; Cat. 2 : 8,65 variante a 10 000 lei, sau la alegere o excursie in U.R.S.S. sau Turcia plus diferența în numerar ; Cat. 3 : 22,40 a 5 422 lei ; Cat. 4 : 48,55 a 2 502 lei : Cat. 5 : 692,60 a 400 lei ; Cat. 6 : 2 589,10 a 100 lei.

total de opt

(Urinare din pag. I)mult". Cineva mi-a spus, mai deunăzi : ,,— A fostun fericit material electo- ral, ați pus la indemina edililor și a candidaților noștri în alegerile de la 9 • martie o serie de argumente edificatoare pentru bilanțurile noastre de realizări din ultimii ani. V-ați gîndit la astă ?“ Sincer spus, nu ne-am gîndit. A- cum însă, privind retrospectiv lucrurile, realizăm că aceste filmulețe nu sînt altceva decit. niște argumente în imagini pentru 9 martie, așa cum argumente sînt toate înfăptuirile din ultimii ani. pe care le evocăm sau pe care Ie vedem. >Ceea ce m-a impresionat în chip deosebit în' aceste călătorii documentare era faptul că de fiecare dată ceva se repeta cu obstinație, în fiecare oraș vizitat de noi și prezentat în imagine — ce? — fața lui nouă. Orașele vechi nu semănau între ele, nimic comun intre Sibiu și Tulcea, Baia Mare: și Tirgo- viște, Ploiești și Tîrgu- Mureș, Pitești și Oradea, Vaslui și ' Sighet, fiecare reprezentind vîrste istorice diferite, personalități arhitectonice diferite, structuri urbanistice diferite, aflate cel mai adesea in contratimp. Un joc ăl contrastelor, plin de farmec cel mai adesea, o divergență de planuri plină de neprevăzut, dar nici un punct de convergență sau aproape nici unul. Punctul de consonantă între toate orașele noastre îl descopeream însă imediat ce abordam ultima lor vîrstă, vîrsta lor cea mai nouă, anii construcției socialiste. Și acum, ne invitau edilii, vă

poftim să vedeți Ploieștiul nou, sau Aradul nou. sau Tulcea nouă, sau Timișoara nouă“. Intram de dată în realitatea 1 oraș, uluitor de 1 neprevăzut, de Urmau cifrele : nostru deține atît la sută din valoarea producției hăț’onale de mașini-unelte, sau de produse chimice, sau de mobilă, sau de confecții, sau de produse ali

! flecare unui nou nou. de dinamic.„Orașul

HOCHEI: federației"„CupapatinoarulCapitală, s-au disputatartificial „23Aseară, laAugust" din meciurile din cea de-a. treia zi a turneului internațional de hochei pe gheață pentru „Cupa federației". în partida vedetă,. echipa României a

aflam. Eram apoi invitați să urmărim drumul oamenilor spre casă, în cartierele noi, și să descoperim astfel orașul nou. orașele noi, cu o populație dublă sau triplă decit a matricei urbane din jurul centrului istoric.— Iată. îi spuneam amicului regizor, o imagine care se va repeta...— Se va repeta film de film, mă asigura el. cu

Orașe de ieri, 
de azi, de miine

mentare, sau de încălțăminte, sau de utilaje grele de construcții, sau de nave, etc, etc".Ni se arătau mai întîi fabricile, uzinele, adevă- rați coloși industriali, care pompează energie valorilor nu numai în arterele unui întreg județ, dar și in circuitul național de valori, produse, creație. Asistam de fiecare dată uimiți, iar operatorii nu pridideau să filmeze, la desfășurarea u- riașului spectacol de muncă din aceste cetăți industriale. la fluviile de oameni intrind și ieșind de la lucru, la șoselele rulante cu bunuri care debușau și debușează în vagoane, în trenuri. în caravane de camioane, in vapoare, înmulțind averea țării, dublînd sau triplînd averea orașului și județului în care ne

mare satisfacție, convenind amîndoi că tiție conferă nificație nu cît realității rice.La Vaslui priza să oraș ivit din pămînt. După plecarea celor nouă, în frunte cu Peneș Curcanul („Plecat-am nouă din Vaslui / Și cu sergentul zece"), la Vaslui nu s-a mai intîmplat nimic, tîrgul a rămas tăcut și pustiu, încremenit între uliți prăfoase, răscolite' de găini și clini, dominat turii cu suet, cu variabilNimic, vreme de un secol, nici o mișcare, nici o adiere, nici un suspin. Vasluiul era o fintînă oarbă. îngro-

această repe- inedit și sem- atît filmelor, noastre isto-am avut sur- descoperim . un

cenușiu și orizontal, de clădirea prefec- orologiul ei de- acele. indicînd in- ora secolului XIX.

pată între dealuri, deasupra căreia atirna o speranță de existență, ca o ciutură seacă. „Ce știți despre Vaslui ? îi întrebam pe spectatori în comentariul filmului nostru. In 1475, Ștefan cel Mare cucerise aici o strălucită victorie, în 1877 de aici «plecat-au nouă»... Dar după asta ce s-a mai intîmplat ?“N-are sens să repet 'ce s-a intîmplat în ultimii ani. A se vedea nu filmul, ci Vasluiul. A se vedea rînd pe rind orașele noastre, a se revedea, a revedea unul orașul celuilalt : vom căpăta o imagine copleșitoare a transformărilor care au schimbat . fața României.• Din această perspectivă, cum vor arăta orașele noastre de miine ? Cine deschide Programul partidului capătă o viziune exactă a 1 transformărilor care sint de așteptat. Orașele noastre nu mai sint alcătuiri hibride, ficțiuni administrative. ființe parazite, ele sint 1 centrele dinamice de muncă și creație ale națiunii. Vastele ateliere de prefacere și transformare a omului. Poate cel mai semnificativ lucru , mi se pare și faptul că orașele noastre fabrică oameni, un alt. tip de om, omul revoluției industriale care decide peisajul civilizației noastre de azi și de miine, o civilizație pe care o dorim nu opusă omului, ci supusă^ lui;Dacă vechiul tîrg înstrăina, noul oraș trebuie să apropie oamenii, să-i unească și să-i deschidă Spre aspirația înfăptuirilor socialiste comune, singurele capabile să Ie decidă existența. prosperitatea, demnitatea. Fiind cetate, orașul trebuie să nască cetățeni.

Pentru campionatele europene de atletism in sală (Katovice, 8—9 martie a.c.), biroul F.R.A. a aprobat ieri— la propunerea colegiului central de antrenori — înscrierea a opt sportivi români. Decizia a fost luată în funcție de obiectivele anuale și de etapa de pregătire ale fiecărui atlet în parte. La probele feminine au fost înscrise Natalia Andrei (1 500 m) și tinerele Săritoare in lungime Dorina Cătinean și Doina Spînu (a- ceasta din urmă, junioară). La întrecerile masculine : vor participa : Gheorghe Ghipu și Petre Lupan (ambii la 1 500 m), Paul'Copu (3 000 m), Sebestyen Erwin (60 an g) și Carol Corbu (triplusalt). Atleții români vor fi însoțiți la campionatele europene în sală'"de trei tehnicieni— Dumitru Gîrleanu (antrenor federal), Silviu Dumitrescu (Metalul București) și loan Soter (Steaua).
FOTBAL : Consfătuire cu ju
cătorii echipelor divizionare 

bucureșteneLa sediul Comitetului municipal P.C.R. București a avut loc ieri o consfătuire cu jucătorii, antrenorii și conducătorii cluburilor Dinamo, Steaua și Sportul studențesc, la care au participat și reprezentanți ai F.R.F., precum și alți activiști’sportivi. La consfătuire au fost dezbătute problemele ridicării nivelului fotbalului bucureștean, nivel care în prezent este nesatisfăcător, preconizin- du-se totodată aplicarea' măsurilor necesare îmbunătățirii radicale a activității, in spiritul exigențelor documentelor de partid, și a hotărîrilor recentei Conferințe pe țară a mișcării sportive. O atenție specială s-a acordat sarcinilor educării morale și politice a jucătorilor, antrenorilor și arbitrilor bucureșteni. instaurării unei atmosfere de ordine și disciplină, responsabilitate și exigență în toate sectoarele activității fotbalistice. r

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28 februarie, 1 și 2 martie. în țară : Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate la începutul intervalului în estul și sud-estul vor mai cădea ninsori slabe, potrivit.să scadă la început, apoi în creștere. Minimele vor fi cuprinse intre minus 10 și zero grade, local mai co- borite în depresiuni, iar maximele vor oscila între minus 5 și "plus 5 grade. La munte temporar va ninge, iar vîritul va prezenta intensificări, spulberînd pe alocuri zăpada, Î11 București : Cerul va fi schimbător, favorabil ninsorii slabe. Vint potrivit. Temperatura în creștere ușoară la sfirșitul intervalului.

țării, undeVint Temperatura va continua

alocuri zăpada. în

Perspective mUce in imitarea
colaborării

Succesive acțiuni și Inițiative ale țării noastre vin să confirme neabătut, ca una din preocupările permanente ale politicii externe a României, dezvoltarea raporturilor multilaterale cu toate țările, fără deosebire de orinduire politică și socială, deschiderea largă spre toate zonele și regiunile globului, de la cele mai apropiate pînă la cele mai îndepărtate, corespunzător cerințelor destinderii. păcii și colaborării internaționale.In acest cadru rodnic se înscrie și vizita oficială pe care a efectuat-o zilele acestea în țara noastră primul ministru al Noii Zeelande, Wpllace Edward Rowling, la invitația primului ministru al guvernului român, tovarășul Manea Mănescu.România și Noua Zeelandă sînt situate la mari distanțe una de alta, am putea spune la antipozi ai planetei ; se dovedește însă o dată mai mult că' distanțele geografice, ca și deosebirile de orînduire, nu pot constitui un impediment în calea colaborării între două țări, dacă acestea pornesc de la necesitatea obiectivă pentru toate națiunile de a conlucra între ele, de la interese' comune de pace și prosperitate.Pe aceste temelii s-a desfășurat recentul dialog româno-neozeelan- dez.’al cărui moment culminant l-a constituit primirea de către președintele Nicolae Ceaușescu a premierului W. E. Rowling, întîlnire care a oferit posibilitatea de a se identifica noi căi și mijloace pentru adîncirea relațiilor dintre cele două țări, de a le imprima un caracter durabil. „Doresc — arăta președintele Nicolae Ceaușescu — ca dezvoltarea relațiilor dintre popoarele noastre să contribuie la progresul economic și so- , cial al fiecărei țări în parte și, totodată. să se înscrie în preocuparea generală a națiunilor pentru făurirea unei lumi măi drepte și mai bune, pentru o nouă ordine, economică și politică internațională, bazată pe e- galitate, pe respect al independenței, pe neamestec în' treburile interne". La rîndul său, primul ministru Wallace E. Rowling arăta : i.Sîntem două țări care vor să asigure pacea și armonia în lume și doresc să dezvolte in acest sens atît relațiile lor reciproce, cit și raporturile cu alte state. Dorim să colaborăm în așa fel incit să realizăm o dezvoltare a relațiilor care să fie spre binele atît al României, cit și al Noii Zeelande,

romano-neozeelandeze
/- ■

dar și în interesul multor altor națiuni".Pornind de la realizările obținute pînă acum în relațiile bilaterale, convorbirile dintre cei doi prim-mi- niștri au relevat dorința reciprocă de a asigura baze, trainice unei conlucrări multilaterale. în scopul dez-; voltării relațiilor economice, s-a convenit ca reprezentanți ai celor două părți să negocieze, în viitorul apropiat, încheierea unui acord comercial pe termen lung. Ținind seama de potențialul economic și -tehnologic a) celor două țări și de caracterul dinamic al economiilor lor, cele două părți au prefigurat posibilități concrete de cooperare economică, științifică și tehnică, reciproc avantajoasă, inclusiv constituirea de societăți mixte, intr-un șir de domenii. O atenție deosebită va fi acordată cooperării in agricultură, îndeosebi în sectoarele creșterii animalelor, irigațiilor, industriei alimentare. Prezintă un interes evident hotărîrea celor două părți de a promova schimburi reciproce de delegații economice, de specialiști, îndeosebi în domeniul creșterii oilor și geneticii animale. S-a acordat atenție, totodată, cooperării pe terțe piețe — ca formă modernă de colaborare economică. Sferele colaborării au fost lărgite și completate cu prevederi referitoare la. încurajarea unor schimburi in domenii ale științei și tehnologiei, ale culturii, educației și artei, ale mijloacelor de informare, sportului și altor arii de activitate umană.Schimburile de vederi in domeniul vieții internaționale au pus in ■ evidență convergenta de poziții într-o serie de probleme fundamentale ale politicii mondiale, ca și hotărîrea celor două părți de a aduce o contribuție sporită la promovarea destinderii, înțelegerii și colaborării între toate statele. De ambele părți s-a afirmat' convingerea că solutionarea problemelor lumii contemporane nu este de conceput decit prin participarea activă a tuturor țărilor — în acest sens, țărilor mici și mijlocii, din categoria cărora fac parte România și Noua Zeelandă. revenindu-le un rol crescînd în eforturile pentru consolidarea păcii. în procesul de democratizare a relațiilor interstatale, astfel incit să. se asigure deplina egalitate și suveranitate a tuturor statelor.România, promotor neobosit al cauzei dezarmării generale, in primul

rînd al dezarmării nucleare, a găsit în Noua Zeelandă un partener interesat și dornic să conlu&reze pentru înfăptuirea de măsuri concrete,' efective. în vederea încetării experiențe- ■lor Cu armd nucleare, creării de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, interzicerii armelor nucleare, întăririi securității internaționale.Se poate aprecia, că una din temele centrale ale convorbirilor româno- neozeelandeze au constituit-o evoluțiile îngrijorătoare din viața economică internațională, care reclamă cu necesitate căutarea de soluții rationale și echitabile, potrivit intereselor tuturor popoarelor, instituirea unei noi ordini .economice mondiale. în concordantă cu acest țel major, cele două părți s-au pronunțat hotărit pentru măsuri eficace în vederea lichidării subdezvoltării și accelerării progresului economic și social al țărilor rămase în urmă ; pentru un acces echitabil și sigur al tuturor statelor la piețe șl la sursele de a- provizionare ; o cît mai mare stabilitate a prețurilor ; îmbunătățirea raporturilor de schimb între prețurile materiilor prime și ■ produselor agricole, pe de o parte, și ale produselor industriale, pe îie altă pafte ; evitarea fluctuațiilor monetare. Cele două țări și-au .exprimat hotărîrea de a juca un rol activ și constructiv în cadrul consultărilor internaționale avind ca obiect soluționarea acestor probleme.în cadrul convorbirilor, cele două părți ș-au pronunțat în favoarea continuării eforturilor menite să ducă la soluționarea politică a problemei Ciprului, la o reglementare pașnică, justă și durabilă în Orientul Apropiat, la asigurarea dreptului legitim al popoarelor din Indochina de a-și hotărî singure destinele, fără intervenții străine.Salutînd cu satisfacție rezultatele vizitei. premierului neozeelandez, în România, posibilitățile de a continua dialogul început la București cu prilejul vizitei pe care, în baza invitației primite, președintele României, Nicolae Ceaușescu, urmează să o facă în Noua Zeelandă, opinia publică din țara noastră nutrește convingerea că relațiile prietenești și de colaborare româno-neozeelandeze se vor dezvolta continuu, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și progresului în lume.
Liviu RODESCU
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Conferința general-europeană SITUAȚIA DIN CIPRU cuba încheierea lucrărilor de elaborare
de la Geneva

Acord asupra unui document privind organizarea de întîlniri 
internaționale între creatoriGENEVA 26 (Agerpres). — In subcomisia pentru cultură a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, pe baza unei propuneri prezentate de Canada, România și Cehoslovacia, s-a ajuns la un acord asupra unui text prin care se recomandă statelor participante să încurajeze organizarea de întîlniri internaționale între creatori. Intîlnirile respective urmează să aibă ca subiect discutarea unor probleme actuale ale creației artistice și literare care prezintă interes, în vederea unei examinări in comun. Asemenea in- tilniri sînt menite să favorizeze cunoașterea reciprocă, schimbul de

idei și de preocupări literare și artistice, intr-un spirit de înțelegere și respect reciproc.De remarcat că textul respectiv face o mențiune specială în privința tinerilor creatori care urmează să participe la astfel de întîlniri. în discuțiile respective, reprezentantul româh a evidențiat importanța cooperării dintre state pe linie de tineret, în vederea educării tinerei generații în spiritul păcii și înțelegerii reciproce, al . respectului idealurilor popoarelor de a dispune liber de soarta lor. Poziția delegației române a fo'st larg sprijinită de celelalte delegații.
B

SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE Șl SOCIALE
A 0. N. U. PENTRU ASIA Șl PACIFICDELHI 26. — Corespondentul Agerpres transmite : Miercuri s-au deschis, la Delhi, lucrările sesiunii anuale a Comisiei Economice și Sociale a O.N.U. pentru Asia și Pacific (E.S.C.A.P.), la care participă delegații din 39 de țări membre si -„state asociate" ale acestui organism economic regional, reprezentanți ai unor instituții financiare internaționale, precum și invitați cu statut de observator. Sesiunea E.S.C.A.P. a fost inaugurată de primul ministru al guvernului țării-gazdă. Indira Gandhi.Dezbaterile vor fi concentrate asupra problemelor cu care sînt confruntate țările din zonă în actualele condiții de criză economică și financiară, în vederea găsirii unor soluții care să corespundă necesităților dezvoltării fiecărei țări în parte și a zonei in anșamblu. în acest sens, vor fi examinate o serie de acțiuni menite să conducă la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pe baza hotărîrilor sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. din aprilie-mai 1974.Raportul Secretariatului E.S.C.A.P.

— -principalul document de lucru al sesiunii — proiectează o imagine sumbră asupra situației economiilor majorității țărilor din zonă, afirmind că „lipsa acută de alimente, inflația puternică, stagnarea sau diminuarea asistenței- pentru dezvoltare în termeni reali și menținerea, barierelor în calea exporturilor țărilor în curs de dezvoltare afectează eforturile țărilor din regiune spre atingerea o- biectivelor dezvoltării. Chiar și modestele. prevederi de creștere- anuală cu 6 la sută a produsului național global și cu 3.5 la sută pe locuitor — recomandate în cadrul celui de-al doilea deceniu al dezvoltării — nu au fost realizate în cele mai multe dintre țările in curs de dezvoltară din regiune.
Sărbătorirea Zilei naționale

in Kuweit

O declarație
a secretarului general 

al P. C. PortughezLISABONA 26 (Agerpres). — Comuniștii portughezi vor face totul pentru ca țăranii săraci să primească pămînt — a declarat secretarul general al P. C. Portughez, Alvaro Cun- hal„ în cadrul unui miting al agricultorilor, organizat în localitatea Seya. Referindu-se la apropiatele alegeri pentru Adunarea Constituantă, secretarul general al .P.C.P a dezmințit zvonurile lansate de elemente reacționare că partidul comunist nu ar fi pregătit pentru alegeri și ar urmări aminarea lor. „De. alegeri se tem reacționarii — a spus Alvaro Cunhal. Comuniștii vor participa cu încredere la alegeri, deoarece P.C.P. exprimă năzuințele poporului muncitor".Oamenii muncii portughezi — a spus Alvaro Cunhal — înțeleg întreaga gravitate a situației economice din Portugalia și sînt gata să facă sacrificiile necesare pentru soluționarea ei.în încheierea mitingului a fost a- doptată o rezoluție, in care oamenii muncii sint chemați să continue lupta pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, îndeosebi în agricultură. Parti- cipanții și-au exprimat, de asemenea, sprijinul deplin față de apelul primului ministru, Vasco Goncalves, care a chemat pe oamenii muncii să depună toate eforturile pentru realizarea programului economic al guvernului.

KUWEIT 26 (Agerpres). — Poporul kuweitian și-a sărbătorit, la 25 februarie, Ziua națională, printr-o paradă și un miting popular organizate in capitala țării. Șeicul Sabah AI-- Salem Al-Sabah, șeful statului, a rostit un discurs în care s-a referit Ia succesele și prestigiul cres- cînd al Kuweitului pe arena in- terhațională. Kuweitul, a spus el, și-a adus o contribuție eficientă la stabilirea unui cadru de discuții și de apropiere a unor soluții de reglementare a problemelor zonei arabe, a altor probleme internaționale.. Vorbitorul a declarat că țara sa își va continua politica actuală pe plan internațional.

CĂRACAS

în dezbaterea Consiliului de SecuritateH ■ jNAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).— Marți seara. Consiliul de Securitate s-a întrunit în a patra sa ședință consacrată analizării situației create in Cipru. în cadrul ședinței au luat cuvintul «reprezentanții Japoniei, Camerunului și Italiei, care au arătat necesitatea îndeplinirii. în totalitatea lor. a hotărîrilor O.N.U. în problema cipriotă.Paralel cu dezbaterile, au continuat consultările între membrii consiliului — în special între țările europene și cele nealiniate — în vederea elaborării unui < text, potrivit căruia secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, ar urma să prezideze o nouă fază a negocierilor între reprezentanții celor două comunități.La încheierea dezbaterilor de marți seara, reprezentanții Franței, Marii Britanii și Italiei au prezentat celorlalți membri ai Consiliului de Securitate un anteproiect de rezoluție în acest sens.Invitînd încă o dată toate statele

„să respecte suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ciprului", documentul „regretă hotărîrea unilaterală din 13 februarie 1975 prin care o parte a Ciprului este declarată «stat turc federat», conside- rînd-o susceptibilă de a compromite continuarea negocierilor între reprezentanții celor două comunități".Considerind că „trebuie întreprinse noi eforturi pentru a facilita reluarea negocierilor", în anteproiect se a- idresează secretarului general al O.N.U. rugămintea de „a acționa pe lingă cele două părți pentru a facilita reluarea, intensificarea și progresul negocierilor".

a proiectului noii Constituții socialisteHAVANA 26 (Agerpres). — La Havana s-au încheiat lucrările de elaborare a proiectului de Constituție a Republicii Cuba. Documentul va fi a- probat, in linii generale, in primul rînd de conducerea superioară a Partidului Comunist din Cuba și de guvern. după care va fi supus dezbaterii poporului și va fi examinat in 'cadru.1 primului Congres al P.C. din Cuba, ale- cărui lucrări, sînt prevăzute să se desfășoare la sfîrșitul acestui an. Textul proiectului de Constituție, amendat de Congresul partidului comunist,, va fi aprobat printr-un refe-
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AU OCUPAT VECHEA CAPITALĂ UDONG
Pnom Penhul încercuit de patrioți

Convorbiri

iugoslavo-neozeelandezeBELGRAD 26 (Agerpres). — Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, l-a primit, miercuri, la Belgrad, pe Wallace Edward Rowling, primul ministru al Noii Zeelande, aflat într-o vizită oficială în Iugoslavia. în cursul convorbirii a fost efectuat un schimb de opinii asupra relațiilor bilaterale, precum și în alte probleme de interes comun. La convorbire a luat parte Gemal Bie- dici, președintele Consiliului Executiv Federal ai R.S.F. Iugoslavia.
ORIENTUL APROPIAT

PNOM PENH 26 (Agerpres). — Forțele de eliberare din Cambodgia au ocupat, în urma unor puternice lupte, vechea capitală a țării, Udong, situată Ia aproximativ 30 km nord de Pnom Penh. Patrioții au împins forțele lonnoli.ste la 6 km de oraș. în-, cercuindu-le ' în apropierea rîului Sap. în cursul acestor lupte, trupele inamice au înregistrat însemnate pierderi în oameni și tehnică de luptă. Căderea acestui important punct strategic creează, după cum recunoaște și comandamentul de la Pnom Penh, o situație deosebit de complicată, capitala țării fiind complet încercuită de patrioți. Agențiile internaționale de presă informează, totodată, că detașamentele de eliberare și-au continuat, ofensiva pe toate fronturile. Aeroportul Pochentong

continuă să se' afle sub tirul de rachete al forțelor de eliberare. Ata- cind puternic și în . zona portului Prek Neac Luong de pe fluviul Mekong, situat la 45 km rtid de capitală, patrioții au blocat posibilitățile de aprovizionare ale garnizoanei lon- noliste. Au fost scufundate două ca- noniere i ment și i dul lor.Pe de mai sint lui Lon că se intensifică manifestațiile împotriva regimului de la Pnom Penh, ciocnirile dintre demonstranți și politie soldîndu-se cu răniți și numeroase arestări în rîndul populației civile.

rendum, prin vot secret, liber și direct. .Referindu-se Ia noua Constituție socialistă a Cubei, prim-secretarul C.C. al P.C. din Cuba și primul ministru al Guvernului Revoluționar cubanez. Fidel Castro Ruz, a arătat într-o declarație, citată de agenția Prens-a Latina, că aceasta se va bucura de un larg ecou internațional, mai ales în America Latină. Prin viitoarea Constituție — a spus Fidel Castro — revoluția cubaneză va face un pas istoric spre instituționa- lizare, spre încetarea caracterului provizoriu al guvernului revoluționar.La rîndul său. Bias Roca, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba și președintele Comisiei pentru probleme constituționale a partidului. care a îndeplinit și funcția de șef al Comisiei de redactare a proiec- tulu.i de Constituție, a subliniat că aceasta va face ca normele juridice în vigoare să corespundă cu realitatea actualului stat cubanez care construiește socialismul, în frunte cu partidul comunist. El a precizat că, din punct de vedere juridic. Constituția va confirma pe cale legislativă victoria istorică a socialismului in Cuba și va defini baza economică a societății no-astre. constituită de proprietatea socială asupra mijloacelor de producție.

Folosi-fabri-• HÎRTIE DIN RES 
TURI MENAJERE.rea maculaturii . pentru carea hirtiei și cartonului este •un procedeu care astăzi, in condițiile penuriei.de hîrtie, se extinde tot mai mult. Iată însă că acum o firmă niponă a elaborat o tehnologie inedită de fabricare a hirtiei și cartonului presat din resturi menajere ! S-a ' calculat că se poate realiza în acest fel o economie de 10 la sută față de. prețul de cost in cazul folosirii materiilor prime tradiționale. Extinderea noului procedeu va contribui și la rezolvarea. problemei resturilor menajere din marile aglomerări urbane. Totodată, în institutele japoneze se studiază tehnologiile în vederea obținerii tot din resturi menajere a poli- etilenei, policlorurii a unui combustibil de vinii și gazojs.

PARA

inamice cu munițiile cealtă parte, controlate Noi sosesc
întregul ; armase aflau la bor-din zonele care de autoritățile știri care arată Plenara C.C. al P.M.S.U.BUDAPESTA 26 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc , plenara comună a Comitetului Central și a Comisiei' Centrale de Control a P.M.S.U., în cadrul căreia s-au discutat raportul' de activitate al C.C. al P.M.S.U. și documentele care vor fi prezentate Congresului al XI-lea al partidului, care se. va deschide la 17 martie.

DAMASC 26 (Agerpres). — Luind cuvîntul cu prilejul deschiderii la Damasc a Congresului Uniunii Naționale a Studenților din Siria, pre- ■ ședințele Hafez El Assad a declarat că „pacea nu poate fi stabilită în Orientul Apropiat, atîta vreme cit drepturile poporului palestinean nu vor -fi recunoscute". El a precizat că „drepturile poporului palestinean constituie baza și elementul esențial al oricărui proces de pace în regiune". „în ce ne privește, noi înțelegem că trebuie să fie <j pace in libertate și dreptate, o pace care nu va lăsa loc ocupației și în care nu va mai exista popor fără patrie. ...Noi reafirmăm că pacea trebuie să se, întemeieze pe retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în 1967 și pe restabilirea drepturilor poporului palestinean", a arătat președintele Hafez El Assad.
Inflația. și șomajul 

preocupări prioritare în Franța
i

declară președintele Valery Giscard d'EstaingPARIS 26 (Agerpres). — Președintele Franței, Valery Giscard d’Es- taing. a declarat .miercuri. seara, la posturile de televiziune, că în anul care a trecut rata inflhției a fost , de peste 15 Ia sută, ceea ce înseamnă creșteri de orețuri foarte ridicate, în consecință, a afirmat președintele, principalul obiectiv economic al guvernului este, în 1975, reducerea a- cestui procent, pînă la 10 la sută. Cu toate acestea, a precizat șeful statului francez, cifra de 10 la sută este destul de ridicată, dar efortul pentru reducerea preconizată este, în actualele condiții, considerabil.• Referindu-se la problema utilizării

forței de muncă, președintele d’Es- ta’ing. fără a furniza date precise, a declarat că șomajul în Franța a .atins un nivel ridicat, fapt care afectează nivelul de trai. Este imposibil, a a- dăugat președintele, ca economia franceză să rămînă în afara marilor schimbări produse pe plan, international. dar, la ora actuală, este necesară întreprinderea unor acțiuni de susținere progresivă a activității economice și în domeniul forței de muncă. Obiectivul nostru în această privință, a . spus președintele, este de a reduce numărul șomerilor totali sau parțiali fără ă provoca o nouă creștere a inflației.

agențiile de presa
i

Un program guverna- 
morilal co'al3orare in domeniile educației, științei și culturii, pe anii 1975—1977. a fost semnat la sediul Ministerului cubanez al Relațiilor Externe de ambasadorul tării noastre la Havana. Petre Ionescu, și de președintele Consiliului Național al-Culturii din Cuba, Luis Pavon. S-a subliniat importanta acestui document pentru continua evoluție favorabilă a relațiilor de colaborare dintre Cuba și România.

Comitetul permanent con
sultativ al comitetelor na
ționale • europene uentru 
U.NJ.UXF. își desfășoară lucră-. file lă Gărieva. Din partea țării noastre- participă Virgiliu Radulian, președintele Comitetului, național român pentru U.N.I.C.E.F. Comitetul a adoptat ordinea de zi a conferinței europene a comitetelor naționale pentru U.N.I.C.E.F., care va avea loc la București între 18—20 iunie 1975, și a luat în discuție'o serie de măsuri organizatorice privind desfășurarea acestei reuniuni.

în Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului, care-ș’ desfășoară lucrările la Geneva, reprezentantul Marii Britanii a propus, împreună cu delegații altor state, un proiect de rezoluție privind instituirea .unei misiuni de anchetă a Națiunilor Unite care să studieze modul în care sînt respectate drepturile o-

PE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

transmit

• STATISTICI
DOXALE. în ultimul sfert_ de veac, potrivit datelor furnizate de UNESCO, în lume au fosț cheltuite mai multe fonduri pentru nevoile învățămintului și au fost tipărite mai multe cărți și reviste decît în întreaga istorie de pînă acum a omenirii. Numărul celor care învață a crescut din 1950 încoace de a- proape trei ori și se ridică în prezent la 650 milioane meni. Aceasta înseamnă care al cincilea locuitor netei învață. în . ciuda' progrese, 850 milioane meni, peste o pătrime din populația omenirii, continuă să rămînă în afara științei de, carte. Statisticile relevă că alocarea a numai 2 la- sută din cheltuielile mondiale anuale pentru înarmare ar asigura școlarizarea pe o durată de patru ani a tuturor analfabeților din lume.

de oa- ’că fie- al pla- acestor de oa-

mului în Chile. Șeful delegației U- niunii Sovietice a prezentat, .de asemenea. un proiect de rezoluție _ care condamnă actele de represiune împotriva patriotilor și democraților chilieni.
La asociația „Liceum" din 

Roma a vut loc o manifestare 
consacrată României. Publicista 
Clelia d’Inzillo Gambino a vor
bit, in fafa unui numeros pu
blic, despre dezvoltarea societă
ții ~ românești in ultimii 30 de 
ani, despre politica externă de 
largă colaborare . internațională 
promovată de. România, des
pre rolul președintelui Nicolae 
Ceaușescu in făurirea acestei . 
politici. Printre cei prezenți ș-a 
aflat . și Vicepreședintele Sena
tului ttăliăh, Giuseppe Spataro.

„Artiștii și finul interna
țional al femoii" - este tit,ul unei expoziții deschise la sediul central al UNESCO din Paris. Manifestarea a fost organizată de Uniunea femeilor franceze, în colaborare cu Federația Democrată Internațională a Femeilor.

Un nou atentata £ost comis marți seara, in orașul italian Savona. Un stîlp de înaltă tensiune a fost a- variat in urma unei explozii provocate de o bombă artizanală. Nu s-au înregistrat victime omenești. Preci- zind că acesta este al doilea atentat comis la Savona în numai 24 de ore, agenția A.N.S.A. menționează că, i- mediat după comiterea' acestui act terorist. organizația neofascistă „Ordine. Nero" și-a asumat responsabilitatea.

• GESTUL UNUI OFI
ȚER FRANCEZ. Un petrecut luni în capitala Franței a readus în actualitate numele lui Otto Skorzeny, colonelul SS care, din ordinul Iui Hitler, a organizat, evadarea Iui Mussolini. Acum. Ia aproape 30 de ani de la victoria asupra fascismului. Skorzeny a încercat o autoevadare de sub colbul istoriei, scriind cartea „Războ'iul necunoscut". La apariția ediției franceze, unul din posturile de televiziune dinPa- ris a făcut o prezentare a cărții, însoțită de un interviu cu autorul. La încheierea emisiunii, Skorzeny a fost așteptat în stradă de un ofițer francez, fost deportat (identitatea n-a fost dezvăluită), care i-a dat cîteva lovituri de cravașa peste față, pentru a sublinia, 'o dată în plus, că „stafiile istoriei" nu au ce căuta printre cei vii. Skorzeny a părăsit locul incidentului sub protecția politiei.

Reprezentantul Turciei Ia 
cartierul general al O.T.O., Orhan Erlap, a anunțat, miercuri, că tara sa nu va participa la manevrele militare programate pentru prima jumătate a lunii martie.

Arestări în Coreea de£n >ncercarea de a înăbuși protestele vehemente ale populației sud-coreene față de rezultatele trucate ale recentului „referendum" organizat de regimul de Ia Seul, poliția a arestat, în ultimele zile, 6 serie de personalități politice de opoziție angajate într-o campanie de colectare de. semnături în favoarea declarării ca nul și neavenit a faimosului „referendum", menit să legitimeze perpetuarea regimului dictatorial în Coreea de sud.

Sscretera! Consiliului 
pentru problemele publice 
al Vaticanului, Ag°stino Casa- roli, a făcut o vizită în R. S. Cehoslovacă.. El a avut convorbiri cu Mate j Lucan, vicepreședinte al guvernului cehoslovac, și cu ministrul afacerilor externe al Cehoslovaciei, Bohuslav Chnoupek. Au fost discutate probleme ale relațiilor dintre R. S. Cehoslovacă și Vatican, precum și probleme politice și clericale de interes reciproc.. S-a convenit ca a- ceste convorbiri între Cehoslovacia și Vatican să continue.

Președintele Vsneziselei,Carlos Andres Perez, va întreprinde o* vizită oficială în R.P. Chineză, la invitația premierului Ciu En-lai — s-a anunțat Ia Caracas.

INTERNA• ANUL
ȚIONAL AL FEMEII IN 
MAREA BRITANIE. La doar cîteva zile după alegerea în fruntea Partidului conservator a unei femei, d-na Margaret ~ nină a Marii încă o satisfacție.gliei a pus în circulație o nouă bancnotă de 10 lire sterline, a- vînd ca efigie chipul FlorenCei Nightingale, una din cele mai iubite eroine din istoria Angliei,. cunoscută și că reformatoare pe tărîmul asistenței sanitare. Acest gest, adontat în cadrul Anului' internațional al femeii, este cu ațît mai semnificativ. cu cit, pînă acum, dreptul de a ațiărea ca efigie pe bancnote era, cu excepția reginelor, un privilegiu în exclusivitate al bărbaților.

Thățcher, populația femi- Britanii a avut Banca An-

Prețurile Ia produsele a- 
Iimenîare au crescutin Ma_■ rea Britanie cu 18 la sută în . luna februarie, față de aceeași perioadă a anului 1974. De la începutul acestui an. s-au înregistrat majorări de prețuri la produsele -lactate, carne, zahăr. pîine, conservei

£ demisionat ministrul spaniol al muncii, Licinio de la Fuente. Hotărîrea a foșt luată în urma dezacordului intervenit între acesta și . guvern în legătură cu proiectul de reglementare a dreptului '■ la grevă al muncitorilor.
• SEMICENTENAR. Re‘ vista literar-satirică americană „New Yorker", în paginile căreia dfe-a lungul anilor, și-au publicat operele literare și desenele cei mai străluciți scriitori și desenatori umoristici a- mericăni,' și-ă sărbătorit de cu- rind semicentenarul. Consecvent devizei sale de a nu fi niciodată concesiv față de fenomenele negative din societate. de a evita vulgarul și facilul și de a da o nouă dimensiune umorului constructiv — „New Yorker" se numără printre publicațiile cel mai puțin afectate de criza prin care trece presa americană.

și acțiunile României in sprijinul instituirii unui nou tip de-relații pe arena mondială, bazate pe egalitate și avantaj reciproc, pe dreptul fiecărui popor de a dispune liber de bogățiile sale, și de a le folosi în interesul propriei dezvoltări.

rolelor manufacturate va trebui să fie determinată prin intermediul unui sistem internațional- capabil să reducă distanta intre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare".Este un exemplu, între multe altele, ce demonstrează amplul e- cou internațional pe care îl au inițiativele

Uzeze preturile materiilor prime, ca și cele ale produselor manufacturate. Vorbind în cadrul recentei Consfătuiri de partid și de stat asupra comerțului și cooperării economice internaționale, președintele Nicolae Ceaușescu a afirmât că relația între prețurile materiilor prime și ale arti-

rt

„£ste necesară instituirea
unei noi ordini economice"

ITimp de o săptămî- nă, la Caracas s-âu desfășurat ■ lucrările „Parlamentului latino- american", organism format din reprezentanții forurilor legislative supreme ale 11 țări de pe continent, înființat în anul 1964, Parlamentul latino-a- merican și-a concentrat atenția în ultimii ani — așa cum a arătat și actuala sesiune — asupra cauzelor care agravează dificultățile economice și sociale ce confruntă țările Americii Latine, elaborînd recomandări în vederea depășirii acestor stări de lucruri. O idee centrală ce s-a impus în cursul sesiunii de la Caracas a fost aceea că o serie de preocupări comune ale regiunii, cum ar fi lupta împotriva subdezvoltării economice și a subnutriției, îngrădirea puterii marilor monopoluri, reclamă o unire a eforturilor tuturor statelor latino-ameri- cane.în acest context, numeroși parlamentari au scos în evidență consecințele nefaste ale cheltuielilor militare mereu cres- cînde asupra dezvoltării unor sectoare eco- nomicd-sociale. Parti- cipanții au subliniat, în documentul final, ' necesitatea reducerii sumelor din bugetele naționale destinate cumnărării de armament și echioament militar, pornind de la

constatarea că . „majoritatea bugetelor naționale ale țărilor din regiune devin toț mai insuficiente . pentru soluționarea problemelor sănătății, învă- țămîntului sau a condițiilor de locuit".Un alt subiect important aflat în dezbaterea parlamentari- lbr ă fost activitatea companiilor multinaționale în țările continentului. fiind . analizate ,o serie de forme de penetrație, și extindere a acestor companii, între altele modul abuziv în care ele își folosesc puterea economică pentru imixtiuni în viața politică, exploatarea forței de muncă naționale, transferul ilicit de beneficii. O subcomisie parlamentară a fost j însărcinată să pregătească un raport cu- prinzînd concluzii și recomandări privind combaterea unor. asemenea fenomene.în contextul efortu- ’ rilor de a coordona pozițiile de apărare a bogățiilor naționale și de a asigura un caracter echitabil schimburilor comerciale ale țărilor din zonă se cuvin menționate actualele călătorii întreprinse. în calitate de trimiși de către finanțe Hector unele țări sud-ameri- cane, și de către secretarul patrimoniului național mexican, Francisco Javier A-

prezidențiali, ministrul de venezuelean, Hurtado. în

A-lejo, în țări din merica Centrală, ambii avînd misiunea de a' explica obiectivele „Societății Economice Latino • - Americane" '■(S.E.L.A.). Ideea constituirii S.E.L.A. a fost lansată de Mexic și Venezuela în iunie 1974, dan anunțarea formală a creării acestei uniuni economice este prevăzută nentru luna martie 1975.Explicînd necesitatea creării acestui organism, ministrul venezuelean al finanțelor ărăta că se are în vedere „neutralizarea efectelor creșterii prețurilor produselor provenind din țările industrializate și modificarea acestor relații pentru a fi posibilă o îmbunătățire a ției generale a producătoare", nindu-se de la sa că „astăzi condiții Pentru . rile producătoare poată decide intereselor lor".înscriind aceste pre- . ocunări în contextul . mai larg al, eforturilor pe care tarile în curs de dezvoltare le fac pențru instituirea u- ' nei noi ordini economice mondiale, ziarul brazilian „O Estado de Sâo Paulo" releva sprijinul și contribuția .României în acest sens : „La București — scrie ziarul — președintele României, Nicolae Ceaușescu, a propus crearea unui nou organism internațional, care să stabi-

WASHINGTON

V. PĂUNESCU

. Llderal Partidului Con
servate? britanic, Margaret Thatcher, l-a numit pe lordul Thor- neycroft în nostul de' președinte al partidului.'Thomeycroft, în vîrstă de 65 de ani. a deținut diferite posturi în guvernele conservatoare, fiind, succesiv, ministru al finanțelor, președinte al Consiliului pentru comerț; ministrul aviației și secretar dp stat pentru,apărare. - ,

Incidente în Ulster. Ince’ tarea focului în Ulster pe o perioadă nelimitată, decretată cu două săptă- mîni în urmă de aripa provizorie a Armatei Republicane Irlandeze (I.R.A.), a fost încălcată din nou rparți, cînd la Belfast s-au produs mai multe (Schimburi de focuri, soldate cu uciderea a două persoane și rănirea altor două.
Construcția de locuințe Comunicare transmisă

afectată de recesiunea economică secretarului general al O.N.U.
4

situa- țărilor por- premi- există ca ță- să asupra

Clădiri demolate pe jumătate și părăsite, terenuri virane lăsate în paragină, edificii înghețate cu schelele pe ele. case în ruină, cu ușile și geamurile bătute în seînduri, șantiere de construcții industriale abandonate — sînt semnele vizibile ale „molimei" recesiunii, care a cuprins industria construcțiilor din S.U.A. Nu este deci întîm- plător că. potrivit statisticilor Muncii, în această ramură e- conomică afectează 22,6 Ia sută din totalul lucrătorilor, procent considerat record pentru ultimele trei decenii.Industria construcțiilor. care în 1974 a înregistrat 6 „prăbușire" de 35 la sută față de 1973 și a continuat să scadă și în, primele două luni ale acestui an, a fost prima ramură economică afectată de recesiune „Construcțiile — scrie „Nev; York Times" — au început încă cu doi ani în urmă să sufere

Ministerului concedierile

repercusiunile inflației și escaladării plafonului dobinzilor percepute pe împrumuturi. Creșterea rapidă a prețurilor materialelor de construcții și dobinzilor a determinat sute de mii de întreprinderi să renunțe la planurile de extindere a capacităților lor de producție. Aceleași motiye au dus lâ .reducerea cu peste un milion a numărului de locuințe construite in anui 1974 față de 1972.Generalizarea recesiunii în întreaga economie națională a a- gravat "mult situația deja precară a industriei construcțiilor, în- 1 trucît industriile metalurgică, textilă, forestieră. echipamentului electric, alimentară, etc., lucrînd cu capacități scăzute de producție. unele cu 25—27 la sută sub potențialul la care au fost proiectate. au renunțat la majoritatea contractelor încheiate în trecut cu întreprinderile de construcții industriale, folosind serviciile lor

mobilei, chimică

numai pentru reparații absolut necesare și construirea de obiective esențialmente trebuincioase procesului de producție. Sure e- xemplu. luna trecută, societatea ..The Atomic Industrial Forum" s-a văzut nevoită șă anuleze contractele • . pentru construirea a83 de uzine nucleare.Un număr .imens de contracte au . fost a- nulate de întreprinderile industriilor turismului și hotelieră, în ciuda stagnării înregistrate în construcții. statisticile indică totuși existenta unui mare surplus de locuințe neînchiriate și necumpărate. Fănt paradoxal. Si totuși explicabil. dacă se are în vedere că scăderea vertiginoasă a venifu-• rilor consumatorului de rînd îl obligă, pentru a putea face fată ■ noilor încercări, să-și impună un regim strict de economii și condiții de viață mai modeste.
C.ALEXANDROAIE,

/

în legătura cucum anunță a- France Presse, .După genția președintele Republicii Liberia, William Tolbert, a adresat secretarului general al O.N.U., • Kurt Waldheim, o comunicare privitoare la recenta vizită la Monrovia a primului ministru sud-african, John Vorster. în această- comunicare. președintele Tol-
ITALIA :

convorbirile liberiano—sud-africanebert își reafirmă dorința „de â contribui la eliminarea barierelor din calea păcii, progresului și securității în Africa australă". El arată că premierul sud-african i-a declarat că nu dorește „nici/O palmă din teritoriul Africii de Sud-Vest". „Vorster a dat asigurări că R.S.A. va retrage poliția sa din

Zimbabwe — Rhodesia, în momentul în care violența va înceta acolo" — adaugă șeful sta- tului.Jiberiăn, care subliniază : „Am relevat insistent în mai multe rînduri că întreaga Na- mibie trebuie să-și cucerească independența și că guvernul sud-african trebuie șă indice în mod ferm cînd și cum".

• VITAMINA „E“ SI 
LONGEVITATEA. ° echiPă' de cercetători de la Școala superioară tehnică „Tehnion" din Haifa (Israel) a ajuns la concluzia că vitamina .,E“ are o influență considerabilă asupra prelungirii duratei vieții. Se a- preciază că, avînd în vedere rolul acestei vitamine în atenuarea „oxidării" celulelor, prezența ei sistematică — și rațională — în alimentația omului poate duce la o creștere, cu 30 la sută a longevității. Organismul uman are nevoie de o cantitate medie de un miligram pe zi de vitamina „E“, prezentă în numeroase produse naturale ca semințe de bumbac, boabe'de porumb, arahide, orez și altele.

Cinci milioane de muncitori in grevăTimp de 24 de ore. începînd de marți de la ora 21.00, trenurile italiene nu s-au mișcat din depouri, ca urinare a grevei lucrătorilor feroviari. cărora Ii s-au alăturat muncitorii din construcții, unul din sectoarele cele mai afectate de actuala criză economică, salariații din serviciile publice, cadrele didactice. Numărul greviștilor s-a ridicat astfel la circa cinci milioane. La Roma, Genova, Torino, Bologna, Milano, Florența și în alte localități ale țării au avut Ioc in cursul dimineții de miercuri impunătoare manifestații, încheiate cu mitinguri Ia care au luat cuvîr.tul lideri ai celor trei principale centrale sindicale.Greva celor două categorii de lucrători. — din serviciile publice și din construcții — se încadrează în acțiuhile generale ale clasei muncitoare pentru satisfacerea revendicărilor lor : deplina ocupare a forței de muncă, reluarea proceselor productive, dezvoltarea investițiilor, ridicarea regiunilor nedezvoltate din sud. (De Ia corespondentul nostru. R. Bogdan).

• „SĂRMANUL" OR
FELIN ! Dacă milioane de șomeri americani trăiesc cu- teama zilei de azi, dar mai ales a celei de mîine, „Sam“ își are pe deplin asigurată o existență fără griji. Poate trebuie adăugat un mic amănunt este vorba de un... cîine de nouă ani, căruia stăpîna sa, d-na Nellie Bartis, din localitatea Columbus (statul Ohio), i-a lăsat, prin testament. 10 000 de dolari pentru ca „sărmanul orfan" să nu ducă lipsă de nimic. Agenția Associated Press, care transmite această știre, nu precizează cum . au reacționat la citirea ei ne- numă'ratii șomeri care răsfoiesc cu înfrigurare ziarele în speranța deșartă de a găsi o ofertă de serviciu.
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