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tovarășul Nicolae Ceausescu, ia face,
împreună cu tomsa Elena Ceausescu,

nisiană, la invitația președintelui Habib Bourguiba și a doamnei Was- sila Bourguiba, între 17 și 19 aprilie
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0 DATORIE CĂTRE SOCIETATE

n

Nicolaecit mai grabnic Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va face o vizită o- ficială de prietenie în Republica Tu

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vineri 28 februarie 1975

Toate investițiile
9

Oglindit sintetic în Comunicatul privind dezvoltarea economico-so- cială a țării în 1974, bilanțul activității de investiții din anul trecut este mai bogat decît in oricare din anii anteriori. Potențialul productiv al economiei naționale a sporit considerabil prin punerea în funcțiune integral sau partial a unui număr de 613 capacități industriale și agrozootehnice principale. Tot ca un fapt pozitiv consemnăm— In luna ianuarie și prima jumătate din februarie ale acestui an— puternica mobilizare de forțe umane și tehnice, vizibilă pe multe șantiere : beneficiind de vremea in general favorabilă, constructorii și montorii au pus în funcțiune, în această perioadă, 20 capacități industriale importante.Finalizarea, în termene cît mal scurte, a obiectivelor economice planificate constituie o cerință primordială în întreaga activitate de investiții, subliniată din nou de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R, în ședința din 6 februarie a.c. Cu atît mai energic trebuie să se acționeze în această direcție în cazul obiectivelor de investiții restante — de pildă capacități de producție din cadrul Combinatului siderurgic Galați. întreprinderilor de oțeluri — Tirgoviște, de țevi — Roman, „Electroputere" — Craiova,, combinatelor petrochimice de la Brazi și Rm. Vîlcea. La toate aceste invesțiții termenele de punere în funcțiune au fost replani- ficate pentru acest an. potrivit angajamentelor Concrete asuriiate de factorii răspunzători.Cu toate acestea, acum, la sfîrsî- tul lunii februarie, constatăm că pe o serie de șantiere lucrurile n-au fost privite cu seriozitate și răspundere, că nu s-a acționat cu ho- tărire pentru eliminarea dificultăților întimpinate și recuperarea rămînerilor in urmă. De exemplu, pe șantierul ~ ....................................din deși patru luni de cînd instalația de metanol (etapa a IV-a) trebuia să producă, nu a fost stabilită cu pre-, cizie data la care vor fi procurate o parte din utilajele și materialele speciale aferente. Montorii — Trustul de montaje pentru utilai chimic din București — stau în așteptarea bunăvoinței unor furnizori ; totodată. unul dintre principalii furnizori — întreprinderea mecanică de utilai chimic din Buzău — arată că beneficiarul a contractat o serie de mașini și echipamente tehnologice cu foarte mare întîrzie- re și că apoi nu și-a onorat la timp angajamentul de a procura o parte din materialele necesare — mai mult, solicitînd să sisteze timp lună fabricația ca să... verifice materiale achiziționate binat. Toate acestea

Combinatului chimicVictoria, nici pînă astăzi, au trecut mai bine de

furnizorului de aproape o acestor utilaje, calitatea unor de com- au format ohiectul tnai multor analize la nivelul conducerii Ministerului dustriei Chimice, soldate de 1 care dată cu planuri de măsuri care n-au fost insă aplicate și urmărite riguros.Cauze aproape identice explică rămînerile în urmă înregistrate1 și pe alte șantiere, cum sînt cele ale unor dezvoltări de Ia - întreprinderea „23 August" din București, ale instalațiilor de acrilonitril (etapa a Il-a) și oxid de etilenă și glicoli ^din cadrul Combinatului petrochi-

In- fie-

mic Pitești, ale unor capacități de la întreprinderile „Otelul roșu", /„Romlux". din Tirgoviște ș.a. Nu puține sînt și șantierele unde constructorii și montorii își ră activitatea într-un nesatisfăcător.Potrivit Legii privind rea, planificarea și executarea investițiilor. titularii și beneficiarii de investiții trebuie să acționeze in toate cazurile, cu energie si hotărî- re, pentru solutionarea problemelor in suspensie și asigurarea dării în funcțiune a investițiilor la termenele și parametrii stabiliți. Or, așa cum s-a văzut — înșiși titulari și beneficiari din Ministerul Industriei Chimice. Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini- Unelte și Electrotehnicii nu și-au îndeplinit sarcinile proprii privind contractarea tuturor mașinilor si echipamentelor tehnologice, procurarea unor materiale speciale necesare la montaj, asigurarea integrală a unor proiecte de bună calitate. Adeseori intervenția specialiștilor din ministerele și întreprinderile beneficiare s-a limitat la ședințe de comandament constatative și ineficiente, punctate cu promisiuni neonorafe ulterior, urmate de refacerea graficelor de lucrări.Abandonarea definitivă a unui asemenea stil de muncă formal constituie condiția numărul unu pentru punerea rapidă în . funcțiune ' a capacităților rLstaute. Este imperios necesar ca beneficiarii și titularii de investiții să-și îndeplinească cu răspundere obligațiile legale pe care le au și, înainte de toate, aceea de coordonator al. întregii activități de realizare a acestor obiective, să acționeze energic pentru contractarea unor mașini și echipamente de bază, cît și pentru sincronizarea termenelor de livrare ale acestora cu cerințele accelerării la maximum a montajului tehnologic, să urmărească execuția și sosirea la timp pe șantiere a fiecărui utilaj, să intervină prompt pe lingă furnizori, atunci cînd aceștia nu-și respectă îndatoririle. Iar unii din acești furnizori sînt unități industriale mari, de prestigiu ale economiei, ca întreprinderile „23 August" și de mașini grele din București. întreprinderile de utilaj chimic din Ploiești. Făgăraș și Găești, ale căror colective — concomitent cu onorarea exemplară a contractelor din acest an — au obligația să facă totul pentru livrarea utilajelor restante.Fiecare zi este acum foarte prețioasă. Singura măsură a eforturilor depuse în comun de către constructori și montori. beneficiari și furnizori de utilaje constă în rezultatele efectiv obținute, concretizate în punerea în funcțiune cît mai rapidă a tuturor capacităților restante. Prin prisma acestui obiectiv, organele și organizațiile de partid sînt chemate să acționeze cu fermitate pentru rezolvarea de către factorii responsabili a’ tuturor problemelor cu care sînt confruntate aceste șantiere, să desfășoare o intensă muncă politică pentru ca montorii și constructorii să accelereze la maximum ritmul lucrărilor. potrivit cerințelor economiei naționale.

desfășoa- ritm lent,organiza-

Președintele RepuNicli Socialiste România,

Președintele Republicii Ecuador,
Guillermo A. Rodriguez Lara, va face

o vizită oficială în țara noastrăLa invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Ecuador, general de brigadă Guiller-
mo A. Rodriguez Lara, va efectua o vizită oficială de prietenie în România, în prima decadă a lunii martie a.c.

în județul Bihor

SE SEAMĂNĂORADEA (Corespondentul „Scinteii", Dumitru Gâtă). — In județul Bihor, datorită timpului călduros din ultimele zile, au fost create condiții favorabile desfășurării lucrărilor în cîmp. La cooperativa agricolă

din Ciumeghiu a început semănatul griului. In prima zi. au fost însămintate 28 ha, urmînd ca în această săptămînă se încheie suprafață de 150 ha.rii au semănat, de ase-
lucrarea să pe întreaga planificată Cooperato-

GRIULmenea, trifoi în cultură ascunsă pe 24 hectare și au fertilizat cu azotat de amoniu semănăturile de toamnă, însămînțarea griului a început și în alte! unități agricole din jude- tul Bihor.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
1

NICOLAE CEAUSESCU
9

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi dimineața, pe Robert J. Hawke, președintele Consiliului Australian al Sindicatelor, președintele Partidului Laburist din Australia, care face o vizită în țara noastră.A participat la întrevedere tovarășul Mihai Dalea. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Cu acest prilej, Robert J. Hawke a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu profunde mulțumiri pentru onoarea de a-1 fi primit, pentru posibilitatea oferită de a vizita România, de a cunoaște realizările de seamă obținute de oamenii muncii din țara noastră, de întregul popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, în dezvoltarea economică și socială a patriei. în ridica-

rea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Salutînd cordial pe oaspete, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu satisfacție dezvoltarea raporturilor de colaborare dintre organizațiile politice și sindicale din România și Australia, în spiritul bunelor relat’i statornicite între cele două țări și popoare și a rugat pe Robert J. Hawke să transmită sindicatelor, tuturor oamenilor muncii australieni cele mai bune .urări de prosperitate și fericire.în timpul întrevederii s-a relevat evoluția mereu ascendentă a relațiilor româno-australiene, apreciindu-se importanța deosebită a vizitei pe care președintele Nicolae Ceaușescu o va face în Australia, la invitația guvernatorului general John R. Kerr. pentru promovarea și întărirea continuă. pe multiple planuri, a acestor relații prieteneștiConvorbirea a evidențiat dorința comună de a extinde conlucrarea și

schimburile . de experiență între cele, două partide, între oamenii muncii, sindicatele din România și Australia. corespunzător intereselor ambelor popoare, ale cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.Au fost abordate, de asemenea, u- nele aspecte ale actualității politice internaționale. S-a reliefat. în context, însemnătatea solidarității și colaborării strînse a clasei muncitoare de pretutindeni, a sindicatelor, tuturor forțelor progresiste, a participării lor active la eforturile generale în vederea adîncirii și consolidării cursului pozitiv spre destindere, securitate și cooperare, a democratizării relațiilor dintre state, afirmării unei noi ordini politice și economice în viața internațională, a e- dificării unei lumi mai drepte și mai bune. înfăptuirii aspirațiilor fundamentale ale popoarelor.întrevederea s-a desfășurat tntr-o ambiantă. cordială, prietenească.
Ambasadorul Marii Britanii, cu prilejul prezentării 

scrisorilor de acreditare
scrisorile de țiar al Regatului Unit al Marii Bri

tanii în țara noastră. (Cuvîntările
Joi, 27 -februarie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe . Jeffrey Charles JPeterșen, sador extraordinar

care și-a prezentat s 
acreditare în calitate de atnba-

plenipoten- rostite, în pagina a III-a)

mc. am fi dispuși admitem abateri de Ia regimul stabilit prin calcul. Un colectiv. în care lu- de partid.ne demonstrează că și acest lucru coti-
gamzații secția 2. limpede se circumscrie în

Ioare. Pe baza fotografierii întregului proces de producție s-au stabilit norme de timp optime
Intîmpinînd. ca un semn de binețe, miile de femei, care vin sau pleacă de la lucru, graficul întrecerii arată că astăzi întreprinderea de confecții si tricotaje București a ajuns la ultima filă a calendarului productiv al anului 1975. La mașinile de cusut și tricotat, la mesele de croit se derulează acum secvențele finale ale unei crorîici în care, de la jumătatea anului 1972. cînd acest harnic colectiv de muncă s-a angajat să realizeze'cincinalul cu zece luni înainte de termen, au .fost consemnate remarcabile fapte de muncă. Tn toate secțiile și atelierele, mii de mîini ce descriu, la comenzi numai de ele știute, aceleași gesturi cu rosturi atît de precise, chinuri marcate eași concentrare muncii cotidiene, am putea adăuga ghioceii așezați cu grijă lingă mașini ori la ferestre. vestesc deci că aici, pe dealul mîine anul Dar. mai care este ne retină înnoiește nul prevăzut cu 974 zile în -urmă 1 Pe o asemenea durată de-a lungul căreia intervin atîtea și atî- tea elemente variabile, pînă si celui mai perfec- ^^tionaț mecanism electro-

mii de de ace- asupra Ia care și...
Cotrocenilor, ’ se-nrioiește. există, un fact, imposibil să nu atenția : anul se exact Ia terme-

întreprinderea de confecții și tricotaje București

A ÎNDEPLINIT CINCINALUL

cu io luni mai devreme

Subliniind acest succes de prestigiu, omagiem, acum, in 
preajma zilei de 8 Martie, prețioasa contribuție a 

femeilor la înflorirea patriei

crează mii de femei, ne oferă însă o exemplară probă de precizie si punctualitate. Dar Tudorita Seciu. secretara unei or-
dian: Rezervele de creștere a producției — ne spune ea — erau în secție. Trebuiau doar să fie descoperite și puse în va-

pentru fiecare operație în parte, care, printr-o sincronizare perfectă. demonstrau că prevederile actualului cincinal pot fi
„LUNA CĂRȚII

LA SATE", 
o reușită manifestare 

cultural-educativă, o experiență ce 
se cere îmbogățită și continuată

Scriitorii despre actualitatea socialista a țârii

înfaptuite cu cel puțin 300 de zile mai devreme. S-a conturat astfel un program de lucru, în funcție de care fiecare muncitoare a început să-și reconsidere propria muncă,- propriile performante. Și, cum o parte dintre ele, îndeosebi cele tinere. în- tîmpinau nu puține dificultăți, comunistele. împreună cu toate celelalte muncitoare mai experimentate. au inițiat o amplă acțiune de întrajutorare. de ridicare a pregătirii profesionale a tutu- Acum muncitoarele secție pot efectua operații. în loc de realizînd oductie de 1,8 ori mare decît la tul cincinalului, dițiile în tia de serie mare a cedat locul articolelor in serii mici, diversificate.De fapt așa a început șl. s-a desfășurat acțiunea pentru cîștigarea celor zece luni în întreaga întreprindere. Toate fluxurile de producție. după cum ne spune inginerul șef Cornel Zaharia. au fost racordate la noi parametri de organizare. 
Au fost revizuite și per-

Fl. CEAUȘESCU 
D. TÎRCOB

premial începu- în con- care produc-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Astfel de oameni
Un puls viteaz și înțelept 
bătînd în turnul vremii, ornic... 
Ce-nseamnă bun ? Ce-nseamnă drept ? 
Un om al celorlalți, statornic.
Să nu se piardă-n sine, frînt, 
doar sieși glas, doar sieși parte ;
să vadă-n oameni și-n pămînt 
un mai presus, un mai departe.

Ce-nseamnă demn ? înseamnă clar 
și neclintit în adevăru-i, 
de veghe stînd ca un stejar 
la poarta lui și-a fiecărui.
Să-i fie semn și căpătîi 
al țării gînd, al țării nume, 
cuvîntuf țării, cel dintîi, 
cu care-ncepe orice lume.

Ce-nseamnă viu ? înseamnă foc I
Un sclipăt viu e aurora I 
Nu o feștilă sub obroc, 
ci limpezimea tuturora.
Tn toate marile văpăi 
ard flăcări mici, îngemănate : 
le-adună dar în ochii tăi, 
Sclipind de dor și puritate I

Statornica dragoste de carte, de literatură a locuitorilor satelor noastre, respectul lor profund față de învățămintele transmise de litera scrisă și-au găsit o nouă ilustrare elocventă cu prilejul tradiționalei sărbători „Luna cărții la sate". Ca și in alți ani, manifestarea — care se încheie astăzi — a prilejuit organizarea unor ample acțiuni de cunoaștere și popularizare a aparițiilor .editoriale, a noutăților literare din cele mai diverse domenii : carte social-politică, științifică, beletristică etc.( Sărbătoarea cărții din acest an a avut și o semnificație aparte : desfășurată în plină campanie electorală, ea și-a propus să contribuie la o cît mai temeinică însușire a documentelor adoptate de Congresul al XI-lea. Caracteristica de bază a manifestărilor din acest an a constituit-o, mai mult decît oricînd altădată, legătura strînsă între conținutul manifestărilor și problemele concrete ale comunei, viața și preocupările oamenilor muncii de la sate. In acest context, intilnirile cu scriitorii, serile literare au devenit colocvii însuflețite despre succesele ultimilor ani in întreaga țară, despre ce au realizat gospodarii fiecărei comune în eforturile lor pentru creșterea nivelului de trai și de civilizație. De cele mai multe ori, prezentarea unei recente apariții editoriale a constituit punctul de plecare al unor aprinse discuții despre dezvoltarea economică a comunei, despre perspectivele ce 1 se deschid în viitor.— Cartea social-politică a ocupat un loc prioritar

luat locul nioară cu trasă pe ochi.Am ajuns Ia Baia- Mare. Trecînd printre construcții noi de impozante proporții, mi-am exprimat admirația pen- ‘ tru cît s-a făcut „Ar

(Continuare în pag. a III-a)

caselor de odl- cușma de paie Iul orașului și luările de cuvînt din sala Congresului XI. Intre cele două realități s-a produs o punte, ca un arc voltaic, iuminîndu-mi o nouă i- magine a realităților socialiste : tendința de dispariție a diferentelor din-

cis șl concis, clar și la obiect. Dar. mi-am zis atunci : „aceștia sînt cei mai buni, cei mai pregătiți", ceea ce cred că era și adevărat. Luînd legătura cu lăpușanii. de la președintele consiliului orășenesc pînă la oame-

mult metaforic, că dacă apropierea dintre sat și oraș ca nivel tehnic, economic, confort etc. se petrece în progresie aritmetică, ridicarea nivelului intelectual al populației. fără să dăuneze desigur specificității pro-
mai fu- Transil- miază- lui Mi- în tiea- Roma-

■A.

în Țara Lăpușului

Se vorbește des de ștergerea. în condițiile socialismului, a diferentelor dintre sat și oraș, prin continua ridicare a zonelor rurale la nivel citadin fără a le distruge specificul viabil. Gindul mi-a revenit după o ședere de o zi la Tîrgu-Lăpuș, printre activiști de partid, țărani, muncitori și intelectuali. Mărturisesc, nu sesem în nordul vaniei mai la noapte de Valea hai. Dej, Năsăud. :ăt. și Singiorzul(iese, unde am stat cîteva zile. Maramureșul îmi era necunoscut, afară de folclor, de legendele istorice, de marele sculptor în lemn Gheza Vida, de cîteva ansambluri artistice și de 'ceea ce mal aflu din corespondenta ce o duc cu profesorul Iureș din Borșa. Noaptea am călătorit prin locuri ce le străbătusem de nenumărate ori. Dar cînd s-a făcut ziuă eram în Sălaj și trenul gonea spre Baia- Mare. Satele peste tot. ca în toată tara de altfel, cu case noi în cea mai mare parte. Ziduri de cărămi- ^dă cu ferestre largi au

trebui să vezi și ceea ce Încă nu s-a f...........a zis zîmblnd secretar al ludetean de rășul Blaj.Dar n-am Mare, căci nire la Tîrgu-Lăpuș. oraș de-acum cu liceu, hotel, casă culturală, cu o sală cuprinzătoare a sute de oameni, si alte institutil așezate In clădiri noi și moderne. De la primele luări de contact mi-au venit în minte două lucruri : ridicarea ciiltural- socială a satului la nive-

făcut" —I primul- ’ comitetului partid. tova-
însemnări de Mihai BENIUC

rele. Ansamblul acesta, de altfel, a repurtat .succese și peste hotare. în Franța. Dar și în acest ■ domeniu s-a produs un fenomen deosebit. Trec peste faptul că dansurile nu se mai desfășoară în vreo șură, nici cîntecele nu răsună Ia șezătoare numai, ci pe o scenă largă, într-o sală vastă, în fata unui public ce ascultă și privește îneîntat. Altceva mi se pare mai caracteristic : eflorescenta nebănuită a vieții tice folclorice. E o dentă de culori, de te. de mișcări cecomparație ti-o oferă o grădină înflorită și plină de zumzetul Mugurii care Îndrăzneau să că au tîșnit ca vie. multicoloră, cuprin- zînd pămîntul peste care își sună armonios strunele văzduhul. Socialismul este vădit prielnic înfloririi a ceea ce se numește specific, national. In coordonatele unei lumi cu orînduire tntîlnire bun în tualitate noul.

Din mii de inimi, înmiit, 
o sfîntă ardere, dogoare I 
Aprinzi o stea cînd spui partid, 
cînd spui partid, deschizi o zare ; 
cînd spui partid, arunci un pod, 
înalți un prag, întinzi o mînă, 
zidar și vultur și rapsod 
în dulcea patrie română.

Astfel de oameni demni și bunî, 
ce poartă-n cuget dreapta lege, 
dorindu-și trudă, nu cununi — 
din vița lor își vor alege 
ca să-i trimită-n vastul for 
al chibzuirii și-mplinirii, 
cei care scriu cu truda lor, 
pe culmi de piatră, trandafirii.

Eugen FRUNZA

stat laaveam Baia- întîl-
tre muncitori și țărani, pe de o parte, și intelectuali, pe de alta, prin ridicarea celor dinții ca nivel intelectual.Intîi la Congres mă frapase acest lucru, ascultînd vorbitori din toate categoriile sociale și din toate colturile tării Un limbaj sobru, de temeinici cunoscători ai problemelor, un limbaj fără fireturi și ciucuri, fără zurgălăi, pre

pă-ni! care lucrează la dure, m-am convins că ridicarea nivelului tual, cu o bună zare aferentă, la bătrîni. femei și• o tendință generalizată. In neîntrerupt progres Inregistrabil în cei treizeci de ani scurși de la eliberare. S-ar putea chiar a- firma, nu riguros matematic, căci un astfel de calcul e dificil, ci mal

intelec- speciali- tineri și bărbați.

fesionale. se face în progresie geometrică. Ca să zic așa, omul socialist Iși sporește cunoștințele și-și lărgește cercul luminos al conștiinței datorită factorilor educativi, ideologici, mult mai raoid decîf baza economico-socială.,..ea însăși în ascensiune' 'verti-' ginnasăMi-a fost dat să asist pe acest meleag maramureșean la un spectacol dat de un ansamblu artistic cu dansuri, cîntece și recitări, de-o prospețime ce ti-o oferă numai un cîmp înrourat, cînd răsare soa-

artis- abun- sune- prin
albinelor, parcă nu înfloreas- o flacără

nouă. E o a ceea ce e mai străvechea spiri- a poporului cu
y
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IV. CN SISTEM ELECTORAL 
1N CONCORDANȚĂ CC ESENȚA. 

DEMOCRATICĂ A SiKli'TĂTII NOASTRE
2. Frontul Unității Socialiste — 

organizatorul marelui scrutin pentru instituțiile 
reprezentative ale țăriiCrearea cu șase ani în urmă a Frontului Unității Socialiste a marcat un moment de seamă în amplul proces inițiat de partid în perioada care a urmat Congresului al IX-lea pentru perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale. Rolul și atribuțiile sale decurg din profundele transformări revoluționare petrecute în structura de clasă și relațiile sociale din societatea românească contemporană că urmare a cuceririi p'uterii politice și economice de către oamenii muncii, a făuririi noii orînduiri sociale, din realitățile definitorii ale societății românești contemporane. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Frontul Unității Socialiste simbolizează unitatea de voință și acțiune a întregului popor, reflectă procesul, ce se accentuează continuu, de transformare a societății noastre socialiste intr-o societate tot mai unitară, de făurire a poporului muncitor unic al societății comuniste".Statutul Frontului Unității Socialiste îl definește ca organismul politic permanent, revoluționar, democratic, cel mai larg, cu caracter reprezentativ, care constituie cadrul organizatoric de unire a forțelor politice și sociale ale națiunii noastre socialiste pentru participarea acestora la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a . partidului și statului, la conducerea tuturor domeniilor de activitate. Frontul Unității Socialiste este constituit din Partidul Comunist Român. organizații de masă, obștești, profesionale, cooperatiste, consilii ale oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare; uniuni ale creatorilor, asociații’ și' societăți■ "Științifice, culturale și sportive. • alte organizații, precum și culte. In spiritul documentelor Congresului al XI-lea. Frontul Unității Socialiste ^ste chemat să acționeze ca un adevarat forum național, în care masele largi, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, partioipă efectiv la conducerea societății, să asigure antrenarea în acțiunile pe care le întreprinde a tuturor organizațiilor din care este alcătuit, coordonarea activității lor. exercitarea unui control reciproc între a- cestea, în vederea realizării cu forțe comune a obiectivelor unice ce decurg din Programul partidului, întreaga activitate a Frontului Unității Socialiste contribuie la dezvoltarea alianței clasei muncitoare cu țărănimea . și intelectualitatea, a prieteniei frătesti dintre oamenii muncii români și cei de alte naționalități. Ia întărirea coeziunii socialiste a tuturor claselor si catego

riilor sociale în jurul forței politice conducătoare — Partidul Comunist Român.Frontul îndeplinește rolul unui puternic instrument de atragere a tuturor categoriilor de cetățeni la rezolvarea treburilor obștești. în acest sens, prin ansamblul atribuțiilor ce îi revin în organizarea dezbaterii proiectelor de legi și ho- tărîri ; consultarea cetățenilor asupra problemelor care privesc dezvoltarea țării, a localităților, preocupările acestora ; organizarea controlului obștesc ; coordonarea activității' cultural-educative și de răspîndire a cunoștințelor științifice în vederea formării omului nou, promovării principiilor eticii și
SOCIETATE - 

STAT - POLITICĂ 
ÎN ROMÂNIA 
SOCIALISTĂ

Ce trebuie să știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

echității socialiste ; organizarea participării cetățenilor la realizarea de obiective economice și social- culturale, la dezvoltarea, sistematizarea și buna gospodărire a orașelor și satelor — el acționează ca o școală a spiritului gospodăresc, a responsabilității sociale.Programul electoral cu care Frontul Unității Socialiste se prezintă în fața alegătorilor este întemeiat în intregime pe Programul partidului de făurire a societății sociaftiite multilaft-Vht ''dJzvoîfate"Și~' ‘ înaintare a României spre comunism, pe Directivele Congresului și pe Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, documente unanim și entuziast aprobate de întreaga noastră națiune socialistă.Platforma politică a candida- tilor în alegerile de la 9 martie o constituie Manifestul Frontului Unității Socialiste. Bilanțul însu- fletitor înfățișat alegătorilor în acest document, sinteză a marilor victorii dobîndite în cei mai rodnici ani din istoria patriei, ilustrează grăitor că programul prezentat poporului în alegerile trecute a fost îndeplinit cu succes, după cum perspectivele strălucite pe care le deschide României in lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea învederează o dată mai mult înaltul spirit de răspundere cu care Partidul Comunist Român își îndeplinește rolul de forță conducătoare a societății călăuzind poporul spre

ridicarea României pe trepte tot mai înalte ale progresului și civilizației socialiste.Frontul Unității Socialiste este organizatorul nemijlocit, sub conducerea Partidului Comunist Român, al marelui scrutin de la 9 martie pentru instituțiile reprezentative ale țării — Marea Adunare Națională și consiliile populare, el îndrumă și controlează activitatea deputaților, analizează munca acestora și îi ajută in îndeplinirea mandatului încredințat de alegători. în acest sens, Constituția prevede că dreptul de a depune candidaturi aparține Frontului Unității Socialiste, ceea ce dă posibilitate acestui organism politic larg reprezentativ să-și îndeplinească în condiții adecvate funcțiile prevăzute în statutul său privind organizarea participării poporului la conducerea societății. Propunerile de candidați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare au fost făcute de către consiliile Frontului Unității Socialiste, în adunări ale alegătorilor organizate în întreprinderi și • organizații economice socialiste, instituții social-cultu- rale, cartiere, sate și unități militare.Pe baza prevederilor noii legi electorale, Frontul Unității Socialiste este împuternicit să propună revocarea deputatului în cazul cînd nu se dovedește la înălțimea încrederii acordate.Poporul nostru este însuflețit de convingerea că prevederile platformei electorale cu care Frontul Unității Socialiste se prezintă în fața alegătorilor vor fi întruțo- 'tul realizate, așa cum și pînă acum planurile, proiectele partidului și-au găsit materializare în ĂealitMți au mafăâN^rioit ȘpEo-grese pe calea înfloririi patriei socialiste. Știm că obiectivele _înșur flețitoare care ne stau în față nu se vor realiza de la șine ; pentru ca strălucitele perspective conturate în. documentele Congresului al XI-lea să devină realitate este nevoie de valorificarea plenară a tuturor resurselor umane și materiale de care dispune societatea noastră.Nu există și nu poate exista azi alt criteriu fundamental al patriotismului socialist în acțiune, al responsabilității sociale decît îndeplinirea integrală și în cele mai. bune condiții a sarcinilor care revin fiecăruia, munca plină de elan și dăruire pentru înfăptuirea politicii partidului. Să întărim zi de zi votul nostru de la 9 martie prin fapte puse în slujba accelerării progresului economico-social al țării, prin noi succese în opera de edificare a socialismului multilateral dezvoltat.

„ORA EXACTĂ" LA UN NOU

NUMĂR DE TELEFON

Direcția de telecomunicații a municipiului București anunță publicul și abonați! telefonici că, inccpind de Ia data de 2 martie 1975, ora exactă se poate obține formind numărul „058".
• O INTERESANTA INIȚIATIVA, CE POATE FI EXTINSA ȘI IN ALTE PĂRȚI, aparține cooperativei „Deservirea" dip Pitești. Ea are o rețea de centre de primire-predare a obiectelor pentru spălat, curățat chimic și vopsit în toate cartierele orașului. Recent, cooperativa amintită a pus la dispoziția clientelei sale un serviciu telefonic (telefon — 1.26.94) care funcționează între orele 7—21, unde se primesc comenzi pentru colectarea de la domiciliu a obiectelor pentru spălat și a celor ce urmează a fi curățate sau vopsite.• CRAIOVENI, URMĂRIȚI ACEASTA PROMISIUNE 1 Tovarășul Ovidiu Răduică, directorul Direcției comerciale a județului Dolj, ne-a făcut următoarea declarație : „Vom lua măsuri ca pînă la sfîrșitul acestui an să asigurăm desfacerea laptelui la domiciliu, pe bază de abonamente, pentru cel puțin 2 000 de craioveni. E civilizat și putem. De acord. Așteptăm să aflăm și vești despre onorarea acestei promisiuni.• ÎN JUDEȚUL ARAD S-A ÎNCHEIAT ELABORAREA SCHIȚELOR DE SISTEMATIZARE A SATELOR. Pentru toate cele 67 comune ale acestui județ s-au elaborat schițele de sistematizare — 6 dintre aceste comune fiind prevăzute să devină în viitorul cincinal centre urbane. De menționat faptul că pentru 62 comune au șl fost avizate proiectele pentru amenajarea centrelor civice. Așadar, edilii localităților rurale arădene pot începe acțiunea de dezvoltare a satelor pe coordonatele viitorului.

CITITORII SESIZEAZĂO NU SE RECEPȚIONEAZĂ BLOCURILE. PENTRU CA NU SÎNT... ANTENE. Să nu vă mirați — ne previne Traian Niță, tehnician principal de la I.J.C.M. Sibiu. În proiectele de execuție ale blocurilor din planul pe 1975 este prevăzută echiparea blocurilor cu antene colective de radio și TV. Dar furnizorii acestor produse (I.I.S. Electromureș și Întreprinderea de aparate electrice de măsură și industriale București) n-au livrat pînă acum nici o antenă. Beneficiarul nu recepționează blocurile fără antene, constructorul face tot felul de adrese în dreapta și-n stingă, iar cetățenii așteaptă să se mute în case noi, care sînt gata, dar stau goale pentru că... Dar să n-o luăm de la capăt. Sperăm că centrala de resort din București (C.I.E.T.C.) a reținut apelul și va intra pe... recepție.
0 „CAUT CU LUMINAREA BECURI... LUMINARE" de mai bine de 4 luni — ne scrie Corneliu Toma din București, strada Mo- căniței nr. 3. Diin acelea de 110 volți, pentru veioză. Peste tot mi se spune că nu se găsesc. Ce trebuie să fac ? Să-mi cumpăr o nouă veioză ?“. Nu vă putem da din păcate nici noi o soluție pînă la sosirea răspunsului de la factorii în drept — organele comerciale ale Capitalei.

„Decada 
mărțișorului46Devenită tradițională, și în acest an, între 27 februarie și 1 martie, in magazinele cooperativelor de consum din întrea- ;a țară se organizează „Decada Mărțișorului". Cooperația de consum a luat măsuri din timp pentru buna aprovizionare a tuturor unităților sale, cu un larg sortiment de mărfuri, pentru a răspunde gusturilor și preferințelor celor care vor face cadouri pentru cei dragi. Raioanele cu articole cosmetice și de parfumerie au pus în vinzare o gamă bogată și variată de creme, ape de colonie, farduri, lo- țiuni etc. Deosebit de solicitate sînt, de asemenea, articolele de podoabă. în marile complexe „Supercoop" și în magazinele universale ale cooperației de corfsum sînt prezente, cele mai noi modele de confecții, tricotaje, galanterie fină și marochi- nărie pentru sezonul de primăvară. O mare afluență de cumpărători cunosc și raioanele cu articole electrotehnice și de uz casnic — televizoare, aparate de radio, aspiratoare de praf „Ideal" și „Junior", mașini de cusut „Ileana" — precum si cele cu articole de menaj.în fotografie : noul complex comercial al cooperației de consum dih orașul Gherla.

Înnoiri la Rm. SăratDin programul acțiunilor edi- litar-gospodărești pentru acest an — ce ni l-a prezentat primarul orașului. Constantin Dinu — notăm cîteva obiective. în cartierul Bălcescu, care va număra în final 4 700 apartamente, se află în faza finală de construcție două blocuri. Tot aici sînt început? lucrările unui complex comercial etajat. De asemenea, la parterul altor trei blocuii' Vor funcționa unități comerciale, cu o suprafață de 1 200 mp. Tot aici se construiește o creșă cu 100 de locuri. In cartierul „7 Noiembrie" se află în execuție,' între altele, o școală cu 8 săli de clasă și o creșă- grădiniță cu 340 locuri. Un edificiu similar este amplasat în centrul civic, iar pe bulevardul Cuza Vodă va fi dată în folosință o creșă cu 100 locuri.Pentru pregătirea forței de muncă necesare obiectivelor e- conomice în' .apropierea zonei industriale se construiește un complex școlar tip liceu cu 12 săli de clasă, ateliefe-școală, cămine pentru elevi, cantină și săli de sport. în aceeași zonă vor fi înălțate 6 cămine pentru nefamiliști, cu o capacitate totală de 1 800 locuri și o cantină- restaurant. (Mihai Bâzu, corespondentul „Scînteii").

începe campania agricolă de primăvară

Semințele—mai repede 
de la baze la unitățile agricoleDin toate județele sosesc vești privitoare Ia intensificarea lucrărilor de sezon în agricultură. Faptul că timpul se menține, în continuare, favorabil permite oamenilor muncii de pe ogoare să fertilizeze suprafețe mari, să execute lucrări de îmbunătățiri funciare. în uncie locuri s-a trecut la pregătirea terenului și chiar la semănat. Este normal, deci, ca toate pregătirile să fie încheiate și, pe măsură ce solul și timpul permit, să se treacă la semănat cu toate forțele. Pe lista de priorități se află asigurarea și pregătirea semințelor. Aceasta este tema raidului- anchetă întreprins de corespondenții noștri din județele Vrancea, Mehedinți, Ialomița și Vaslui.Pînă acum, județul Vrancea a primit din alte județe cantitățile de semințe prevăzute în repartițiile date de minister. Direcția agricolă a organizat, din timp ridicarea lor de că- „ tre cooperativele agricole. Se mai așteaptă să sosească sămînța de iarbă de Sudan : 15 tone de la Constanța și 10 tone din județul Prahova, precum și 2,5 tone de sparcetă contractate cu județul Iași.în bâzele I.V.C. Vrancea mai sînt însă unele cantități de semințe care nu au fost preluate de către unitățile beneficiare. De exemplu, cooperativele agricole din Măicănești, Rîmniceni, Cîmpineanca, Păunești nu au ridicat sămînța pentru porumbul de siloz, iar cele din Mihălceni, Vînători, Tătăranu — sămînța de sorg. Vor trebui urgentate și operațiunile de preluare a întregii cantități de semințe de lucerna, unitățile cooperatiste urmînd să însămînțeze cu această cultură peste 2 000 ha. în ceea ce privește cantitatea de sămînța din producția proprie a unităților, a- ceasta a fost verificată în totalitate. Concluzia care se impune este ca, neîntîrziat, toate unitățile agricole să preia și să transporte de la baze în magaziile proprii toate semințele ce le-au fost repartizate. (Dan Dră- gulescu).„Putem spune că, spre deosebire de alți ani, problema asigurării semințelor a fost rezolvată mai bine — precizează ing. Uarion Țîrcă, director adjunct al direcției agricole județene Mehedinți. Am aflat că sămînța de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, ovăz, mazăre, lucerna și trifoi, de .alte culturi se află în bazele de recepție. Rămîne doar ca, în a- ceste zile, conducerile unităților să urgenteze preluarea cantităților repartizate. în unele unități, această operațiune este, avansată. în altele se amînă nejustificat schimbul de sămînță și ridicarea din baze a cantităților repartizate. Iată două ■ exem,; ple. Pentru 57 unități care vor cultiva ceapă s-a repartizat de aproape două luni arpagicul necesar, s-a indicat locul unde va fi ridicat, dar 37 de unități — printre care cele din Cujmir, Cănceu, Obîrșia de Cîmp ș.a. — n-au preluat nici măcar un fir de arpagic. De asemenea, din cantitatea de porumb prevăzută s-a ri

dicat din baze numai 15 la sută. (Virgil Tătaru).La I.V.C. Ialomița se afirmă că pe măsură ce va sosi hibridul simplu 415 — 100 de tone — distribuirea porumbului de sămînță va fi încheiată. Și 1 la floarea-soarelui, unitățile au ridicat sămînța, cu excepția a 25 tone de hibrid simplu care urmează să sosească de la Piatra Neamț. în general, specialiștii din unități s-au declarat mulțumiți de calitatea seminței. O singură obiecție a fost la C.A.P. Jegălia, care a primit sămînța de floarea-soarelui cu impurități. în urma sesizării, centrul de. semințe a luat măsuri pentru înlocuire.Sămînța de sfeclă de zahăr pentru întreaga . suprafață de 15 000 hectare este asigurată din soiul R poli 1. Separat, urmează să 'se însămînțeze 500 hectare cu sămînță monogermă. Sămînța de mazăre a fost în întregime ridicată. (Lucian Ciubotaru).în județul Vaslui, la indicația biroului comitetului județean de partid, problema asigurării semințelor pentru campania de primăvară a fost înscrisă din vreme pe agenda de lucru a organelor agricole și a conducătorilor de unități agricole. Care este stadiul aprovizionării cu semințe 1 Ce probleme sînt de rezolvat ? După cum ne spunea ing. Mihai Ghilț, șef de serviciu la direcția a- gricolă, față de anii .precedent!, Ia această dată există în județ aproape întreaga cantitate de sămînță necesară pentru cainpania de primăvară. Semințele provin atît din producția proprie a unităților agricole, cît și dm repartițiile făcute de minister. Porumbul deține ponderea în cantitățile de semințe ce se folosesc în actuala campanie agricolă. Cele 2 000 ■ de tone au fost livrate de către I.V.C. Galați și Brăila. Urmează să mai sosească unele cantități de ovăz, soia, floarea-soarelui, in. iarbă de Sudan. Și ,1a sfecla de zahăr s-a asigurat sămînța pentru întreaga, suprafață planificată. Odată sosite în județ, semințele sînt distribuite cîtor- va'baze de recepție, pentru a fi preluate de către unitățile agricole. Cooperativele agricole Pochidia, Blă- gești, Gugești.Zorleni, Tîrzii, I.A.S. Zorleni și altele au preluat toate semințele. (Crăciun Lăluci).

Cantitate, calitate, eficiențăUnitate modernă a economiei forestiere, Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava are o carte de vizită în care sînt înscriși trei parametri esențiali ai activității productive : cantitate, calitate, eficiență. Bunăoară. în acest an. harnicul colectiv al combinatului, s-a angajat să realizeze o producție suplimentară la export de peste 1 milion lei valută, în exclusivitate pe seama creșterii productivității muncii. Totodată, s-au luat măsuri pentru extinderea în continuare a tehnologiilor moderne de fabricație, reproiectarea și modernizarea unor produse — măsuri prin a căror aplicare se vor obține economii de cîteva sute m.c. de material lemnos. Se cuvine a fi menționate și faptul că pînă la sfîrșitul acestui an la Combinatul de'prelucrare a lemnului din Suceava toate deșeurile urmează să primească o destinație industrială.Fotoreporterul nostru și-a fixat obiectivul aparatului de fotografiat asupra cîtorva din fruntașii combinatului! — semnatari ai succeselor de pînă acum și ale celor viitoare : Gheorghe Cărămidă, Ilaria Pinzaru, Vasile Vasilovici, Angela Iluluță și Dumitru Juncănar.Foto : S. Cristian

A îndeplinit cincinalul cu 10 luni mai devreme
(Urmare din pag. I)fecționate tehnologiile de fabricație, eliminîndu-se o seamă de operații care generau consum inutil de timp, au fost introduse noi tehnologii cu randament ridicat, s-au găsit soluții mai eficiente de folosire a spațiilor de producție, a fost fructificată mai bine capacitatea creatoare a colectivului, concretizată, între altele, în realizarea prin auto- dotare a unor mașini și utilaje cu performanțe tehnice înalte, s-a accelerat prin toate mijloacele punerea în funcțiune a investițiilor. Un exemplu, din multe altele, este reorganizarea, producției de' tricotaje pentru copii. Procedeele clasice de' croire și coasere fiind migăloase și costisitoare, un grup de specialiști a conceput o mașină, premiată în 1972 la Geneva cu medalie de aur, care realizează panouri tricotate aproape complete, necesitînd' doar un minim de operații auxiliare.Cucerirea celor zece luni a fost, așadar, pregătită pe toate fronturile cu o minuțiozitate și o tenacitate de care numai femeile pot fi în stare. Adunînd secundă cu secundă, practic, ele au reușit, îndeosebi pe parcursul ultimului an al cincinalului, care a început aici la 1 iunie ’74 să condenseze în cele 480 de minute de muncă pe zi alte 160. Sau, altfel spus, la fiecare trei zile au cîștigat încă una. în felul acesta, îndeplinind cincinalul cu 10 luni mai devreme, harnicele'muncitoare, de la întreprinderea bucureșteană de confecții și tricotaje și-au creat condiții să realizeze o producție suplimentară, a

cărei valoare se ridică la peste 5 mijiarde lei.Devansarea cincinalului, remarcabilă ca experiență pe planul organizării producției, nu este însă cu nimic mai prejos in privința descoperirii și amplificării valorilor, -umane, încercăm să identificăm, impr.eună cu Elena Burtea, secretara comite- < tului de partid, cîteva puncte de reper în această direcție. Unul ar fi — ni se spune fără ezitare — crearea unei puternice suduri a colectivului, concretizată în armonioasa simbioză a generațiilor, întreaga întreprindere acționind acum, ca o familie ; altul — afirmarea virtuților educative ale colectivului și, în mod deosebit, ale organizației de partid, care, în focul viu al muncii cotidiene, ,a știut să-și definească rolul în primul rînd în formarea de conștiințe și caractere ; altele, legate de primele două, ar consta în procesul de afirmare și îmbogățire sub toate aspectele a personalității femeii (1 200 dintre ele au devenit, în ultimii doi ani, membre de partid ; 4 000 au obținut în .cei patru ani ai cincinalului titlul de fruntașe în întrecerea socialistă), în creșterea rapidă a tineretului (3 000 de tinere au învățat meseria în școala- fabrică, creată de întreprindere, alte peste 400 urmează cursurile liceale, școala de maiștri sau facultăți la fără frecvență, peste cîteva luni preconi- zîndu-se și înființarea în întreprindere a unei secții de subingineri). Măsura exactă a devenirii oamenilor o dau însă faptele lor. De aceea, dacă la tot ceea ce am menționat în prima parte a acestor rînduri adăugăm că acum muncitoarele de la I.C.T.B. produc intr-un an aproape cît pro

duceau în doi la începutul cincinalului, că peste 95 la sută din produsele fabricate de ele din 1971 pînă în 1975 sînt înnoite și modernizate, iar din economiile de materii prime și materiale realizate numai anul trecut se pot face circa 60 000 de costume, apare limpede că devansarea cincinalului este doar un revers firesc al celor ce sînt cutezători și exigenți cu ei înșiși.Dar, ca în orice colectiv fruntaș, care-și evaluează lucid realizările, a- tît în privința perfecționării producției, cît și în cea a perfecționării oamenilor, cei de la I.C.T.B. știu că mai este încă loc de mai bine. Așa cum relata muncitoarea Elvira Marian, un accent deosebit se pune acum pe îmbunătățirea calității produselor. De aceea, creatorii și confecționerii se străduiesc să asimileze mereu noi sortimente, care să satisfacă în măsură din ce in ce mai mare cerințele cumpărătorilor.Climatul muncii nu poate fi înțeles exact decît în relația sa cu climatul grijii față de om. La comitetul

sindicatului am notat în acest sens un fapt semnificativ. Elena Nae, președinta. comitetului, ne-a relatat că în patru ani din cincinal au avut loc 561 de aniversări ale celor ajunși la anii de pensie. O dovadă a afinității intime dintre Întreprindere si Oameni, care o consideră ca pe adevărata lor casă. Numai din 1970 pînă în 1974 cîștigul mediu a sporit cu 418 lei. întreprinderea dispune de o cantină- restaurant (cu microcasă de comenzi) cu 6 000 de locuri, o creșă și un cămin însumînd 620 locuri (ceilalți copii ai muncitoarelor de aici sînt cuprinși în rețeaua de creșe și grădinițe a orașului), o policlinică, un staționar cu 50 locuri și 4 puncte sanitare amplasate în diverse secții productive. Numai anul trecut au fost repartizate întreprinderii 70 de apartamente, iar în acest an zestrea dotărilor ei sociale va mai cuprinde încă un cămin cu 224 locuri pentru tinerele nefamiliste, și un club, care va avea, printre altele, o sală de spectacole cu 600 locuri....Astăzi, la I.C.T.B.. este sfîrșit de an. Dar tot azi este sfîrșit de an și Ia Centrala industriei de confecții și tricotaje, care își realizează de asemenea sarcinile de producție ale întregului cincinal. De aceea, să nu uităm că, pe lîngă contribuția lor directă la realizarea de către centrală a unei producții suplimentare pînă Ia sfîrșitul anului în valoare de 20 miliarde Iei, muncitoarele de la I.C.T.B. și-au făcut cu prisosință datoria pentru ca unitatea lor să fie cu adevărat promotoare a progresului tehnic în toate celelalte întreprinderi surori. Cu o înțelegere pe deplin responsabilă a acestei importante sarcini, tehnicienii de la I.C.T.B. n-au precupețit nimic pentru a generaliza experiența lor în toate întreprinderile centralei, care, reorganizate după acest model, vor realiza, numai pe seama creșterii productivității muncii și a utilizării mai eficiente a spațiilor existente» mai bine de jumătate din producția suplimentară din actualul cincinal. Pentru toate acestea, lor și colegelor lor din întreaga țară li se cuvin calde felicitări.

■FAPTUL
IDIVERSI Plinea din’ Oprișor
I Cooperativa agricolă din Opri- șor cultivă de cîțiva ani cea mai
Imare suprafață de grîu din județul Mehedinți. în aceste zile, cooperatorii de aici au făcut un calcul interesant. Adunînd pro- Iducția de grîu obținută în cei 4 ani ai cincinalului, au transformat-o în făină, și făina în
I pîine. A rezultat un adevărat munte, format din peste 20 000 000 de kilograme de grîu. Socotind că se poate face o pîine (și încă
Imare, „la test") din fiecare kilogram de grîu, rezultă că în cel 4 ani oprișorenii au plămădit • Icîte o pîine pentru fiecare locuitor al țării !| Telegrama 241/10145I Întreprinderea de aproviziona

re tehnico-materială, baza nr. 8

I Brăila, a expediat către C.A.P. 
Jirlău următoarea telegramă (cu 
numărul 2-11/10145 din 20 februa-

Irie, ora 15,20) : „Prezentați-vă 
urgent la baza nr. 8 Brăila, pen
tru a ridica țeava necesară pen- 
Itru solarii. Stop". Semnează : 
director Vîlcu. Știind cit de re
pede le va trebui țeava respec
tivă,. cei din Jirlău au și trimis,

I imediat, două camioane la Bră
ila, cale de 80 kilometri. Dar 
cum au plecat, așa s-au întors.

INici urmă de țeavă. Atunci, pe 
ce bază a dat telegrama cu pri
cina baza nr. 8 ? Și mai e o în
trebare : cine va goli buzunarul

! pentru benzina celor două ca
mioane care au mers cite 160 de 
kilometri în gol ?I Controlcu urmareîn colaborare iu specialiști da la Inspecția financiară și Banca de investiții, lucrătorii miliției județene ■ Vîlcea au efectuat' un control pe șantierele trustului județean de construcții-montaj. Care a fost obiectul controlului ? Modul în care sînt păstrate, depozitate și folosite materialele de construcție. Ce | s-a constatat ? S-a constatat că (mormane întregi, mai exact 9 103 metri cubi de uși, ferestre și alte produse de tîmplărie erau

I aruncate alandala pe șantiere, supuse degradării, că 15 000 kg de, var nestins abia așteptau o pldățe .să se— topească, că unele
Iiitilăjej tieși în stare de funcțio-' nare, erau uitate și abandonate. Ce a urmat după control 2 Ince- Iperea urmăririi penale împotriva unui șef de șantier (Dumitru Olaru) și a unui șef coloană auto (M. Ștefan), plus amenzi. Dar și Imai bine ar fi dacă ar dispărea orice urmă de risipă și neglijență.I De la o șaibă
IVn accident de circulație mai 

puțin obișnuit, datorită cauzei 
care l-a determinat și urmărilor

I grave pe care le-a avut. Despre 
ce este vorba ? După trecerea 
unui pasaj de cale ferată, pe

Iraza județului Sibiu, o roată din 
față a autotractorului „Ro
man" 21—B—9263 de la l.T.A. 
Ilfov, autobaza 4, s-a desprins 

Iși a lovit un autobuz cu pasa
geri. Pierzînd controlul volanu
lui, șoferul Vasile Carol Bercea 

Ia intrat cu autotractorul intr-un 
alt autobuz, tot cu pasageri. Șo
ferul autotractorului a decedat 

Ipe loc, iar patru persoane au 
fost grav rănite. O fracțiune de 
secundă a lipsit ca autotractorul 
să nu izbească partea de mijloc 

Ia autobuzului, fapt care ar fi 
provocat pierderea și a altor 
vieți omenești. Și toate acestea, 

Idin cauza unei șaibe. O banală 
șaibă improvizată, montată în 
mod nepermis la roata din față 

Ia autotractorului. O evidentă șt 
condamnabilă neglijentă a revi
ziei tehnice.| Roibu | și găinile

I Ocrotit de întunericul nopții, 
1 Marin Roibu din Scutelnici, județul Buzău, s-a furișat în o- grada gospodarului Nicolae Constantin. Cum ochise „pe lumină"
I locul exact unde se află cotețul cu găini, Roibu s-a dus, cu ochii închiși, drept la el.. Pentru a le
Ilua piuitul, să nu-1 dea de. gol, a răsucit gîtul la trei înaripate, dar'cînd să prindă și un cocoș
I dolofan, orătăniile au început să facă zarvă, și nu s-au potolit pînă nu și-au trezit stăpînul din somn. Alergind spre coteț, a-
Icesta a dat nas în nas cu Roibu, care s-a ales cu o bătaie zdravănă. Acum își oblojește rănile Iîntr-un spital buzoian, după care e așteptat la miliție să dea seamă pentru... găinăria făcută.| „Staționare"
IMarcu Mitar din Timișoara a plecat cu un autoturism într-o călătorie „de plăcere" prin țară, cu „escale tehnice" la București, 
I Sibiu. Deva... Ajuns la Petroșani, a lăsat autoturismul la o parcare și s-a înapoiat în orașul Ide baștină cu trenul. In gară, la coborire, îl aștepta militia. Autoturismul cu care călătorise „de 
I plăcere" fusese furat. în plus, M.M. dăduse și cîteva „lovituri", între care una la Deva, unde furase un casetofon („Ca să am 
I muzică la drum, să-mi țină de urît și să nu adorm la volan"). Deocamdată, M.M. staționează 
I pentru cercetări, la capătul cărora îl așteaptă o nouă călătorie. Dar nu de... plăcere.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" ‘
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Președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit scrisorile 

de acreditare a ambasadorului Marii Britanii
în alocuțiunea rostită cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul Jeffrey Charles Petersen a transmis președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și poporului român, urări de bunăstare și prosperitate din partea reginei Marii Britanii, Elisabeta a IX-a.Arătînd că iși începe activitatea într-un moment favorabil pentru dezvoltarea relațiilor româno-engle- ze, ambasadorul britanic a subliniat că „în ultimii ani. aceste relații au cunoscut o îmbunătățire continuă și constantă. Astăzi — a subliniat el — există o nouă arie de contacte, de cooperare și înțelegere reciprocă. în acest fel, relațiile noastre stau pe o bază mult mai solidă decît în trecut".Evocînd evoluția acestor relații, ambasadorul Marii Britanii a spus : „Perspectivele de dezvoltare în continuare a relațiilor noastre în domeniul comerțului și al colaborării economice sînt deosebit de încurajatoare. Guvernul Maiestății Sale este satisfăcut de rezultatul recentei reuniuni de la Londra a Comisiei economice mixte anglo-române". După ce a menționat o serie de domenii în care România și Anglia pot dezvolta o colaborare fructuoasă, ambasadorul britanic a subliniat că tara sa „recunoaște și respectă pe deplin valabilitatea principiilor suveranității naționale, integrității teritoriale și neamestecului în. treburile interne, ale altor țări, principii care călăuzesc politica externă a Republicii Socialiste România. Doar prin încredere reciprocă. nu numai bilaterală și nu numai în Europa, ci ca membri ai comunității mondiale. Regatul Unit și România pot juca cel mai bine rolul lor în crearea condițiilor necesare pentru asigurarea păcii internaționale și înțelegerii între state". „Sînt convins — a spus el — că guvernele noastre sînt pe deplin angajate pentru realizarea acestui tel, cel mai fundamental dintre obiectivele comune".

Wpî>R1f i SPORT i• SPORT » SPORT •«SPORTWSPC)R1r • sf
HANDBAL: Aseară, în „Cupa campionilor europeni"

Rezultat și joc necorespunzător al echipei SteauaPrimul meci dintre Steaua și Borac Banja Luka din semifinala „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin a. dat cîștig de cauză echipei oaspete cu . 19—17 (10—6). De la bun început trebuie să arătăm că formația iugoslavă practică în ansamblul ei un handbal de cea mai bună calitate — jucători ca, de exemplu. Selec, Radjenovic și portarul Arslanagic definind o clasă tehnică internațională. Ieri însă, realizările echipei iugoslave au fost ușurate de jocul și de forma sub așteptări manifestate de handbaliștii de la Steaua. Au fost ieri departe de re- numele lor internațional jucători ca Birtalan, Voina, Dincă. Stockl și alții ; întreaga formație bucureșteană a fost departe de ceea ce știdti amatorii de handbal despre ea și de ceea ce așteptau de la campioana României, ca joc și ca rezultat..Desigur, în sport se pot produce și accidente — înfrîngeri, chiar și pe terenul propriu. Dorim să credem că un asemenea accident s-a petrecut ieri și în viața sportivă a echipei Steaua. Dorim și sperăm ca, în meciul retur de la Banja Luka (13 martie), echipa bucureșteană — în rindurile căreia sînt înscriși atîția handbaliști români de mare valoare, componenți ai formației reprezentative a țării — să joace pe măsura
ASTĂZI LA HOCHEI

România - ElvețiaCompetiția internațională de hochei pe gheață pentru „Cupa federației", care are loc în Capitală pe patinoarul artificial „23 August", a continuat joi cu desfășurarea meciului S.K.A. Sverdlovsk — Polonia (formația secundă). Hocheiștii so-
COPI1I CINTĂ 

PATRIA Șl PARTIDULLa Casa de cultură din Petroșani s-a desfășurat faza municipală a concursului coral „Copiii cîntă patria și partidul". Âu participat 14 formații corale ale pionierilor din clasele V-VÎI de la școlile din Petroșani, Petrila, Vulcan, . Lupeni, Uricani, Aninoasa, al căror repertoriu a cuprins cîntcce patriotice, lucrări corale dedicate partidului și vieții fericite pe care o trăiesc azi copiii patriei noastre. Cu acest prilej s-au remarcat corurile pionierilor de la liceul din Vulcan, de la școlile generale nr. 1 Petroșani și nr. 5 Petrila, din rindul cărora se va selecționa formația care va reprezenta municipiul Petroșani la faza județeană a concursului ce se va ține la Deva în luna aprilie a.c, (Sabin Ioncscu).
UN DOCUMENTAR 

ELOCVENTSub egida Consiliului județean Neamț al Frontului Unității Socialiste, cineclubul „Petrodava" a realizat uri film documentar intitulat „Timpul ca voință a omului". Pe baza unor fapte concrete locale, filmul surprinde momentele esențiale ale marilor înfăptuiri survenite pe aceste meleaguri în cei 30 de ani care au trecut de la eliberarea patriej. Totodată, pelicula reține pe bază de grafice și panouri, machete și altele aspecte ce prefigu

în încheiere, ambasadorul Marii Britanii și-a exprimat hotărîrea de a depune toate străduințele pentru a contribui la dezvoltarea în continuare a bunelor relații., dintre. România și Anglia.A luat apoi cuyîntul ; președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Mulțumind pentru urările ce i-âu fost adresate, președintele Nicolae Ceaușescu a transmis, la rindul său. reginei Elisabeta a Ii-a' călduroase urări de sănătate și.fericire, precum și de .progres și pace pentru poporul britanic.Arătînd că România militează consecvent pentru o largă colaborare între națiuni, pentru dezvoltarea Continuă a relațiilor cu toate statele, fără deosebire ' de orînduire socială, președintele Nicolae Ceaușescu a spus : „în acest context, doresc să relev cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor dintre România și Marea Britanie, preocuparea celor două țări pentru amplificarea și diversificarea acestor relații. Apreciez, ca și dumneavoastră, că dialogul existent în ultimii ani în toate domeniile de activitate și la diverse hiveluri,, contactele și schimburile de păreri asupra problemelor politice, economice și cultural-științifice' au contribuit la mai buna cunoaștere și înțelegere între cele două țări și popoare, la identificarea de noi. sectoare și posibilități de amplificare a relațiilor româno-engleze. De altfel, creșterea, in ultimii ani, a schimburilor comerciale, a cooperării economice și industriale dovedește în mod convingător posibilitățile largi care există pentru dezvoltarea viitoare- a raporturilor româno-engleze". „Am reținut — a spus în continuare președintele Nicolae Ceaușescu — dorința guvernului britanic de a acționa pentru dezvoltarea raporturilor economice bilaterale — și vă asigur că și România a întreprins, de mai mult timp, măsuri concrete. în această- direcție". . .Referlndtî-se, în continuare, Ia u- 

reputației sale și a încrederii pe care i-o poartă amatorii de .sport de la noi din tară.In deschiderea cuplajului, a avut loc meciul I.E.F.S. — Spnrtâk Kiev, prima manșă a semifinalei „Cupei campionilor" la feminin. în fața foarte valoroaselor lor adversare (Spartak numără. în, rindurile- sale zece jucătoare din lotul reprezentativ al U.R.S.S. și a cîștigat pînă în prezent de patru ori trofeul european intercluburi), tînăra formație a Institutului de educație fizică și sport din București a reușit un scor de egalitate : 11—H (5-6). Păcat că e- chipa noastră n-a jucat de-a lungul întregului' meci cu aceeași încredere și ambiție ca în partea a doUa .a .reprizei secunde, cînd a refăcut pas. cu pas un dezavantaj de nu mai puțin de' patru goluri, <■Meciul retur al semifinalei va avea loc la Kiev, în ziua de 6 martie.
★Ieri, seară, accesul publicului și o- cuparea locurilor în sala de la Palatul sporturilor și culturii s-au făcut în mod necorespunzător. Aceasta s-a datorat și faptului că organizatorii, călcind uzanțele stabilite lâ Palatul sporturilor și culturii, au vîndut biletele fără numerotarea locurilor.

V. M.

în „Cupa federației"vietici au terminat învingători cu scorul de 15—4 (5—0, 4—1, 6—3).Astăzi, competiția programează, cu începere de la Ora 16. alte două partide : Cehoslovacia (tineret) — S.K.A. Sverdlovsk și România — Elveția.
rează viitorul județului Neamț în lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului. (Ion Manea).

SALON LITERAR-ARTIST1CLunar, la Bacău are loc salonul literar-artistic „George Bacovia", manifestare literară inițiată de revista „Ateneu" și biblioteca jude-
■ .CARNET

CULTURAL
țeană. Au Ioc cu acest prilej programe complexe la care-și aduc contribuția scriitori, artiști plastici, muzicieni, actori . etc. ■ Un interes deosebit îl prezintă fonoteca., ce reproduce cu regularitate voci ale unor mari personalități ale culturii noastre (George Bacovia, George Vraca, Mihail Sadoveanu etc.). Ultima manifestare a fost închinată campaniei electorale și Zilei internaționale a femeii. (Gheor- ghe Baltă),

PE SCENĂ — 
ARTIȘTII AMATORIFormațiile artistice sindicale din numeroase întreprinderi ale municipiului Arad, printre care cele de 

nele probleme ale vieții internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„Acționînd în mod ferm pentru respectarea neabătută in relațiile internaționale a principiilor independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, România consideră în același timp că sînt necesare acțiuni hotărîte care să ducă la înfăptuirea unei noi ordini economice și politice în lume, la democratizarea vieții internaționale, la . asigurarea păcii și la pnai buna înțelegere între popoare.Ca tară europeană, România este profund interesată și acționează pentru încheierea cu succes a Conferinței general-europene, pentru instaurarea pe continent a unui climat de pace și securitate, care să ofere fiecărui popor garanția că se va putea dezvolta în mod liber, la adăpost de orice ingerințe sau agresiuni, să o- fere o temelie trainică promovării largi și neîngrădite a relațiilor politice, economice, tehnico-știintifice și culturale între toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Considerăm că există reale posibilități de a înfăptui acest deziderat al popoarelor și îmi exprim speranța că România și Marea Britanie vor colabora fructuos în această direcție".In încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador britanic mult succes în îndeplinirea misiunii încredințate..După primirea scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească, cu ambasadorul Marii Britanii, Jeffrey Charles Petersen.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu. secretarul Consiliului de Stat, și Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.

ÎN CÎTEVA
FOTBAL■Ieri, la Sibiu. într-un meci amical, echipa Dinamo București a învins cu2— 0 formația locală Șoimii. Au marcat : Sandu Gabriel (niih. 37) și Lu- cescu (min, 41). în minutul 30, Oprea . (Șoimii) a ratat-o . lovitură de la

ÎL ni. * - - ' • < < :

HOCHEILa Goteborg s-a disputat cel de-al doilea meci dintre . reprezentativele Suediei și Cehoslovaciei. Hocheiștii cehoslovaci au terminat din nou învingători, de data aceasta cu scorul de 4—2 (1—1, 3—1, 0—0). în primul joc, selecționata Cehoslovaciei câștigase cu scorul de 6—0.
★La Sosnowiec s-a disputat întîl- nirea internațională de hochei pe gheață dintre selecționatele de juniori ale României și Poloniei. După două reprize echilibrate, tinerii hocheiști români s-au impus net in cea de-a treia, ciștigînd in final cU scorul de 6—5 (1—2, 2—3,3— 0). Golurile echipei române au fost realizate de Cazacu, Hălăucă„(cita 2), Ungureanu și Olenici.

ATLETISMCu prilejul unui concurs desfășurat la Praga, atletul cehoslovac Vladimir Maly a stabilit un nou record național în proba de săritură în înălțime, cu valorosul rezultat de 2,24 m.
★La Katowice s-au desfășurat campionatele de atletism pe teren acoperit ale Poloniei.Performera întrecerilor feminine a fost Grazyna Rabsztyn, învingătoare în proba de 60 m garduri cu timpul de 8” 12/100. Pe locul secund s-a clasat Tereza Sukniewicz — 8” 33/100.

BASCHET„Cupa cupelor" la baschet masculin a programat primele meciuri din cadrul .semifinalelor.:în sala „Universiada" din Sofia, e- chipa Spartak Leningrad a învins cu scorul de 64—57 (29—26) formația locală Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname. La Split s-au intîlnit formațiile Ju-
la întreprinderea de strunguri, întreprinderea textilă U.T.A., fabricile „Tricoul roșu", „Libertatea", fabrica de confecții, întreprinderea de vagoane, au prezentat in fața a mii. de spectatori — la cluburile muncitorești din Arad, căminele culturale din Curtici, Covăsînț. Sîn- nicolau .Mic etc. — un însemnat număr de spectacole atractive, bogate în conținut. Rețin în mod deosebit atenția spectacolele folclorice : „Zi de sărbătoare sub bolta primăverii aurii", „La marea sărbătoare", „Votați primăvara", montajele literare „Privesc din pisc cum strălucește țara". „Tării libere votul dăm", „Aleșii patriei". (Constantin Simion).

PICTURĂ PE STICLĂLa Cincu, comună situată în extremitatea vestică a județului Brașov, funcționează, de peste un an, un cerc de pictură pe sticlă, unicul de acest gen din județ. Inițiatorul și conducătorul acestui cerc este Nicolae Suciu, profesor la școala din comună. Temele preferate care stau la baza lucrărilor sînt cele izvorite din viața de azi a poporului nostru, din istoria sa frămîntată, din munca, obiceiurile și tradițiile țărănimii muncitoare din această localitate. Cîteva titluri de lucrări executate : „Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia", „Ștefan cel Mare pe tronul Moldovei", „Nuntă țărănească", „La șezătoare", „La arat". (Nicolae Mo- 
oanu).

Cronica zileiJoi seara, la Casa Centrală, a Armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 19-a aniversări ’a creării Armatei Populare Naționale a Republicii Democrate Germane, la care au participat, generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au fost prezenți Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane în România, și membri ai ambasadei.După un cuvînt de deschidere rostit de generalul maior Emil Andri- eăcu, despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit colonelul Werner Niemand, atașatul militar aero și naval al R. D. Germane la București.Participanții la festivitate au vizionat apoi o expoziție de fotografii înfățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei Populare Naționale a R. D. Germane, precum și un film. • , ■ . :
*La 27 februarie a.c. a sosit, la București Aii Zakaria Al-Ansari, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Kuweitului în Republica Socialistă România.
★Noul ambasador al Republicii Ruan- deze la București, Ildephonse Mu- nyeshyaka, a depus, joi dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. Au • fost de fată reprezentanți ai Minis- . torului Afacerilor Externe, Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori.
4rDelegația militară portugheză condusă de generalul Carlos Fabiao, șeful Statului major ăl armatei de uscat, membru al Juntei Salvării Naționale, consilier de stat, care se află în țara noastră, a vizitat școala militară de ofițeri activi de tancuri și auto ,,Mihai Viteazu", un centru de instrucție, Muzeul Satului și cartiere noi din Capitală.Pe timpul vizitei, delegația a fost însoțită de generalul locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major.
icLa București s-au încheiat joi lucrările grupei mixte de lucru româno- cehpslovace pentru industriile ușoară și a prelucrării lemnului. în finalul lucrărilor, Ion Bazac, adjunct al ministrului industriei ușoare,, și Zdenek Mikeș, adjunct al ministrului industriei al R. S. Cehe, au semnat un protocol privind lărgirea colaborării și cooperării economice și tehnico- știintifice în diferite sectoare de activitate ale industriei ușoare și prelucrării lemnului. (Agerpres)

RÎNDURIgoplastika Split și Steaua Roșie Belgrad. Baschetbaliștii de la Jugo- plastika, din rindul cărora s-au e- vidențiat Tvîrdici (16 puncte) și Sol- man (14 puncte), au cîștigat cu scorul de 88—76 (43—30).
. TENISîn: turul al doilea al turneului‘ internațional de tenis de la Ridgefiel (Connecticut), jucătorul român Ion Tiriac l-a învins în trei seturi, cu 6—4, 6—7, 6—2, pe vest-germanul Juergen Fassbender. Connors și Năstase nu mai participă la acest turneu.

★La Auckland începe astăzi finala zonei asiatice a „Cupei Davis", in care se întîlnesc echipele de tenis ale Noii Zeelande și Australiei. Selecționata australiană, cu celebrii John Newcombe și Ken Rosewall, în formație, pornește favorită în această întilnire, a cărei câștigătoare -urmează să joace cu învingătoarea grupei B a zonei europene. în primele două partide de simplu, John Newcombe îl va întîlni pe Brian Fairlie, iar Ken Rosewall va juca cu Onny Parun.
buție : Harry Secombe, Mag-

Iff gle Fitzgibon, Denis Jordain.
Regia : James Gilbert.z V 21,30 Muzeu șl atelier.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
PROGRAMUL I 17,30 Telex.

16,00 Telescoală. 17,35 File de dicționar : Mlklos
17,00 Telex. Jancso.
17,05 Emisiune în limba germană. 19,30 Telejurnal.
13,50 Rezultatele Loto și tragetea 20,00 Melodii poptilare.

de amortizare ADAS. 20,10 Biblioteca pentru toți.
19,00 Județele Urii pe verticala 20,55 Viața economică a Capitalei :

dezvoltării. Azi — Constanța. Bucureștiul anilor ’80.
19,20 1001 de seri. 21,10 Telex.
19,30 Telejurnal. 21,15 Armonii intime.
20,00 Film artistic : „Insolație". 21,40 Roman foileton : Umbra Tur-

Premieră pe țară. In distri-
- ’

nulul.

„LUNA
(Urmare din pag. 1)în acțiunile noastre — spunea Constantin Miron, secretarul Comitetului comunal de partid Vidra, județul Vrancea. ’Pe această, temă au l'ost i- nițiate simpozioane, seri de întrebări și răspunsuri,. Consătenii noștri au putut discuta cu aceste prilejuri despre împlinirile acestor ani, despre răspunderile lor de gospodari pentru înflorirea pe mai departe a comunei.Ca și in. comuna de mai sus, din Vrancea, în cele mai multe localități ale țării au avut loc sute dș manifestări consacrate cărții politice : îri- tîlniri cu activiști obștești, simpozioane, expuneri, expoziții. Astfel de acțiuni și-au propus să pună in evidență ideile Congresului al XI-lea, prevederile Programului partidului. Asemenea colocvii, cu un accentuat caracter politic, au avut meritul de a ajuta [pe cei prezenți la înțelegerea marilor sarcini de viitor, a perspectivelor dezvoltării României socialiste, în strinsă'legătură cu delimitarea răspunderilor concrete ce revin fiecăruia din locuitorii satelor noastre. De fapt, tocmai această legătură nemijlocită cu problemele reale ale satului Iau asigurat larga accesibilitate a manifestărilor. Dezbateri precum cele prilejuite în căminele culturale din județul Galați de vernisarea a două expoziții de carte politică. „România ’75 — realizări, și perspective" și „Legislația României socialiste", s-au bucurat în acest context de o largă participare. Aici, față în față cu prezentul și viitorul țării, cei prezenți au avut posibilitatea înțelegerii profunde a realităților noastre noi, fiiiid mobilizați la treburile ce le stau în față. Un cîștig substanțial al acestui tip de manifestări a .fost adus și de faptul că, in general, cabinetele de științe sociale din comune au fost mai bine organizate și’ dotate cu carte social-

Sub semnul unei vii dezbateri cetățenești 

continuă în toată țara

Întâlnirile dintre candidați 
și alegători

® De la două miliarde și jumătate la zece miliarde — creș
terea investițiilor în județ ® „Sîntem gata să punem umărul 
oriunde e nevoie de munca noastră patriotică" ® Opinia 

publică — factor determinant al civilizației străzii...Un fructuos dialog de lucru cu sute de țărani cooperatori din comuna Căpleni, județul Satu-Mare, au avut candidați! în circumscripția e- lectorală nr. 3 Cărei pentru Marea Adunare Națională, Francisc Oroz, președintele cooperativei agricole de producție Foeni, și Ștefan Villanyi, președintele cooperativei agricole de producție Petrești. „Noi sîntem. o u- nitate agricolă cu mari suprafețe arabile, dar nu putem să ne lăudăm cu recolte pe măsura posibilităților de care dispunem", arăta în cadrul discuțiilor țăranul cooperator Iosif He- v.ele. Această remarcă a stat la baza unei temeinice analize a posibilităților pe care le au țăranii de aici de a spori recoltele (s-a propus, bunăoară, ca, prin amendarea terenului, să se obțină, în loc de 40 000 kg, circa 60 000 kg sfeclă de zahăr la hectar), de a valorifica mai bine pămîntul prin nivelarea terenurilor pe care băltește apa ocupind mari suprafețe. Subliniind adevărul fundamental că de creșterea producției agricole depinde hotărî tor și îmbunătățirea . traiului lor, un șir de țărani cooperatori, ca Francisc Reisch, Maria Kovacs, Nicolae Kovacs, au făcut unele propuneri social-gospodă- rești vizînd modernizarea unor drumuri, îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă prin construirea unei conducte de la Cărei, ridicarea unor obiective sociale. „Sîntem gata să punem umărul oriunde e nevoie" — aceste cuvinte, rostite în cadrul în- tîlnirii, pot constitui un autentic moto al întregului dialog gospodăresc care constituie miezul actualei etape a campaniei electorale....Faptul că în cartierul Gării, situat în imediată vecinătate a tinerei platforme industriale a orașului Bistrița, candidează pentru circumscripția electorală județeană nr. 4 un constructor. Petru Avarvarei, maistru la șantierul de construcții industriale, a determinat caracterul sui-generiș al întîlnirilor sale cu alegătorii : ele au început ..chiar pe șantier, avînd drept temă eforturile depuse de constructori pentru realizarea la timp a investițiilor, pentru îmbunătățirea-continuă a calității edificiilor industriale si social-culturale pe care le înaltă. Relevîndu-se că în viitorul cincinal investițiile din județul Bistrița- Năsăud vor cunoaște un spor nou și
Timpul probabil pentru luna martiePotrivit datelor furnizate de Insti* tuful meteorologic, în cursul acestei luni vremea va fi mai ploioasă ca de' obicei, precipitații mai abundente înregistrindu-se îndeosebi în ultimele două deCade. Temperaturile medii ale lunii vor fi puțin mai ridicate decît valorile medii multianuale. Către sfîrșitul lunii se prevede o răcire mai accentuată a vremii —, ceea ce va favoriza producerea brumei și un îngheț slab la sol.în ■ prima decadă, cerul va fi variabil, cu înseninări mai persistente în primele zile. Precipitațiile ce se vor semnala în a doua parte a intervalului vor fi slabe și locale. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 grade și plus două grade, iar maximele. între plus două și pluș 12 grade.în cea de-a doua decadă, vremea va avea un caracter schimbător, ce-.

CĂRȚII LA
politică, tot aici fiind găzduite dezbateri dedicate acestor lucrări. .Un loc aparte în cadrul manifestărilor „Lunii cărții la sate" l-a avut cartea științifică, de o primire călduroasă bucurindu-se în special cea a- grozootehnică. Și în acest domeniu, ediția din acest an a marcat un succes important pe linia legării sale de preocupările oamenilor muncii de la sate. Acum, în aceste zile, cînd se pun bazele recoltelor viitoare, discuțiile pe marginea unor volume de specialitate, recent apărute, confruntarea cu realitatea faptelor din fiecare comună, cu problemele concrete ivite în fiecare loc s-au dovedit pline de rodnice învățăminte pentru cei prezenți. Tocmai pentru a se accentua caracterul concret al acțiunilor, de această dată au fost inaugurate in comune numeroase expoziții tematice.Am încercat, cu ajutorul organelor locale din județele vizitate, să identificăm cîteva din explicațiile succesului de public al unor asemenea acțiuni. Și ideea care s-a desprins cu pregnantă a fost aceea că, în primul rind, interesul a fost evident determinat de legarea insistentă a manifestărilor de preocupările locuitorilor satelor, de strădaniile depuse ea fiecare acțiune în parte să ofere un răspuns preocupărilor lor cotidiene, în al doilea rînd, s-a dovedit că numai o colaborare strînsa între toate forțele culturale locale, în cadrul căreia fiecare iși aduce o contribuție de substanță, poate contura un tablou divers, viu colorat, al manifestărilor locale. menținînd treaz interesul cititorilor. Astfel, bibliotecile sătești au organizat în toate județele țării standuri de cărți, au inițiat întilniri cu cititorii în școli și la căminele culturale, stațiile de' radioamplificare au consacrat în fiecare emisiune cîteva minute prezentării ultimelor noutăți editoriale. Afluența de public în cele mai multe localități cu prilejul actualei „Luni ■ a cărții la 

spectaculos — de la două miliarde Si jumătate la 10 miliarde lei — numeroși participant au subliniat, responsabilitățile . constructorilor, avîn- du-se în vedere Că se vor ridica peste 40 de obiective industriale, mai bine de 10 000 de apartamente, numeroase școli, grădinițe, amenajări turistice, că se vor reface și realiza multe zeci de kilometri de rețele de apă si canalizare. „Dar constructori sîntem și trebuie să fim, la drept vorbind, toți cetățenii orașului" — au declarat. în timpul întîlnirilor din cartier, cetățeni ca Ilie Băbuțan, muncitor la întreprinderea „Nettex", Sultana Saivan, directoare de grădiniță. care s-au referit la contribuția pe care o vor da cetățenii la realizarea de lucrări gospodărești, modernizări de străzi, construirea Palatului sporturilor, amenajări de baze sportive și de agrement, extinderea parcurilor, a terenurilor de joacă pentru copii, angajîndu-se ca anul a- cesta să sporească valoarea realizărilor prin muncă patriotică de la 12 milioane la 23 milioane lei....Convorbirile alegătorilor din circumscripția electorală județeană nr. 14. situată în centrul civic al orașului Pitești, cu candidatul lor , (tovarășul Ilie Dima) s-au desfășurat nu în săli festive, ci pe străzi, în magazine. în scoli sau la domiciliul cetățenilor. Scoțîndu-se în evidență faptul că centrul civic întruchipează, la scara proporțiilor sale, marile prefaceri urbanistice ce au însoțit dezvoltarea industrială a Piteștiului și că. chiar în prezent, el este un vast șantier, aflîndu-se în construcție un x hotel cu 13 etaje, blocuri însumînd sute de apartamente și numeroase spații comerciale, numeroși cetățeni, printre care economistul Alexandru Mîrzac, pensionarul Gh. Balint, Constantin Preda, lucrător la oficiul județean de turism, au ridicat unele probleme acute legate de nivelul de civilizație al străzii, de menținerea ordinii și curățeniei. Un accent deosebit s-a nus în discuții pe necesitatea desfășurării unei vaste acțiuni educative — cu sprijinul celor mai conștienti dintre cetățeni — pentru a face din opinia publică un factor definitoriu al nivelului de civilizație al străzii.
Victor BÎRLĂDEANU
și corespondenții „Scînteii“

ful fiind mai noros în ultimele zile. Vor cădea precipitații, la început sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile vor scădea ușor în primele zile ale decadei, după care vor înregistra creșteri treptate. Minimele vor fi cuprinse între minus 6 si plus4 grade, iar maximele între 0 și plus 10 grade.în prima jumătate a . ultimei decade. vremea va fi mai caldă ca de obicei. Cerul va fi variabil și vor cădea ploi de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, iar maximele între 10 și 20 de grade, local mai ridicate. în ultimele cinci zile, vremea se va răci, cerul va fi temporar noros și vor cădea precipitații locale, în nordul țării și în zonele de munte ele fiind și sub formă de lapoviță și ninsoare. (Agerpres)
★

Ieri in țară : Cerul a fost variabil, cu 
înnorări accentuate in Maramureș, 
Transilvania și Moldova, unde pe 
alocuri a nins slab. Ninsori izolate s-au 
mal semnalat in Dobrogea. Vîntul a 
suflat moderat, cu intensificări In Bă
răgan, in sudul Moldovei și al Olte
niei, în zona de munte. Temperatura 
aerului, la ora 14, oscila intre minus 
6 grade la Joseni și Cotnari și plus
5 grade la Drobeta Turnu-Severln șl 
Apa Neagră. In București : Vremea a 
fost frumoasă, cu cerul senin. Tem
peratura maximă a fost de 3 grade.

SA TE"sate" a demonstrat că atunci cînd acțiunile s-au remarcat printr-o. buna organizare, pornind de la cunoașterea unor necesități locale, publicul le-a validat prin prezența lui masivă.Gama largă a manifestărilor a fost facilitată și de faptul că acestea au fost susținute și de preocupări evidente pe linia asigurării unei baze materiale îmbunătățite. Așa, de exemplu, numai în primele două decade din „Luna cărții la sate", bibliotecile din Vrancea au primit fiecare între 50 și 60 de titluri de cărți noi, iar volumul vînzărilbr prin cooperația de consum a fost cu 4 la sută mai mare fată de aceeași perioadă a anului trecut.Așadar, sute de participant! la conferințe și simpozioane, mii de volume vîndute prin rețeaua sătească de difuzare a cărții; iată argumente care demonstrează că „Luna cărții la sate" s-a impus în primul rînd prin diversitatea și conținutul acțiunilor întreprinse, dar și, consecință implicită, prin sporirea considerabilă a numărului de partici.panți la toate genurile de manifestări. Totodată, am remarcat și amplificarea participării lor la' însăși organizarea programelor specifice de manifestări. Ceea, ce trebuie să se urmărească acum este ca prezența cărții să fie în continuare o constantă in ansamblul acțiunilor ce se vor întreprinde pe linia educației permanente a locuitorilor din comunele țării.Ediția din acest an a „Lunii cărții la sate" se încheie astăzi. Dar experiența bună conturată de-a lungul ultimelor săptămînj trebuie să constituie un punct de plecare pentru .acțiuni similare viitoare. Pentru toți cei care iubesc cu dăruire litera scrisă -- experiența a dovedit-o — fiecare zi poate fi o sărbătoare a cărții.
Radu CONSTANTINESCU 
Dan DRAGULESCU 
Dan PLĂEȘU

Prezența la vot, 
o înaltă 

îndatorire 
cetățenească

5Continuăm seria consultațiilor electorale, informînd cititorii despre amănuntele legale care facilitează prezentarea la urne a întregului corp electoral. Răspundem totodată precizărilor pe care ni le-au solicitat diferiți alegători :
® Care sînt locurile 

de votare ?In mod firesc, cetățenii sînt chemați să-și exercite dreptul de a alege la secțiile de votare în raza cărora au domiciliul stabil. Astfel li se asigură posibilitatea de a se pronunța asupra candidaților pe care îi cunosc cel mai bine și, în egală măsură, de a-și exprima punctul de vedere asupra problemelor economice, sociale și edilitar-gospodă- rești ale localităților și unităților teritorial-administrative de a căror viață se simt in mod nemijlocit legați. Este bine ca alegătorii care efectuează deplasări să-și organizeze astfel programul, incit în ziua alegerilor să se poată prezenta la urne împreună cu concetățenii lor obiș- nuiți.
® Cum sînt organizate 

secțiile de votare ?în localitățile cu mai mult de2 000 de locuitori se formează cite o secție de votare la 1 500—3 000 locuitori. în celelalte localități, se formează cite o singură secție de votare. Totuși, se pot forma secții de votare și în satele și grupele de sate cu o populație de pînă la 500 locuitori, dacă distanța de la aceste sate pînă la sediul secției de votare este mai mare de 5 km. De asemenea, se formează secții de votare separate și pe lingă spitalele, maternitățile, sanatoriile, casele de invalizi și de bătrini care au cel puțin 50 de alegători.Precizăm că există cite o singură secție de votare atît pentru alegerile de deputați in Marea Adunare Națională, cit și pentru alegerile de deputați în consiliile populare.
® Unde votează cetățenii 
care nu pot fi prezenți în 
localitatea unde au domici

liul stabil ?în situațiile în care, după întocmirea listelor de alegători, intervine schimbarea domiciliului, precum și atunci cînd interesele Serviciului ..sau . alte ' probleme deosebite fac. -imposibilă prezența alegătorilor , în-localitatea un.- de -au domiciliul stabil, ei se pot prezenta .și la secțiile de votare. în raza cărora își au noul domiciliu sau locuiesc temporar, prezentind „adeverința privind exercitarea dreptului de a alege".Pentru cei care în ziua de 9 martie se vor afla în călătorie se vor forma secții de votare în stații de cale ferată, porturi și aeroporturi.
® Cum se obține „adeve
rința privind exercitarea 

dreptului de a alege ?"„Adeverința" se obține de la comitetul sau biroul executiv al consiliului popular în raza căruia alegătorul are domiciliul stabil și care a întocmit listele de alegători. Dacă cetățeanul se află, temporar, într-o localitate îndepărtată și nu se poate deplasa pentru obținerea adeverinței, ea poate.fi solicitată, pe baza unei cereri semnate de alegător, de către unul din membrii familiei sale, ce are, la rindul său, calitatea de alegător. Dacă alegătorul plecat nu are rude în localitatea in care locuiește în mod stabil, „adeverința" poate fi solicitată și prin corespondență adresată direct consiliului popular.Precizăm..că la persoanele netransportabile, cum ar fi bolnavii din unitățile spitalicești cu mai puțin de 50 de alegători, sau a- flați la domiciliu, la cererea celor ce se găsesc în această situație ori a conducerii unității spitalicești, se vor deplasa reprezentanți ai comisiei electorale a secției de votare cu urnă specială și cu materialul necesar votării. Aceștia vor asigura alegătorului posibilitatea să-și exercite pe loc, cu respectarea secretului votului prevăzut prin Constituție, dreptul de a alege.
Sergiu ANDON

„Sîntem deosebit 

de recunoscători 

marinarilor români"Pe adresa Comandamentului flotei maritime comerciale Navrom-Con- stanța a sosit o scrisoare din partea companiei „Shaw Savill Line" din Londra, prin care aceasta aduce mulțumiri comandantului și echipajului navei românești „Călimănești" pentru contribuția sa la stingerea incendiului izbucnit la bordul navei „Langstonc" în timpul unei escale în portul francez Rouen. în scrisoare se spune, printre altele : „Vă scriem ca să vă mulțumim pentru considerabila și prompta asistență pe care echipajul navei „Călimănești" a acordat-o echipajului motonavei noastre in localizarea incendiului. Sîntem deosebit de recunoscători pentru eforturile marinarilor români și vă rugăm să acceptați mulțumirile noastre. Transmiteți comandantului, precum și personalului navei „Călimănești" a- precierea și respectul nostru pentru spiritul marinăresc cu care au ajutaj navei noastre". (Agerprej)

poate.fi
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Vizita ministrului afacerilor
externe al României in GreciaATENA 27. — Corespondentul A- gerpreș transmite : Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a sosit, joi, într-o .vizită oficială în Grecia, la invitația omologului său grec. Pe aeroportul Olympic din Atena, ministrul român a fost intîmpinat de

Dimitrios Bitsios. ministrul de externe al Greciei, și de funcționari superiori din M.A.E. grec.Au fost dș, față Ion Brad, ambasadorul României la Atena, precum și Dimitri Papadakis. ambasadorul Greciei'la București.
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALEîn cursulM.A.E. .elen . ____ _________oficiale dintre cei doi miniștri de externe.De ambele părți s-a exprimat satisfacția pentru evoluția ascendentă a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare româno-elene. precum si dorința de a le extinde în toate domeniile. în interesul celor două țări, al păcii și cooperării internaționale.Cei doi miniștri au abordat unele probleme internaționale de reciproc. îndeosebi evoluția și’ perspectivele Conferinței pentru tate și cooperare în Europa, tarea relațiilor dintre țările balcanica. situația din Orientul Apropiat,

DINEU OFERIT DE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
AL GRECIEI

după-amiezii, la sediul au început convorbirile

interessecuri- dezvol-

precum și aspecte ale situației economice internaționale și necesitatea unor eforturi în vederea instituirii unei noi ordini politice și economice în lume. ,Miniștrii de externe ai României și Greciei au făcut, de asemenea, un schimb de. opinii in legătură cu evoluția situației, din Cipru, exprimind preocuparea guvernelor lor pentru găsirea unei soluții politice a crizei cipriote.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, au participat ambasadorul României la Atena și ambasadorul Greciei la București, membri ai celor două delegații.
Joi seara. Dimitrios Bitsios a oferit în onoarea oaspetelui roman un dineu. Cei doi miniștri au toastat pentru bunăstarea și fericirea popoarelor celor ' . ...........................■ președintelui președintelui nopoulos.„Sînt deosebit de fericit să constat că relațiile cu vechea noastră prietenă România au cunoscut o importantă dezvoltare în toate domeniile. Noi dorim ca ele să se dezvolte și mai mult pe toate planurile" — a apus în toastul său Dimitrios Bitsios. „Sperăm — a continuat el — că discuțiile noastre se vor dovedi deosebit de fructuoase și că ele vor servi ca punct de plecare pentru lărgirea colaborării între țările noastre".. Relevînd că „astăzi, vederile Greciei și României asupra problemelor internaționale coincid sau se aprb- pie". Dimitrios Bitsios a subliniat : „Noi acordăm, ca popoare si ca state, o importanță primordială bunei vecinătăți și cooperării între statele balcanice și apreciem că ele ar trebui să se întărească și mai mult, în folosul păcii și prieteniei. Ambele părți se opun folosirii forței si sînt atașate cu aceeași fermitate principiului că violența nu poate si nu trebuie să fie considerată ca o sursă de drept în relațiile internaționale".împărtășind opinia că „o largă cooperare între România și Grecia se impune ca o necesitate obiectivă, in toate domeniile", tovarășul George Macovescu a apreciat, la rîndul său, evoluția ascendentă a schimburilor economice româno-elene. România — a subliniat vorbitorul — acționează consecvent pentru instaurarea unor noi relații între state, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru edificarea unui climat de destindere, pace și sepuritaje în lume.,

aprecierea guvernului român că există posibilități reale pentru încheierea cu succes a celei de-a doua faze a. Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și pentru convocarea, în timp optim, a conferinței la nivelul cel mai înalt.Aș vrea să amintesc, de asemenea — a adăugat ministrul român — apelul adresat recent de președintele României, Nicolae Ceaușescu, de a se acționa „cu și mai multă hotărîre în vederea dezvoltării colaborării în Balcani, a lichidării stărilor de tensiune și conflict existente in această regiune geografică și pentru transformarea Balcanilor într-o zonă, a colaborării și păcii". Tovarășul George Macovescu și-a exprimat convingerea că -schimburile de vederi ce' se desfășoară la Atena vor contribui la dezvoltarea pe mai departe a colaborării dintre România și Grecia, la instaurarea unui nou climat, de înțelegere și cooperare între statele balcanice.
★în drum spre Grecia, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a făcut o scurtă escală la Sofia. Pe aeroportul capitalei bulgare, ministrul român a fost întîmpi- nat de Andon Traikov. prim-adjunc* al ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria, cu care a avut o convorbire prietenească.Au fost prezenți ambasadorul României la Sofia, Trofin Simedrea, și membri ai ambasadei.
★La plecarea din București, pe aeroportul Otopeni erau prezenți membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și alte persoane oficiale. Au fost prezenți Athanase Camilos. însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Elene, și Nikola Stoev, în- ________ , t_____ T.„„ _ ... Trr/17r. . sărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. Minisțtul români'.fa.expriniăț.,.apftî''Bulgaria în țara noastră.

două țări, în sănătatea Nicolae Ceaușescu. a Greciei. Michail Stasi-

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa 
In discuții — relația cu securitatea și stabilitatea 

în regiunea MediteraneiGENEVA 27 (Agerpres). — în contextul progreselor substanțiale obținute in elaborarea documentelor de bază asupra securității europene privind principiile relațiilor dintre state în Europa, măsurile care să facă efectivă nerecurgetea Ia forță și la amenințarea cu forța și problemele militare ale continentului, participanții la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa caută să definească legătura care e- xistă intre securitatea în Europa și securitatea în regiunea Mediteranei.pra unor texte privind principiile care trebuie să. stea la baza relațiilor dintre statele participante la conferință și.cele neparticipante, din regiunea Mediteranei, precum și principalele direcții de cooperare, în prezent se caută o formulare- adecvată referitoare la aspecțele.de securitate în acest sens, delegația română a prezentat poziția de principiu a țării noastre, potrivit căreia securitatea europeană face parte integrantă din securitatea în lume și este strîns legată de situația din Mediterana și cliii alte regiuni adiacente, Delegația s-a pronunțat pentru adoptarea unor prevederi care ’ să reflecte această realitate, sprijinind ideea că edificarea unui sistem trainic de securitate în Europa este de natură să contribuie efectiv și Ia stabilitatea politică în bazinul mediteranean.în același sens s-au pronunțat și alte delegații, în special delegațiile Iugoslaviei. Maltei, Italiei. Franței, U.R.S.S., care au relevat necesitatea aplicării și în regiunea Mediteranei a măsurilor de securitate ce vor fi a- doptate la conferință.

Dezbaterile au pornit de la premisa că la examinarea problemelor Referitoare la securitatea în Europa 'trebuie să se țină seama de contextul mai larg al securității în lume și, în special, de relația care există în- , tre securitatea în Europa și cea în regiunea Mediteranei. Astfel. în. grupul de lucru al comitetului de coordonare care se ocupă de elaborarea documentelor privind MMjterana este în curs de finalizare testul care e- vidențiază această relație pe diverse planuri. După ce s-a convenit asu-

pe ambasadorul RomânieiKATMANDU 27. — Corespondentul Agerpres transmite : La Katmandu s-au încheiat festivitățile prilejuite de încoronarea regelui Nepalului, Birendra. Reprezentantul personal al președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu, la aceste festivități, ambasadorul român în Regatul Nepalului! Petre Tănăsie. a fost primit de regele Birendra, căruia i-a transmis din partea președintelui României un mesaj de felicitare și urări de sănătate, precum și urări de prosperitate poporului nepalez.Regele Birendra a transmis, la rîndul său, președintelui Nicolae Ceaușescu sincere mulțumiri pentru mesajul adresat, împreună cu cele mai calde sentimente de stimă, urări de sănătate și fericire personală, bunăstare și progres poporului român prieten.
În pregătirea 

campaniei electorale 
din PortugaliaLISABONA 27 (Agerpres). — începutul campaniei electorale din Portugalia in vederea alegerilor pentru Adunarea Constituantă a fost a- mînat de la 3 la 20 martie, s-a anunțat la Lisabona. Această hotărîre a fost adoptată pentru a permite partidelor participante să-și definitiveze platformele electorale. Alegerile pentru Adunarea Constituantă sînt pre-' văzute să aibă loc la 12 aprilie.Pe listele electorale, pe întreg teritoriul Portugaliei au fost înscriși 6 178 215 alegători.

Vizită de prietenie în Uniunea SovieticăMOSCOVA 27 (Agerpres). — Joi a sosit la Moscova tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar ăl C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.U.S.. face o vizită de prietenie în Uniunea Sovietică.La sosirea la Moscova, tovarășul . Ștefan Andrei a fost salutat de tovarășul K. F. Katiișev, secretar al C.C. al P.C.U.S., de activiști cu munci de răspundere în aparatul C.C. al P.C.U.S.

Au fost prezenți Gheorghe Ba- drus, ambasadorul României în U.R.S.S., și membri ai Ambasadei române.
★La plecarea dip București, pe aeroport erau prezenți tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., activiști de partid.A fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 27 (Agerpres). — „Pentru prima dată după 26 de ani apar șanse pentru realizarea unei păci juste și permanente în Orientul Apropiat" — a declarat președintele Anwar Sadat într-un interviu acordat televiziunii suedeze și reprodus de ziarul „Al Ahram" în numărul său de joi.Președintele Egiptului și-a exprimat speranța că, în cadrul viitorului turneu al lui Henry Kissinger în Orientul Apropiat, „se va ajunge la înlăturarea cauzelor tensiunii și se va reuși să se realizeze o nouă dezangajare a forțelor existente", subliniind însă că „miezul problemei, în mult mai mare măsură decît chestiunea Sinaiului și a înălțimilor Golan. îl constituie problema palesti- neănă". •

derson, a anunțat că viitorul turneu politic al lui Henry Kissinger in O- rieritul Apropiat va începe lâ 7 martie. Secretarul de stat american vă. părăsi Washingtonul la 5 martie și, în. drum spre Orientul Apropiat, va face o escală la Londra, unde va conferi cu ministrul ‘de externe britanic.. James Callaghan.

WASHINGTON 27 (Agerpres) i Purtătorul de tului de Stat cuvînt al Departamen- al S.U.A., Robert An

BONN 27 (Agerpres). — Ministrul isrâelian al afacerilor externe. Yigal Allon, aflat intr-o vizită în R.F.G., a declarat că „Israelul năzuiește și este gata în orice moment să poarte negocieri în vederea instaurării unei păci durabile cu fiecare țară arabă în parte". El a adăugat că între Israel și vecinii săi nu există probleme care să nu poată fi soluționate prin negocieri, inclusiv necesitatea de a se găsi o modalitate constructivă pentru ca „palestinenii să-si exprime identitatea".

• CE SÎNT BIOGLI- 
FELE? Oamenii de știință ucraineni de la Institutul de geologie și geochimie a bogățiilor subsolului (Lvov) au realizat un original „atlas" al așa- numitelor bioglife. Acestea sînt amprentele-fosile ale organismelor ale căror contururi au rămas imprimate în roci. Institutul posedă o bogată colecție de roci de piatră purtînd „amprenta" a diferite mamifere și păsări, moluște și viermi care au trăit pe Pămînt in urmă cu milioane de ani. Bioglifele au un rol însemnat în determinarea, cu mai mare precizie, a vîrstei diferitelor straturi din sol. Organizarea bioglifelor într-un atlas a. înlesnit paleontologilor din Lvov reconstituirea istoriei spațiului precarpatic. Din cercetări a rezultat că în această regiune exista, în urmă cu milioane de ani, o faună extrem de bogată.

agențiile de presă
Primul secretar al C.C. al

P.M.U.P., Edward Gierek, l-a primit, la 27 februarie, pe Jean Sau- vagnargues, ministrul de externe al Franței,' aflat într-o vizită oficială în R. P. Polonă. în aceeași zi au început convorbirile dintre miniștrii de externe polonez și francez.

Cresc rîndurile P.C. Fran
cez Potriv^ ziarului „L’Humanite", in perioada 1 ianuarie—14 februarie, rîndurile Partidului Comunist Francez au sporit cu 23 129 de noi membri.

transmit
parcursul a dbuă-trei săptămini; poziția față de proiectele privind dezvoltarea țării.

Limitarea cheltuielilor 
militare — mijloc 

de finanțare a proiectelor 
de dezvoltare

întrunirea reprezentanților 
țârilor din zona andinaLIMA 27 (Agerpres). — La Lima au început lucrările primei Conferințe a experților din zona andină cu privire Ia limitarea înarmărilor — informează agenția Inter Press Service.Luînd cuvîntul în deschiderea dezbaterilor, ministrul de externe al ță- rii-gazdă, Miguel Angel de la Flor Valle, a subliniat importanta procesului de limitare a cheltuielilor pentru înarmare, astfel încît sumelp respective să fie folosite pentru finanțarea unor proiecte urgente de dezvoltare a principalelor ramuri e- conomice. ca și a unor programe din sfera socială.

cambodgia Se strînge cercul
în jurul Pnom Penhului

Instituirea unui pod aerian americanPNOM PENÎ-I 27 (Agerpres). — Statele Unite au instituit, începînd de joi, un pod aerian pentru aprovizionarea garnizoanei lonnoliste din Pnom Penh cu alimente și muniții.După cum relevă agenția U.P.I., aprovizionarea Pnom Penhului, prin actualul coridor aerian, este aproape prohibitiv de costisitoare — 10 000 dolari pentru fiecare transport de orez, de la Saigon, și 3 000 de dolari pentru fiecare transport de muniții, în ritmul actual al curselor aeriene, numai cheltuielile de transport costă peste 200 000 de dolari zilnic.Forțele de eliberare au continuat bombardamentele cu rachete asupra pozițiilor lonnoliste din Pnom Penh și din zona aeroportului Pochentong al acestui oraș, provocînd pierderi trupelor inamice și pertunbind siste-

mul de aprovizionare pe calea aerului a garnizoanei lonnoliste.Patrioții khmeri au continuat, totodată, să lanseze puternice atacuri contra bazei fluviale de la Neak Luong, aflată la sud-est de capitală, și au cucerit punctul de sprijin lon- nolișt de la Peam Reang.
★VIET-NAMUL DE SUD 27 (Agerpres). — Ministerul de Externe al Republicii Vietnamului de Sud a condamnat, într-o declarație, intensificarea angajării americane în Cam- - bodgia prin organizarea unui pod aerian de aprovizionare a regimului lonnolist pe ruta Saigon—Pnom Penh, în încercarea de a ajuta autoritățile de la Pnom Penh să iasă din impasul în care se află.

„Perspectiva relațiilor noastre 
cu România este excelentă”

Convorbire cu Vasco CABRAL,
comisar de stat pentru economie și finanțe a! Republicii Guineea-Bissau 

. '

Aflîndu-se în trecere prin Paris, Vasco Cabrai, comisar de stat 
(ministru) pentru economie și finanțe al Republicii Guineea-Bissau, a 
acceptat cu plăcere să răspundă, in cadrul unei convorbiri, la întrebările 
adresate de corespondentul nostru.Interlocutorul a ținut să menționeze, in primul rînd, bunele raporturi existente între Republica Socialistă România și Republica Guineea- Bissau. „Avem relațiile cele mai bune cu statul român,, cu Partidul Comunist Român. De altfel, aș dori să relev în mod deosebit faptul că România a fost primul stat care a recunoscut Guineea-Bissau, după cucerirea independenței noastre, la 24 septembrie 1973. Chiar înainte de această dată, fostul secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), neuitatul nostru conducător Amilcar Cabrai, semna la București, împreună cu secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, un document prin care mișcarea noastră era considerată ca singurul reprezentant autentic al poporului guineez, ceea ce a constituit un important act politic de solidaritate intemaționalistă cu lupta noastră de eliberare națională — pentru care vom fi totdeauna recunoscători României, după cum sîntem recunoscători pentru sprijinul material multilateral ce ne-a fost acordat".în legătură cu principalele preocupați actuale ale guvernului pentru dezvoltarea independentă a țării, Vasco Cabrai a precizat :— După o îndelungată și— După o îndelungată și grea luptă împotriva colonialismului, guvernul nostru a făcut și face totul

pentru instaurarea, unei societăți democratice, întemeiate pe participarea maselor la conducerea și realizarea obiectivelor statului. Un prim pas l-a constituit asumarea de către stat a monopolului produselor de primă necesitate provenite din import, astfel încît comercianții particulari nu mai pot exploata populația. „Magazinele poporului", născute în perioada luptei anticolonialiste, au fost extinse. în domeniul financiar, a fost creată o comisie însărcinată cu studierea întregului sistem de impunere, în scopul unei repartiții judicioase, bazate pe justiție socială, a impozitelor. De asemenea, sin tem pe cale să înfiin- . țăm propria noastră monedă, ceea ce va constitui un element important al suveranității și independenței noastre naționale.Un alt obiectiv important îl constituie dezvoltarea agriculturii, în pri- . mul rînd prin diversificarea culturilor. prin modernizarea lucrărilor a- grare și, mai ales, prin împărțirea de loturi cultivabile țăranilor săraci. Acest obiectiv merge mină în mină cu reconstruirea satelor distruse de război.întrucît colonialismul nu a creat nici un fel de industrie în țara noastră, ne propunem să pornim de la cercetarea amănunțită a tuturor resurselor naturale de care dispunem. Pe plan energetic vom dezvolta inițial centralele termo-electrice și con-

4

siderăm că în următorii ani vom putea trece la construirea primelor hidrocentrale.Oprindu-se, în continuare, asupra opțiunilor Guvernului Guineei-Bis- sau în domeniul politicii externe, interlocutorul a relevat :— Pornind de la principiile egalității absolute în drepturi, respectării cu strictețe a independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, statul nostru este deschis unei largi colaborări cu toate țările lumii. Bineînțeles că ne îndreptăm în primul rînd către țările care ne-au ajutat, către statele vecine, către toți prietenii noștri de pe continentul african, în același timp, dorim să stabilim raporturi de colaborare pe baze de egalitate cu toate țările animate de aceeași dorință.în încheiere, ministrul guineez a stăruit asupra perspectivelor relațiilor dintre Guineea-Bissau și România.—. Cunoaștem foarte bine poziția României și apreciem în cel mai înalt grad rolul jucat de statul român în viața politică internațională, precum și aportul său la emanciparea politică, economică și socială a țărilor în curs de dezvoltare. în acest context, perspectiva relațiilor noastre este excelentă. Consider că. în curînd, vom putea semna acorduri de cooperare în domeniile economic și cultural. De altfel, acest lucru este prevăzut, îl dorim și sîntem gata să-1 realizăm.
Paris Paul DIACONESCU

Secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Gustav Husak, l-a primit, joi, pe Oskar Fischer, ministrul de externe al R. D. Germane, care se află într-o ' Vizită oficială de prietenie în Cehoslovacia. în aceeași zi, la Praga. au început convorbirile oficiale dintre Oskar Fischer și Bohuslav Chnoup.ek,. ministrul cehoslovac externe. al afacerilor

La Tirgul international de la 
Frankfurt, specializat la actuala 
ediție In bunuri de larg consum, 
artizanat și instrumente muzica
le, participă peste 12 000 de fir
me din 40 de țări ale lumii. 
România este prezentă cu pro
duse expuse de întreprinderile 
specializate „Icecoop", „Ilexim" 
și „Tehnoforestexport". care 
prezintă o largă gamă de pro
duse de artizanat cuprinzînd ce
ramică, textile, cusături, covoa
re. mobilier, precum și diverse 
instrumente muzicale.

Un acord sovieto-ameri- 
flim iu domeniul pescuitului în regiunile de vest ale Oceanului Atlantic a fost semnat la Washington.

al
al

Președinlele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal Biedici> a primit pe Peter Vite, directorul executiv al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), cu .care a examinat probleme ale cooperării dintre Iugoslavia și B.I.R.D. și posibilitățile participării B.I.R.D. la 'realizarea proiectelor de dezvoltare în Iugoslavia.

Congresul Partidului Re
publican Italian. La Genova s-a deschis, joi, cel de-al XXII-lea Congres al Partidului Republican Italian. Participă, 'peste 1 300 de delegați, precum și reprezentanți ai. partidelor democratice italiene și numeroși invitați. Ugo la Malfa, secretar general al P.R.I., a prezentat un amplu raport.

Declarație a M.A.E.
R.V.S. Un purtător de cuvînt Ministerului Afacerilor Externe Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație în care se condamnă energic intensificarea războiului din Vietnamul de sud de către administrația lui' Nguyen Van Thieu, a acțiunilor de reprimare a populației din zonele controlate de armata saigoneză, precum și sporirea ajutorului militar al S.U.A.

al

• SĂPTĂMÎNILE FES
TIVE VIENEZE se vor desfășura anul acesta după un program dominat de cea de-a 150-a aniversare a Iui Johann Strauss (fiul). La Konzerthaus, fiecare din numeroasele con- ,certe programate în perioada festivalului (24 mai — 22 iunie) va include o lucrare a lui Johann Strauss, alături de piese ale lui Mozart, Schubert, Mahler, Liszt, Alban Berg etc. Re- numiți șefi de orchestră și re- putați soliști își vor da întâlnire în Palatul concertelor din Viena.

• APĂ MINERALĂ 
CONTRA PETROL. Brazi- lia, țară care duce lipsă de petrol, dar care posedă in’schimb mari cantități de ape minerale de cea mai bună calitate, poartă în prezent tratative cu țările furnizoare pentru a încărca în fiecare din petrolierele care pînă în prezent plecau goale din Brazilia conteinere cu apă minerală, achitînd astfel parțial prețul prețiosului combustibil.

Rezervele britanice de 
energie Ministrul britanic al energiei, Eric Varley, într-o convorbire cu reprezentanții presei străine, a precizat că Marea Britanie dispune de rezerve de energie mai mari decît ale oricărui alt stat industrializat occidental, în afară de S.U.A. Zăcămintele de cărbune cunoscute pot asigura Angliei consumul pe o perioadă de o sută de ani, iar rezervele de petrol din Marea Nordului, estimate în prezent la 1,16 miliarde tone, vor fi suficiente pentru cel puțin. 50 de ani. în I960, a anunțat el., extracția din Marea Nordului se va' ridica la 140 milioane tone anual, țara devenind astfel independentă total de importurile de țiței..

Referendum în Filipine.Joi a început în Filipine referendumul în cadrul căruia corpul electoral este chemat să se pronunțe față de puterile cu care este învestit președintele Ferdinand Marcos, de la proclamarea legii marțiale, în 1972. Cele 27 milioane de alegători sînt chemate să-și exprime, totodată, pe

Președintele Indoneziei, Suharto, a lansat, cu prilejul deschiderii Simpozionului internațional în problemele energiei, resurselor naturale și mediului înconjurător, care se desfășoară la Djakarta, un apel pentru desființarea vechilor relații economice și politice ne juste, impuse țărilor în curs de dezvoltare de către statele capitaliste. El a subliniat că principala cauză a actualelor crize care s-au abătut asupra lumii capitaliste o constituie „sistemul depășit al relațiilor, care nu este capabil să ' asigure dreptatea și dezvoltarea e- gală a tuturor națiunilor". Suharto s-a pronunțat pentru crearea „unui nou sistem al relațiilor internaționale, care să situeze toate popoarele într-o situație . de egalitate".
MARGINALII

Austeritatea și „șocurile viitorului"

VIENA

reuniunii 0. P. E. C.VIENA 27 (Agerpres). — Reuniunea extraordinară a celor 13 miniștri ai petrolului din statele membre ale Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.) s-a încheiat joi, la Viena. în cursul reuniunii a fost e- laborat proiectul de Declarație so- - lemnă în problemele politice și economice, care, după ce va fi examinat în perioada 1—3 martie de miniștrii de externe, ai petrolului și finanțelor ai celor 13 țări membre, va fi Înaintat spre aprobare conferinței la nivel înalt < fășura în Alger.Proiectul necesitatea trei planuri organizație și țările în curs de dezvoltare, precum și la nivelul relațiilor economice mondiale.

a O.P.E.C., ce se va des- zilele de 4—6 martie, lade declarație reafirmă întăririi colaborării pe î'n cadrul O.P.E.C.. între
Tunisia intră

în „clubul petrolier,cc

Va ocupa Tunisia printre producătorii întreabă revista ___________Experții răspund afirmativ. Producția petrolieră a Tunisiei» care s-a ridicat în anul trecut la patru milioane de tone, se va dubla în anul 1976, aducînd trezoreriei tunisiene peste o jumătate de. miliard de dolari. 'Fără a neglija rezervele platoului continental, Tunisia își pune mari speranțe în zăcămintele „off shore". din largul insulei Kerenna și din golful Gabeș. zăcămintele de aci fiind apreciate la cantități foarte ridicate.Intrînd în „clubul petrolier", Tunisia urmărește să-și dezvolte industria legată de petrol. întreprinderea de stat pentru activitățile în domeniul hidrocarburilor. E.T.A.P., și-a propus construcția la Gabes a unei rafinării cu o capacitate de sase milioane de tone, actuala rafinărie — de la Bizerta — cu o capacitate de un milion de tone nemaiacoperind de- cit cu greu necesitățile interne.

un loc de frunte de petrol ? — se „Jeune Afrique".

că S.U.A. con- anual 6 miliar-A- deU-
„Raportul privind resursele naturale și mediul înconjurător" publicat recent de cademia națională științe a- Statelornite, după un studiu întreprins de un comitet de experți, este apreciat ca fiind cea mai autorizată evaluare, făcuită pînă în prezent. a resurselor naturale ale tării.Prezentînd concluziile ale raportului, ședințele de experți, Skinner, a estimările trecut în legătură rezervele de resurse naturale ale țării sînt nerealiste și greșite. Dacă exploatarea resurselor de țiței și gaze naturale ale țării va continua în ritmul intens de astăzi. ele se vor epuiza în 25 de ani, și de ani. cum se aprecia în statistice oficiale. în- tr-adevăr, statisticile

presei esențiale pre- comitetului prof. Brian relevat că făcute in cu

nu în 40—60documentele

arată sumă de barili de țiței (1 baril “ 163,6 litri) și, 7,5 trilioane metri cubi de gaze naturale, iar rezervele țării sînt de 150 miliarde barili țiței și 200 trilioane metri cubi de gaze.Raportul subliniază că, dat fiind că 70 la sută din rezervele de țiței și gaze ale țării se află în Alaska și de-a lungul platformei continentale, este exclusă nu numai o creștere rapidă a producției de petrol și gaze, dar chiar și exploatarea acestor rezerve în ritmul necesar acoperirii nevoilor de energie ale țării.în concluzie, raportul subliniază imperativul lichidării risipei de energie, al a- doptării unor măsuri drastice în vederea reducerii consumului de carburanți și. în general. al altor materii prime, ca și necesita-

tea elaborării unor tehnologii eficiente pentru „reciclarea" produselor ieșite din uz.Raportul este însoțit de o „listă a resurselor amenințate" — intre care azbestul, heliul, mercurul, cuprul, zincul — si avertizează împotriva acceptării teoriei potrivit căreia progresul tehnicii și moderne substitute te sursele și materii citare.„Omul, se arată în încheierea raportului, are in perspectivă o serie de „șocuri ale viitorului" de felurite intensități. pe măsura apariției penuril- lor de diverse materii prime si surse de e- nergie". Soluții ? Conservare, economisire, regim de austeritate, pentru a se preveni zguduiri economice de proporții.

tehnologiei va furniza pentru toa- de energie prime defi-

C.ALEXANDROAIEWashington
Un „carnaval" cu iz amar.

predominante, sub di
verse forme. De pildă, 
un car alegoric înfăți
șa o presă de tipărit 
bani care funcționa 

.......................... .. încontinuu, dar cetă- 
Milnster trăiesc, timp’ țeanul ce încerca 
de o săptămână. sub 
semnul carnavalului, 
sărbătoare plină de 
pitoresc., cu multiple 
forme de manifestare, 
între care cea mai în
drăgită o reprezintă 
defilările cu care și 
personaje alegorice, la 
care iau par.te zeci și 
chiar sute de mii de 
persoane.

Carnavalul de anul 
acesta a avut însă li
nele caracteristici a- 
parte. sub incidența 
stringentelor probleme 
care polarizează azi 
atenția cetățenilor. In
tre acestea, inflația a 
fost una din temele

l

Spre sfirșitul fiecă
rei ierni, orașele și sa
tele din regiunile vest- 
germane ale Rinului, 
în primul rind Koln, 
Mainz, Diisseldorf,

să 
prindă acești bani se 
pomenea in mină cu... 
bucăți de hîrtie albă. .

Multe care alegorice 
ău avut ca temă, im
pozitele și reforma fis
cală. socotită ca insu
ficientă datorită com
promisurilor la care 
s-a ajuns in parlament 
între guvern și opozi
ție, ceea ce a stirnit 
critici in rînduri ale 
opiniei publice.

Poluarea atmosferei 
și a apelor a slujit, de 
asemenea, ca sursă de 
inspirație pentru nu
meroase care alegori
ce. După cum se știe, 
poluarea Rinului, care

a luat proporții îngri
jorătoare. a devenit 
obiect de aprigi con
troverse in comisiile 
parlamentare. Intere
sele inauste ale unor 
mari întreprinderi, 
care deversează apele 
industriale poluate în 
Rin, au tăcut ca pînă 
acum să nu se poată 
lua măsuri radicale, 
lucru care a deter
minat nemulțumirea 
populară, reflectată din 
plin și cu ocazia car
navalului.

Desigur, nimeni nu 
a uitat că este vorba 
de carnaval. Nume
rosul public care im- 
pînzea străzile orașe
lor vest-germane s-a 
amuzat, deși rîsul avea 
iz de amărăciune.

N. S. STANESCUBonn

•„HELIOS-1" ÎN 
DRUM SPRE SOARE. Sonda spațială „Helios-1“, realizată în comun de. specialiști vest-germani și americani, lansată în decembrie anul trecut de la Cape Canaveral, a parcurs mai mult de jumătate din distanța de la Pămînt la Soare, a anunțat Centrul de cercetări soațiale de la Oberpfaffenhofen (R.F.G.). Pînă în prezent, sonda a'parcurs. 75 milioane kilometri, avînd acum viteza de 170 000 kilometri pe oră. „Helios-1“ se va apropia de Soare pînă Ia a- proximativ 45 milioane kilometri, . performanță ce nu a mai fost, atinsă pînă acum de nici un vehicul spațial. Aparatura instalată la bord transmite periodic date privind fenomenele care se produc la suprafața Soarelui — formarea și evoluția protuberantelor și a exploziilor solare —. precum și despre natura diferitelor particule emise de astru.

• PE CALEA UNEI 
EGALITĂȚI REALE. Se™- torii italieni examinează in prezent, un „proiect de reformă a drepturilor femeii" care autorizează femeile căsătorite să-și păstreze — în cazul cînd doresc — numele de fată alături de cel al soțului. O asemenea practică — curentă în multe țări — ar răsturna o interdicție ce durează de secole, constituind un nou pas pe calea instaurării egalității între sexe.
•covorul' de 

MUȘCHI AL „CONTI
NENTULUI ALB". La mi' nus 40 grade Celsius — tempe-' ratură la care, pînă acum, oamenii de știință considerau că nu mai este posibilă dezvoltarea vegetației — au fost descoperite „înfloritoare" covoare de mușchi. Descoperirea aparține unui grup de oameni de știință niponi de la stația antarctică japoneză Showa din insula On- gul. în cursul unei expediții, la 25 km sud de baza științifică, ei au întîlnit trei varietăți deosebite de mușchi, acoperind suprafețe întinse din acest teren sterp și stîncos.

• SEISME IN HIMA
LAIA. De circa o lună, zona indiană de la poalele și de pe versanții masivului muntos Himalaia este aproape zilnic zguduită de cutremure. Sute de case au fost distruse, iar șase localități, situate la 3 000—4 000 metri înălțime, sînt izolate de restul lumii. încercările de a veni în ajutorul sinistraților au eșuat ca urmare a densului strat de ceață ce învăluie regiunea. Seismele au provocat deplasarea periculoasă a unor ghețari, crăpături adinei în masivul muntos, iar riul Sutlej, pe care se află una dintre cele mai mari hidrocentrale din țară, prezintă tendința de a-și schimba cursul. Echipe de ex- perți au sosit la fața locului în vederea examinării situației.

• MAGAZIN PENTRU 
STÎNGACI. Cit de neplăcută trebuie să fie mînuirea, cu mina stingă, a unei foarfeci concepute pentru mina dreaptă ! Or, în întreaga lume, numărul celor care, stîngaci fiind, trebuie să folosească, de-a-lungul întregii vieți, obiecte „cu uz invers", se ridică la 300 milioane. Pentru aceștia, la Londra s-a deschis un mic magazin cU articole destinate in exclusivitate celor care mănincă, scriu, lucrează cu-mina „cealaltă". Motoul magazinului : „Ai dreptul să fii stîngaci 1!‘
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