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Amplasarea culturilor agricole 
pe cele mai potrivite terenuri

Așa va arâta marele

H
magazin universal „Central" din Piața Unirii din Capitală

O importantă problemă a agriculturii noastre, care impune măsuri bine gîndite, 
o activitate pregătitoare susținută în vederea campaniei de primăvară, potrivit

IN ACEST AN

cerințelor economiei naționale, recomandărilor științei
Pentru bucureșteiii

Amplasarea rațională a culturilor, în asa fel încît să se îmbine cit mai 
strlns cerințele economiei naționale cu condițiile pedoclimatice și posibilită
țile fiecărei unităti agricole, constituie o cerință esențială a dezvoltării agri
culturii, a creșterii rapide a producției in această ramură. Această sarcină 
»c pune cu acuitate acum, cînd se pregătește campania agricolă de primă
vară, pentru ca — trăgîndu-se învățăminte din experiența și din neajunsurile 
ce s-au manifestat — să-și găsească o cit mai bună soluționare. In legătură 
cu acțiunile ce au fost întreprinse, cu neajunsurile ce au existat în acest 
domeniu și. in mod deosebit, în legătură cu măsurile ce trebuie luate acum 
pentru ca culturile agricole să fie amplasate pe terenurile cele mai potrivite, 
ne-ain adresat direcției de specialitate din Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor. Publicăm mai 
rului MARIN CAPISIZU, director în

jos răspunsul 
minister.

primit din partea ingine-

Tn ansamblul măsurilor stabi
lite de conducerea partidului pentru 
dezvoltarea intensivă a agriculturii, 
un loc important îl ocupă zonarea 
culturilor si amplasarea acestora pe 
cele mai potrivite terenuri — ne-a 
spus la început interlocutorul. Se a- 
sigură astfel folosirea deplină a pă- 
mintului. a condițiilor naturale si 
economice existente în fiecare zonă 
si unitate agricolă, realizindu-se. ne 
această cale, producții mari si ren— 
tabile. în Directivele Congresului al 
XI-lea al partidului se prevede ca 
în amplasarea pe teritoriu a pro
ducției agricole să se aibă în vedere 
stabilirea pentru fiecare județ, pen
tru fiecare zonă, a culturilor la care 
se pot obține cele mai mari randa
mente la hectar.

Măsurile luate în ultimii ani Pen
tru perfectionarea organizării și con
ducerii agriculturii au creat premise 
pentru o mai bună repartizare a cul
turilor pe județe și pe unităti. in ra
port cu condițiile naturale de climă 
si sol. cu cerințele plantelor cultiva
te. Este știut că una din atribuțiile 
principale- ale consiliilor intercoone- 
ratiste este tocmai zonarea culturi
lor. Cu asentimentul unităților com
ponente. multe consilii- intercoopera- 
tiste stabilesc terenurile cele mai 
potrivite pentru griu. porumb, floa- 
rea-soarelui. sfeclă de zahăr, cartofi 
si alte plante, asigură amplasarea 
corespunzătoare a culturilor, cdma- 
sindu-le în loturi mari de teren. 
Același lucru se realizează și in 
multe întreprinderi agricole de stat, 
prin cooperarea între ferme sau cu 
unitățile agricole cooperatiste înve
cinate. Există, așadar, cadrul orga
nizatoric necesar pentru zonarea si 
amplasarea rațională a culturilor.

Neîndoielnic. în ultimii ani s-au fă
cut progrese in amplasarea culturilor

unități. Se cuvin relevate 
bune obținute in zonarea 

în trecut, această

pe zone și 
rezultatele 
florii-soarelui. 
plantă se cultiva intr-un număr mare 
de județe. Acum, ea se amplasează 
numai în estul, sudul și cîmpia de 
vest a tării, adică in zonele in care 
se obțin cele mai mari randamente 
la hectar. Amintesc, de asemenea, că 
pe terenurile din Lunca Dunării, 
cistigate pentru agricultură prin am
plele lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. au fost extinse culturile pră
sitoare. în timp ce.păioasele — griul 
si orzul — au fost amplasate oe te
rasă. De asemenea, ru’tnrn sfeclei 
de. zahăr a. fost concentrată în jurul 
fabricilor de zahăr și extinsă pe te
renurile irigate, unde se pot obține 
constant 60—70 tone la hectar.. în toa
te județele în care amplasarea cultu
rilor s-a făcut cu răspundere, s-au 
obținut sporuri mari de recoltă. Fap
tul că în județul Ilfov s-au obținut 
recolte mai mari decît în județele 
vecine, cu condiții naturale asemă
nătoare. se explică si prin aceea că 
s-a realizat o mai bună amplasare a 
culturilor__ _......

în. unele unități agricole și chiar 
județe întregi, de mai multi ani re
colta nu a depășit un anumit pla
fon. Aceasta se explică și prin nea
junsurile mari care au existat și 
există în amplasarea culturilor. De 
exemplu. în întreprinderile agricole 
de stat din județul Timiș, proporția 
porumbului cultivat pe terenurile 
din zona de șes a scăzut de la un an 
la altul, dar s-a extins pe dealuri, 
unde, evident, randamentele la hec
tar sînt mai mici. Normal ar fi fost 
ca pe terenurile din zona de deal 
să se cultive mai multe cereale pă- 
ioase care, nrintr-o fertilizare co
respunzătoare si aplicarea celorlalte 
elemente ale tehnologiei, pot asigura

recolte mari. Același lucru s-a în- 
timplat in cooperativele agricole din 
județul Timiș și cu floarea-soarelui, 
care a fost extinsă în zona de deal. 
De asemenea. în județele Sibiu și 
Brașov, inului i-au fost rezervate te
renuri slabe, improprii acestei cul
turi.

Multe neajunsuri s-au manifestat 
in ce privește amplasarea culturilor 
pe terenurile amenajate pentru iri
gat. Conducerea partidului a criticat 
scăderea ponderii porumbului cul
tivat pe aceste terenuri, intrucît. cum 
bine se știe, el este o plantă care 
dă cefe mai mari sporuri de re
coltă in condiții de irigare. Ast
fel, în sistemele de irigații Jegălia 
și Pietroiu — Ștefan cel Mare, 
județul Ialomița, față de 
sută cît se prevedea în studiile 
tehnico-economice. în 1974 ponderea 
porumbului a reprezentat numai 26.8 
la sută. Au existat și neajunsuri in 
ce privește repartizarea soiurilor si 
hibrizilor. în unele județe mai nor
dice s-au cultivat hibrizii tardivi, 
care nu au corespuns condițiilor na
turale și de aceea știuleții nu s-au 
copt. Din toate aceste neajunsuri, 
organele agricole trebuie să tragă 
maximum, de învățăminte.

Ce măsuri s-au luat în ultima vre
me și. mai ales, ce trebuie întreprins 
acum. înainte de declanșarea campa
niei agricole de primăvară, pentru 
amplasarea mai bună a culturilor ? 
Sarcinile de plan pe acest an au 
fost repartizate pe județe și pe 
unităti. Această operație a necesi
tat analize amănunțite din partea 
ministerului nostru cu toate direc
țiile agricole județene, iar acestea, la 
rindul lor', cu cooperativele agrico
le. Faptul că planurile de producție 
au fost întocmite și discutate mai 
înainte decît în alti ani a creat po
sibilitatea să se treacă mai devreme 
la amplasarea pe teren a culturilor. 
Respectindu-se cu strictețe prevede
rile de olan, așezarea culturilor pe 
cele mai potrivite terenuri trebuie 
să se facă neîntârziat și cu cea mai 
mare răspundere. Avem în vedere, 
între altele, că în acest an vom cul
tiva cu porumb o suprafață cu 200 000 
hectare mai mare decît în 1974. De
sigur. nu excludem și apariția unor 
greutăți în așezarea culturilor. Ele 
pot fi soluționate cel mai bine în ca
drul consiliului intercooperatist. în

40 la

mod deosebit sînt necesare măsuri 
hotârite pentru a se respecta struc
tura culturilor pe cele 1 500 000 hec
tare ce se vor cultiva în regim iri
gat. Așa cum se prevede în planul 
pe 1975. cultura porumbului va tre
bui să ocupe peste o treime din su
prafața irigată.

Desigur, amplasarea rațională a 
culturilor implică mari răspunderi 
din partea specialiștilor. îi obligă să 
.caute cele mai potrivite soluții. In
ginerii șefi din cooperativele agrico
le au datoria să întocmească schite 
de amplasare a culturilor pe care să 
le afișeze in mod vizibil, astfel in
cit țăranii cooperatori să-și poată 
spune părerea și să contribuie la 
perfecționarea lor. Asupra aces
tei probleme trebuie să-si con
centreze atenția și adunările ge
nerale ce au . loc în cooperati
vele agricole. Sarcini de mare 
răspundere în amplasarea judicioasă 
a culturilor revin, deopotrivă, orga
nelor agricole județene și ministe- 

•rului nostru, urmărind îndeaproape 
cum se respectă indicațiile condu
cerii partidului in acest domeniu si 
.sprijinind direct consiliile intercoo- 
peratiste și unitățile agricole.

Cu stăruință trebuie să acționăm 
si in direcția respectării cu strictețe 
a structurii soiurilor si hibrizilor ce 
se vor cultiva în acest an. Ministe
rul nostru. împreună cu Academia de 
stiinte agricole și silvice si Comi
sia de stat pentru încercarea și omo
logarea soiurilor au întocmit un stu
diu ne baza căruia s-a stabilit zona
rea tuturor soiurilor și hibrizilor. 
Pentru însămintările din această pri
măvară. pe bâiâ solicitărilor făcute 
pe județe, minisleiulța întocmit o re
partiție a semințelor, iar direcțiile a- 
gricole — pe fiecare unitate agrico
lă. Important este ca de urgență să 
fie preluate toate semințele, astfel 
încît această operație să fie încheia
tă cel tîrziu pînă la 15 februarie.

Există reale premise ca prin am
plasarea judicioasă a culturilor, prin 
folosirea soiurilor și hibrizilor celor 
mai valoroși, concomitent cu însă- 
mintarea la timp a tuturor suprafe
țelor agricole, cu respectarea regu
lilor agrotehnice, să se obțină în a- 
cest an recolte superioară, corespun
zătoare rezervelor si posibilităților 
existente in agricultura noastră, ne
cesităților crescînde ale economiei 
naționale.

BRĂILA (Corespondentul 
„Scinteii", Mircea Bunea). La 
28 ianuarie, ora 15,30, muncito
rii, inginerii și tehnicienii Ter
mocentralei Brăila au obținut 
al doilea mare succes al lor de 
la intrarea in exploatare a gi
gantului energetic de pe plat
forma industrială brăileană — 
functionarea acesteia la puterea 
nominală de 630 MW. Eveni
mentul coincide cu momentul 
cind de la Brăila au fost pulsate 
în sistemul energetic național 
(de la darea in exploatare a ter
mocentralei) 2,742 miliarde kWh. 
adică de două ori mai mult de- 
cit întreaga cantitate de energie 
electrică produsă in România 
anului 1938. Dar acestea nu sint 
singurele succese. După cum ni 
s-a spus, indicatorul privind 
consumul specific de combusti
bil, indice care, conform planu
lui, trebuia realizat in luna sep
tembrie 1975, a fost îndeplinit, 
din trimestrul I al anului tre
cut. Aceasta a permis ca, numai 
în anul 1974, să poată fi econo
misite 55 413 tone combustibil 
convențional. ,

® Se vor construi de 5 ori mai multe spații comerciale decît 
în întregul cincinal 1966—1970 0 Va fi dat în folosință cel 
mai mare magazin din țară — ALMO • Continuă moder
nizarea piețelor agroalimentare © în cartiere, toate noile 
unități de desfacere vor fi amplasate la parterele blocuri

lor de locuințe

în medie, fiecărui locuitor al 
Capitalei i se va pune la dispoziție 
in. acest an un volum de mărfuri 
de peste. 15 000 lei, aproape dublu, 
decît in urmă cu 10 ani. Avind in 
vedere importantul fond de marfă 
ce va trebui oferit populației, ca 
și cerințele modernizării urbanis
tice a orașului, edilii Capitalei au 
prevăzut pentru 1975 cel mai im
portant program de construcții co
merciale din actualul cincinal : se 
vor construi aproape 300 noi uni
tăți de desfacere. însumînd peste 
150 000 metri pătrați (de 2,5 ori 
mai mult decît în 1974 și de 5 ori 
mai mult decît toate construcțiile 
comerciale realizate in Capitală 
in întregul cincinal 1966—1970).

în ce se vor concretiza construct 
țiile comerciale ale Capitalei în 
1975 ? în primul rind, este vorba 
de darea în folosință a celui mai 
mare magazin din țară — ALMO 
(in Colentina), El va dispune de

cîteva zeci de unități de desfacere 
și servire (capacitatea acestuia va 
fi de aproape 5 ori mai mare de- 
cit a magazinului „Victoria") și va 
beneficia de cele mai moderne și 
eficiente forme de organizare : 
toate unitățile componente vor 
practica vinzarea pe bază de auto
servire și alegere liberă a mărfu
rilor. într-o singură zi își vor pu
tea face cumpărăturile aic-i peste 
200 000 de oameni. Tot în acest an 
este prevăzută încheierea lucrări
lor de construcție la marele maga
zin universal din Piața Unirii (da
rea in folosință va avea loc în pri
mul semestru al anului viitor). 
Anual, acest magazin va desface 
un volum de marfă cit 250 de uni
tăti de mărime medie la un loc.

Sint cunoscute și mult apreciate 
de cetățeni eforturile municipali
tății pentru modernizarea piețelor

(Continuare în pag. a Il-a)

Buna organizare a muncii hotărăște

0 măsură esențială pentru
• ecreșterea eficacității

® Cinci stațiuni didactice experimentale cu o su
prafață totală de peste 11 000 ha înființate pe lîngă 
institutele agronomice din București, Cluj-Napoca, 
lași, Timișoara și Universitatea din Craiova • în
treg procesul de producție va fi asigurat de profe- 

studențisori și

mia de stiinte agricole si silvice, 
realizîndu-se in acest mod o îm
binare armonioasă directă a învă- 
tămintului cu producția si cerce
tarea științifică. în stațiunile didac
tice experimentale, sistemul de pla
nificare. finanțare, creditare, retri
buire si evidenta producției si a 
muncii va fi similar cu cel apli
cat in întreprinderile agricole de 
stat. De asemenea, nivelul produc
țiilor planificate pentru unităti va 
fi ,cel din întreprinderile agricole 
de stat din zona respectivă. în
treaga producție obținută în aces
te stațiuni va fi livrată la fondul 
central al statului.

Hotărîrea prevede ca indicatorii 
de plan economici și financiari.

Printr-o hotărire a Consiliului de 
Miniștri au fost înființate stațiuni 
didâctice experimentale pe lingă 
institutele agronomice din Bucu
rești. Cluj-Napoca. lași. Timișoara 
și Universitatea din Craiova. în a- 
ceste unităti. condtfcerea. adminis
trarea. executarea lucrărilor nece
sare pregătirii studenților si des
fășurarea procesului de producție 
se vor efectua de către studenti si 
cadrele didactice Astfel, rectorul 
institutului agronomic va îndeplini 
si funcția de director, iar decanii, 
șefii de catedră și profesorii vor 
îndeplini și funcția' de șefi de sec
toare de producție, de ferme sau 
de sectoare de servire, răspun- 
zind de activitatea de producție si _ _ ___  ________
economică. Studenții vor lucra e-' precum și mijloacele materiale si 
fectiv in producție, avînd în pri
mire anumite suprafețe de teren 
sau efective de animale si vor e- 
xecuta toate lucrările pentru reali
zarea sarcinilor de plan, ca orice 
muncitor agricol. Notarea pentru 
pregătirea studentului se va face 
și in funcție de rezultatele obți
nute in producție. Calendarul șco
lar va fi strins corelat cu cel al 
muncilor agricole în așa fel incit 
studenții să efectueze toate lucră
rile importante., iar cursurile teore
tice se vor desfășura în perioade
le cu activitate mai redusă in agri
cultură.

Cele cinci stațiuni didactice ex
perimentale dispun de o suprafa
ță totală de peste 11 900 ha teren 
agricol șl de o bază tehnico-mate- 
rială în măsură să asigure condi
ții din cele mai bune pentru pre- 

, gătirea studenților și dobindirea 
cunoștințelor de care au nevoie in 
producția agricolă. Ele permit, de 
asemenea, cadrelor didactice si stu
denților să desfășoare o susținută 
activitate de cercetare in cadrul 
programelor coordonate de Acade-

bănești ale stațiunilor să se inclu
dă in 
turii. 
pelor, 
aceste _____  ... .
si utilaje agricole pentru executa
rea lucrărilor, potrivit normativelor 
din agricultura de stat, precum si 
suplimentar cu utilajele necesare 
instruirii studenților in condiții de 
producție. Totodată, se precizează 
că sumele aferente muncii presta
te de studenti si cadre didactice 
vor putea fi utilizate ca resurse 
pentru autodotarea institutelor de 
învătămint superior agronomic.

Crearea stațiunilor didactice expe
rimentale ca unităti de invătămint- 
productie si cercetare reprezintă o 
măsură importantă ne linia perfec
ționării invătămintului superior a- 
gricol. ea contribuind în mod efi
cient la pregătirea unor cadre de 
specialiști cu temeinice cunoștințe 
teoretice si practice, la 
rintelor și exigentelor 
dezvoltării agriculturii 
cialiste.

planul Ministerului Agricul- 
Industriei Alimentare si A- 
care are si sarcina de a dota 
unităti cu tractoare, mașini

nivelul ce- 
actuale ale 
noastre so-

(Agerpres)
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SOCIETATE - STAT - POLITICĂ 
IN ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Ce trebuie să știe cetățeanul

pregătindu-se pentru alegeri

pentru care votăm
3. Dezvoltarea proprietății socialiste
asupra mijloacelor de producție
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Literatura pentru copii 
reprezintă, prin cantitate 
și diversitate (ca să nu 
pomenim decît două ca
racteristici obiective), 
nul din sectoarele
mai efervescente ale ac
tivității creatoare și edi
toriale din țara noastră. 
Ceea ce nu înseamnă că 
i se acordă și o atenție 
corespunzătoare din par
tea criticii. Firește, e di
ficil să cutreieri teancuri 
de cărți, cu poze sau 
fără, dintre care o mare 
parte sint sortite să aibă 
viata efemerelor, scurta 
lor fluturare pe lingă 
sufletul copilului. Dar 
un ochi exersat — si 
nu aparține această tră
sătură vocației criti
ce ? — parcurge cu
agilitate numeroasele o- 
ferte pentru a selecta ca
litatea și semnificația a- 
celora care. împreună 
cu operele altor genuri, 
compun buna literatură 
sau chiar .marea litera
tură. Din uriașa zestre 
folclorică, Ispirescu a al
cătuit „Basmele români
lor". Eminescu. Creangă, 
Caragiale. Sadoveanu. 
Arghezi au „povestit co
piilor". „zînele din Va
lea Cerbului" au .marcat 
memoria afectivă a ge
nerații întregi : basme
le lui Andersen, „Alice 
in țara minunilor". „Win
nie. ursulețul", versurile 
lui Maiakovski. ale lui 
Max Iacob — toate aces- 

^tea dovedesc că întinsul

domeniu al literaturii 
pentru copii nu exclude 
capodopera și că scriitori 
de . anvergură națională 
șl mondială l-au 
dobit cu geniu și 
ziasm. Scriitori 
porani, prozatori 
foarte
Gellu Naum

diferiți.
la

împo- 
entu- 

contem- 
și poeți 
de la 
Marin

■ ,Se. n?n în funcțiune. în fiecare an. sute de noi capacități 
industriale. Ne-am obișnuit ca debutul productiv al acestora să fie, 
in general, cît mai bun. în majoritatea lor, colecțivele noilor unități 
își îndeplinesc încă din primele luni sarcinile de plan, dau o producție 
de calitate corespunzătoare, respectă graficele de realizare a para
metrilor proiectați. De fapt, așa este firesc să fie! Se întâmplă, to
tuși, ca în unele dintre ele. puține la număr, să apară de la început 
anumite neajunsuri care împiedică îndeplinirea planului. Ieșirea din 
această situație depinde. în măsură hotărîtoare, de promptitudinea și 
fermitatea cu care acționează întregul colectiv, sub conducerea orga
nizației de partid, pentru aplicarea unor măsuri tehnico-organizatorice 
eficiente, pentru întronarea unei riguroase discipline muncitorești. Este 

• concluzia principală desprinsă din ancheta ne care am intreprins-o la 
întreprinderea textilă „Dunăreană" din Giurgiu — unitate nouă, in
trată in funcțiune de mai nutin

Examinăm 
din primii ani 
prinderii. Surprinde faptul că unita
tea nu si-a îndeplinit planul -Ia nici 
unul dintre indicatori — nici la pro
ducția globală, nici la producția- 
marfă, nici Ia productivitatea mun
cii — ceea ce a determinat ca. sis
tematic, aici, în loc de beneficii să 
se înregistreze pierderi.

— Si totuși nu s-a stat cu brațele 
încrucișate — aprecia tovarășul Ma- 
teiaș Laufer. activist al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R. Nu s-a 
așteptat ca lucrurile să se rezolve de 
la sine, ci, dimpotrivă, a existat o 
permanentă frămîntare a colectivului 
întreprinderii, care a solicitat in re- . 
petate rinduri sprijin concret atit din

bilanțurile activității 
de existentă ai între-

din Giurgiu — unitate' nouă. în
de patru ani.
? ' ■

cum aceasta s-ar consti
tui în marginea „adevă
ratei" lirici) ? Nu cumva 
dintr-o inapetență față 
de un gen implicit și ex
plicit educativ care, to
tuși. refuză didacticis
mul și vehiculează cea 
mai temerară fantezie și 
cel mai liber joc — aliaj 
derutant pentru spiritele

Candoare
și măiestrie

însemnări de Nina CASSIAN

Sorescu, au adresat și a- 
dresează celor mici (dar 
și cititorilor cu criterii și 
exigențe sporite) pagini 
de incontestabilă va
loare.

Atunci, de ce 
sau indiferența 
Nu cumva din 
cata. atit de 
pulverizat, că e
un gen „minor",’ asemă
nătoare cu altă prejude
cată discriminatorie care 
face ca poezia scrisă de 
femei să fie 
îndărătnicie la 
„lirică feminină'

reticența 
criticii ? 
prejude- 
ușor de 
vorba de

tratată cu 
capitolul 

i“ (ca si

lipsite dedogmatice și 
candoare ?

Oricare ar 
este cert că 
cultură" nu 
ignorant în ale 
că un „om de 
ră“ nu poate 
„specie" atit de 
că, de vie, de inventivă 
și de fertilă ca literatura 
pentru copii.

Pot spune, din proprie 
experiență, că am trăit 
multe luni de plenitudine 
creatoare în această di
recție. fără să mă bintuie 
teama vreunei „pauperi
zări" a inspirației sau a

fi pricina, 
un „om de 
poate fi un 

artei și‘ 
literatu- 

ignora o 
puterni-

expresiei, ba. mai multf^ 

conștientă și stimulată de 
specificitatea și greutățile 
genului. Aș menționa, mai 
intii. înaltul grad de res
ponsabilitate. prezent în 
orice act creator autentic 
dar. cu precădere, in a- 
cela menit să înscrie în 
țesutul fragil și necorupt 
al copilului semnalele a- 
devărului și ale frumuse
ții. asigurîndu-Ie profun
zimea și durata. Nu tre
buie să uităm că micul 
cititor — cit de sincer, de 
pretențios și de recunos
cător totodată 1 — este și 
cititorul adult de miine. 
de a cărui sensibilitate și 
putere de discernămînt 
va depinde pătrunderea 
în contemporaneitatea i- 
mediată a mesajului artei 
și literaturii noastre. Se 
știe că „amintirile din co
pilărie" au o deosebită a- 
cuitate. că înregistrarea 
primelor senzații, a pri
melor sentimente, a pri
melor noțiuni marchează 
și formează un caracter. 
Este limpede ce factor 
hotărîtor adaugă literatu
ra la precizarea a ceea ce 
este adevărat, bine și fru
mos; ce rol esențial îi re
vine întru edificarea dra
gostei pentru limba in 
care scriem si vorbim, a 
stimei pentru valorile spi
rituale. Marea dificultate 
de a obține fuziunea din
tre inocentă și măiestrie 
este pe deplin recompen
sată de adeziunea acestui 
numeros public in plină si 
fundamentală dezvoltare.^

partea Centralei industriei bumbacu
lui. cit șl din partea ministerului de 
resort. Dacă situația critică s-a men
ținut o lungă perioadă, cauzele tre
buie căutate în lipsa de sincronizare 
a măsurilor stabilite în întreprindere 
si centrală si in tărăgănarea finaliză
rii lor. ‘Credem însă că în ultima 
vreme colectivul se află oe un . drum 
bun. că s-a găsit făgașul spre o ac
tivitate normală

Realizările din 
nului trecut și 
acest an indică .......
Semnele redresării au început să se 
vadă de prin luna septembrie 1974. 
Bunăoară, dacă în luna iunie a anu
lui precedent s-au realizat numai 2,9 
milioane mp țesături, in septembrie 
s-a ajuns la o producție de 3.2 mili
oane mp. în decembrie — 3,5 milioa
ne mp. pentru ca în luna ianuarie să 
se ajungă la 3.6 milioane mp. Pe an
samblul trimestrului IV s-a obținut o 
creștere cu 15 la sută a producției 
fată de trimestrul anterior, iar in luna 
ianuarie din acest an s-a înregistrat 
producția record din existența de pa
tru ani a întreprinderii, planul rea
lizîndu-se, pentru prima dată, la 
principalii indicatori. Fără îndo
ială. este un rezultat promiță
tor. Succesele nu sint întîmplătoare. 
Mai mult ca oricînd, în a doua parte 
a anului trecut s-a acționat cu fer
mitate pentru aplicarea întocmai a 
măsurilor tehnice, organizatorice și 
politice stabilite. Iată cîteva dintre 
acestea. în primul rind. s-a reorga-

de producție, 
ultimele luni ale a- 
primele decade din 
o linie ascendentă.

nizat secția tesătorie, constituindu-se 
trei sectoare principale, față de unul 
singur cit exisța înainte. Nu este 
vorba de o măsură birocratică, luată 
așa de „dragul reorganizării". Dim
potrivă. cu același personal tehnico- 
administrativ. secția este azi mai 
bine gospodărită, răspunderea este 
mai concretă în fiecare sector, con
trolul și îndrumarea se pot efectua 
mai operativ. în al doilea rind, s-au 
luat măsuri pentru aplicarea unei 
normări judicioase a muncii, ținin- 
du-se seama de dotarea tehnică, de 
condițiile de muncă. în al treilea 
rind. s-au intensificat preocupările 
pentru perfectionarea pregătirii pro
fesionale, preocupări care sint și in 
continuare in plină actualitate. în 
prezent, de pildă. 450 de țesătoare 
participă la cursurile de calificare de 
gradul II. cu o'.durâtă de 6 luni (prin 
rotație. 2—3 săptămini ele lucrează 
in producție. își notează eventualele 
neclarități în legătură cu problemele 
tehnice și tehnologice, după care, ci- 
teva zile, urmează un program de 
pregătire teoretică „Ia clasă". în ca
drul căruia se prezintă și soluțiile 
practice pentru soluționarea proble
melor ivite). Interesantă este și ac
țiunea privind ridicarea calificării 
controlorilor de calitate. în acest an, 
circa 100 de controlori de calitate vor 
lucra timp de o lună efectiv la răz
boaiele de țesut pentru a-și menține 
buna pregătire în profesia de con
trolor. în felul acesta, ei vor reuși 
să sesizeze și să înlăture mai ope- / 
rativ defecțiunile ce se ivesc în 
timpul lucrului.

— Pe lingă măsurile tehnice și or
ganizatorice aplicate în întreprinde
re — ne spunea tovarășul Petre 
Albu. secretarul comitetului de partid 
— consider că o contribuție impor
tantă la îmbunătățirea activității e- 
conomice au avut-o și o au acțiunile 
politico-educative întreprinse de or
ganizația de partid pentru întărirea 
disciplinei in muncă, a răspunderii 
fiecărui lucrător față de propriile

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Calculatoare electronice
în unitățile
Crearea 

industrii 
calcul a permis introducerea mij
loacelor de automatizare, a calcula
toarelor electronice in diverse do
menii de. activitate. Astfel, cu aju
torul calculatoarelor au început să 
fie soluționate lucrări de o deosebită 
importanță ca.: extracția de gaze 
naturale, gospodărirea fondului fun
ciar. planificarea și programarea o- 
perativă a producției, optimizarea 
stocurilor de materii prime, calculul 
rezervelor geologice. planificarea 
unor investiții și urmărirea realiză
rii lor, precum și alte asemenea 
probleme legate de conducerea ne
mijlocită a producției materiale. Pe 
lingă mari Întreprinderi, centrale 
industriale, institute de cercetare, 
proiectare și de învătămint funcțio
nează circa 70 de centre de calcul.

in actualul cincinal a unei 
proprii de tehnică de

economice
De avantajele tehnicii de calcul be
neficiază in prezent mai mult de 600 
de unități industriale de construc- 

. ții', comerciale, de proiectare și 
altele.

Specialiștii din acest domeniu ela
borează acum sisteme complexe 
pentru conducerea, cu ajutorul cal
culatoarelor electronice, a ramurilor 
siderurgiei și metalurgiei, a produc
ției și distribuției energiei elec
trice, pentru utilizarea eficientă a 
parcului de mijloace de transport pe 
calea ferată ș.a.

în viitorul cincinal, mijloacele de 
automatizare și calculatoarele elec
tronice vor fi larg folosite în econo
mia națională. La finele anului 
1980, calculatoarele electronice vor 
lua decizii pentru circa 1 000 de în
treprinderi.

(Agerpreg)
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pentru care votăm
3. Dezvoltarea proprietății socialiste

asupra mijloacelor de producție
im, opera de făurire a noii orîn- 

duiri sociale, partidul promovează 
cu consecvență ' neabătută politica 
de continuă dezvoltare a proprie
tății socialiste asupra mijloacelor 
de producție. Se poate spune că 
întreaga politică economică a parti
dului are ca esență tocmai spori
rea continuă a avuției obștești, ca 
obiectiv fundamental, de care de
pind in măsură decisivă propășirea 
economică a țării, bunăstarea po
porului.

Proprietatea socialistă reprezintă 
o cucerire revoluționară de însem
nătate istorică.
tiilor tării din 
ploatatoare in 
muncesc, prin 
prietății socialiste în întreaga eco
nomie s-a pus capăt exploatării o- 
mului de către 
om, in (ara noas
tră munca a de
venit liberă, iar 
oamenii muncii
— stăpini ne roa
dele eforturilor 
lor creatoare.

Prin cucerirea 
puterii de stat 
clasa muncitoare 
a devenit stăpină 
pe puterea poli
tică. iar prin 
făurirea proprie
tății socialiste, 
puterii politice i 
s-a adăugat pu
terea economică, 
ceea ce a dat po
sibilitatea popo
rului de a fi e- 
fectiv stăpin pe 
soarta sa și pe 
avuțiile țării, de 
a se dezvolta' po
trivit propriei 
voințe si intere
selor sale vitale. 
Proprietatea socialistă constituie 
baza economică a societății noas
tre, a independenței politice a 
țării. Pe temelia ei s-au făurit uni
tatea și coeziunea social-politică a 
întregului popor în jurul partidu
lui.

Consfințind această mare cuce
rire revoluționară a poporului. 
Constituția proclamă că economia 
noastră națională este o economie 
socialistă, bazată pe proprietatea 
socialistă asupra mijloacelor de 
producție — fie ca proprietate de 
stat asupra bunurilor aparținînd în
tregului popor, fie ca proprietate 
cooperatistă asupra bunurilor apar- 
ținind fiecărei organizații coopera
tiste. Așa cum sublinia tovarășul 
Nioolae Ceaușescu : „La baza su
periorității orinduirii noastre se 
află proprietatea socialista asupra 
mijloacelor de producție, care pune 
in slujba poporului întregul poten
țial al ț&H, ,p wnțite.desfășițf arca;, 
unui efort Coordonat Și «eficiehi.i.iin. 
vederea propășirii societății, ridi
cării ei pc trepte tot mai înalte de 
civilizație"; i

Cele două forme ale proprietății 
socialiste au cunoscut și două mo
dalități diferite de constituire. Pro
prietatea socialistă de stat — prin 
naționalizarea mijloacelor de pro
ducție (in urma căreia indus
tria, transporturile, băncile, așa
dar ramurile conducătoare ale eco
nomiei, au trecut in stăpinirea po
porului). Proprietatea cooperatistă
— prin procesul cooperativizării a- 
griculturii (în cursul căruia mili
oane de țărani eliberați din jugul 
exploatării, stăpini ai pămint.ului 
pe care il munceau, și-au unit 
treptat, liber consimțit, micile gos-

y^podării în cooperative agricole).

Prin trecerea avil- 
miinile claselor ex- 
stănînirea celor ce 
generalizarea pro-

încheierea cooperativizării agri
culturii a marcat generalizarea 
proprietății socialiste in întreaga 
economie națională. Astfel, oamenii 
muncii au ajuns să reunească în 
persoana fiecăruia, alături .de cali
tatea de producător — pe aceea de 
proprietar al mijloacelor de pro
ducție.

Crearea proprietății socialiste a 
deschis calea trecerii la dezvoltarea 
planificată a economiei naționale, 
la creșterea continuă și rapidă a 
forțelor de producție, la extinderea 
relațiilor socialiste în toate ramu
rile economiei — verigă hotăritoare 
în această privință fiind promova
rea consecventă a politicii de in
dustrializare socialistă a țării. Este 
grăitor că producția industrială a 
anului in care a avut loc naționali-

SOCIETATE
STAT

Cronică electorală
ȘEDINȚA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE literar-artistice, selecțio- 

urma concursului instituit

Revitallzatd pe toa
te coordonatele 
vieții economice șl 
sociale, „bâtrîna 
cetate" a Tirgoviș- 
tei s-a Îmbogățit 
acum șl cu o mo
derns casâ de cul- 

turâ

Foto : 
S. Cristian

FAPTUL
DIVERS

cialiste. Această politică iși gă
sește expresie în perspectivele 
însuflețitoare deschise de hotă- 
ririle Congresului al XI-lea. 
Sporirea producției industriale 
în cincinalul viitor intr-un ritm 
mediu anual de 9—10 la sută, 
precum și realizarea unui program 
de investiții de 920—960 miliarde 
lei (urmează a fi date în funcțiune 
circa 2 700 capacități industriale și 
agrozootehnice mai importante) 
vor avea un rol determinant in 
dezvoltarea întregii economii na
ționale și creșterea bunăstării po
porului. Prin înfăptuirea măsurilor 
stabilite privind creșterea puternică 
a forțelor de producție, dezvoltarea 
in continuare cu prioritate a in
dustriei socialiste, vor fi asigurate 
condițiile necesare pentru apropie

rea României de 
nivelul țărilor 
dezvoltate econo
mic ale lumii, 
proces care va fi 
în linii generale 
realizat pină în 
anul 1990.

Totodată, sub
liniind că dezvol
tarea continuă a 
proprietății so
cialiste de stat, 
cit și a celei coo
peratiste 
in bune 
progresul 
tinuu al 
turii, 
al XI-lea a 
bllit un 
blu de 
menite 
termine
rea economico-or- 
ganizatorică a tu
turor unităților 
agricole, transfor
marea lor în pu- 
de producție or- 
moderne. realiza- 

de

POLITICĂ
ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

sa $t/e cetățeanul
pregătindu-se pentru alegeri

zarea se realizează in circa 8 zile. 
Cit de rapid sporește avuția obșteas
că o arată faptul că. în actualul 
cincinal, urmează să intre în func
țiune peste 2 400 capacități de pro
ducție. volumul fondurilor fixe 
mărindu-se cu 420 miliarde Iei. La 
sfirșitul cincinalului, poporul nos
tru va stăpini o zestre tehnică de 
circa 1100 miliarde lei.

în ce privește agricultura, supe
rioritatea proprietății socialiste s-a 
vădit în creșterea an de an a pro
ducției agricole ; față de anul 1938 
producția de cereale a sporit de a- 
proape două ori. iar producția ani
malieră de 2.6 ori. Nenumărate din
tre firavele cooperative agricole în
chegate cu 20—25 ani în urmă, prin 
punerea laolaltă a unui utilaj rudi
mentar, s-au transformat în înflori
toare unități socialiste, cu un avut 
obștesc de multe milioane lei.

Viața confirmă că dezvoltarea 

er1 forme, constituie izvhrul' bogă
ției societății noastre, chezășia 
înaintării rapide pe calea progre
sului economico-sdclăl, baza trai
nică a făuririi bunăstării întregului 
popor. Este o lege a societății noas
tre că pe măsura sporirii avuției 
obștești cresc și posibilitățile de a 
asigura ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Urmărind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, par
tidul înfăptuiește cu consecvență o 
politică de dezvoltare rapidă a pro
prietății socialiste, de sporire a a- 
vuției obștești, astfel ca poporul 
nostru să devină mereu mai bogat, 
să se bucure în măsură tot mai 
mare de binefacerile civilizației so

propriețătii socialiste. ^ «ge.

Buna organizare a muncii• •

(Urmare din pag. I) de preparație și finisaj).

asigură 
condiții 

con- 
agricul- 

Congresul 
sta- 

ansam- 
măsuri 

să de- 
intări-

Miercuri a avut loc ședința Co
misiei electorale centrale, la care 
au participat președinții și secreta
rii comisiilor electorale județene.

în cadrul ședinței, au fost anali
zate sarcinile Comisiei electorale 
centrale, ale comisiilor electorale 
județene, municipale, orășenești și 
comunale, ale comisiilor electoraie 
pe circumscripții și ale secțiilor de 
votare in această perioadă, precum 
și măsurile ce urmează a fi luate

In continuare in vederea pregătirii 
și desfășurării alegerilor de depu- 
tați-in Marea Adunare Națională și 
consiliile populare.

Au fost stabilite o serie de ac
țiuni organizatorice în vederea apli
cării legii electorale și creării celor 
mai bune condiții pentru participa
rea largă și efectivă a tuturor ce
tățenilor patriei noastre la alegerile 
de la 9 martie.

umăr la umăr cu deputății ac

montaje 
r.ate in 
de comitetul județean pentru cul
tură și educație socialistă. Tot la 
casele alegătorului poate fi consul
tată foaia volantă editată sub egi
da consiliului județean al F.U.S., 
cuprinzind realizările și perspecti
vele economice ale județului Olt.

Bo-

sarcini, pentru stimularea inițiativei 
muncitorești. în acest sens, amintesc 
Întrecerea țesătoarelor, inițierea unor 
interesante schimburi de experiență 
cu întreprinderile similare din țară, 
care au o activitate mai îndelungată, 
orientarea organizației U.T.C. spre 
acțiuni atractive, specifice tinerilor, 
in vederea cultivării dragostei fată 
de întreprinderea in care iucreazâ, a 
respectului fată de colegii de muncă.

Rezultatele pozitive obținute în ul
timele luni sint tot atîtea premise 
pentru o bună activitate in acest an. 
L-am întrebat pe directorul tehnic 
al întreprinderii, 
în acest an veți 
producție ?

— Da. ni se _______  .
, Ne bizuim pe măsurile și acțiunile 
întreprinse în ultima vreme, pe re
zultatele bune obținute încă din pri
mele zile ale acestui an. pe hotări- 
rea comuniștilor, a întregului colec
tiv de a se încadra zilnic in ritmu
rile planului. Amintesc, in acest sens, 
ampla acțiune de revizuire și repa
rare a tuturor războaielor de țesut, 
care se va desfășura pe parcursul în
tregului an. prin care urmărim asi
gurarea funcționării automate a tu
turor războaielor de țesut. Așteptăm 
însă, in continuare, un sprijin mai 
substantial si eficient din partea cen
tralei si ministerului pentru rezolva
rea unor probleme de măre actuali
tate in unitatea noastră : completa
rea parcului de utilaje acolo unde 
există locuri înguste (mai ales în

ing. Dorin Micu : 
realiza planul de

răspunde prompt.

sectoarele 
asigurarea tuturor pieselor de schimb 
necesare 
unor contracte de desfacere și a unei 
stabilități sortimentale pe o perioa
dă mai îndelungată.

Nu încape îndoială că acfeste pro
bleme se situează in atenția centra
lei și ministerului ; este în interesul 
producției ca ele să fie soluționate 
cit mai repede și definitiv. Rămine 
insă ca o sarcină primordială a or
ganizației de partid, a întregului co
lectiv să întărească spiritul de răs
pundere muncitorească fată de zes
trea tehnică a întreprinderii. Am vi
zitat sectoarele de țesătorie. dotate 
cu utilaje moderne, complet automa
tizate. Surprinde faptul că. după o 
perioadă scurtă, o parte din ele au me
canismele de automatizare deteriora
te. sint prost întreținute. Așa s-a a- 
juns ca aceste utilaje să nu lucreze 
in regim automat, ci mecanic, cu im
plicații directe asupra randamentu
lui mașinii și productivității muncii, 
pierzîndu-se 15—20 Ia sută din capa
citatea de producție. înalta respon
sabilitate fată de mașinile din dota
rea întreprinderii, grija de a le fo
losi la parametrii tehnici prevăzuți 
trebuie să devină linie de conduită 
în munca de zi cu zi a fiecărui lu
crător — muncitor, maistru, tehni
cian, inginer. Este o cale sigură pe 
care colectivul va ajunge la consoli
darea realizărilor pozitive din ultima 
vreme și va putea înfăptui impor
tantele sarcini care-i revin în acest 
ultim an al cincinalului.

reparării războaielor, a

cinema
0 Actorul și sălbaticii : PATRIA 
- 9: 11,45: 14,30: 17,30: 20.30, BUCU
REȘTI — 9; 12: 16,15: 19,15. FAVO
RIT — 9,15: 12.15: 16.13: 19.15, MO
DERN - 9: 12; 16; 19.
0 Zapata : SCALA - 9: 11,15;
13.45 : 16 ; 18.30 : 20.45, SALA PA
LATULUI - 17,15 (seria de bilete 
5338): 20.15 (seria de bilete 5339).
0 Jerry traficantul : LUCEAFĂ
RUL - 9: 11,15: 13.30: 16: 18,30: 
20.45. FESTIVAL - 8.45; 11,15.
13,30: 16: 18,30; 20.45. C\SA FIL
MULUI - 10: 12: 14; 16.
0 Veronica : DOINA - 9,30; 11.15: 
13.15: 15.30: 17.30.
0 Program de documentare : 
DOINA - 19,30.
0 Conrack : CAPITOL - 9.30:
11,45; 14; 16.15; 18.30; 20,45.

0 Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
CENTRAL - 9,15; 12,30; 16; 19,30. 
EXCELSIOR - 9; 12,30; 16; 19,30. 
TOMIS - 9; 12,30; 16; 19,30, FLA
MURA - 9; 12,30; 16; 19,30.
0 Călătorie întreruptă î LUMINA
- 9; 11: 13: 16; 18; 20.
0 Visuri împlinite : TIMPURI NOI
— 9; 11,15;. 13.30: 15,45: 18: 20,15.
6 Cad frunzele — 14,30, Judecăto
rul — 16,30. Pe Bowery — 18,30, 
20,30 : CINEMATECA (sâla Union)
0 Școala tinerilor căsătoriți : 
VICTORIA — 9: 11,15: 13.30: 16; 
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15: 
13.30: 16: 18.15: 20.30.
0 Zidul : BUZEȘTI - 9: 11,15;
13,30: 16: 18,15: 20,15, AURORA - 
9: 11.15: 13,30: 15.45: 18: 20.15.
• A început la Neapole : MELO
DIA - 9; 11.15; 13.30: 16: 18,15;
20,30. GLORIA - 9; 11,15; 13.30;
16; 18,15: 20,30, FEROVIAR - 9: 
11.15: 13,30: 16: 18,15: 20,30.
0 Nemuritorii : GIULEȘTÎ — 
15.30: 18; 20.15. VOLGA — 9: 11,15: 
13,30: 15,45: 18: 20.15. MIORIȚA - 
9; 11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.15.
0 Un gentleman tn Vestul sălba

ternice centre 
ganizate pe baze 
rea unei agriculturi intensive, 
înaltă productivitate.

Condiția de proprietari ai 
loacelor de producție impune 
furor' celor ce muncesc să-și con
sacre eforturile, întreaga activitate 
creatoare dezvoltării continue a 
proprietății socialiste, concomitent 
cu o participare activă, sistematică 
Ia conducerea activității economice, 
valorificînd plenar cadrul institu
țional creat în acest scop. Totodată, 
de aici decurge îndatorirea tuturor 
cetățenilor de a veghea cu grijă 
maximă la apărarea și buna gos
podărire a proprietății socialiste — 
avutul de preț al întregului popor 
— a se îngriji de buna întreținere 
și folosirea cu randament înalt a 
utilajelor și mașinilor, a spori.pro
ductivitatea muncii și a realiza 
numai producție de calitate, a com- 
hatp orice manifestări de Risipă sau 

tribuția la realizarea urței înâîte e- 
ficient.e econom’'’». C'v-ș’nnta c»tă- 
țenească înaintată,^spiritul gospodă
resc iși găsesc expresie grăitoare în 
grija cu care pretutindeni oamenii 
muncii veghează ca fiecare gram 
sau centimetru de materie nrimă, 
fiecare kilowat de energie electrică 
să fie gospodărit cu răspundere, 
fiecare leu din avutul obștesc să 
fie folosit cu chibzuință, ridicind o 
barieră de netrecut in călea orică
rei forme de risioă.

Votul nostru de la 9 martie va 
fi un vot pentru politica partidului 
de continuă dezvoltare a proprie
tății socialiste. temelie sigură a 
creșterii puterii economice a țării, 
a bunăstării întregului popor.

Siguranța circulației pe 
drumurile publice, preve
nirea accidentelor, a catas
trofelor rutiere reprezintă 
preocupări de un incontes
tabil interes social. Printre 
multiplele mijloace educa
tive folosite cu consecven
ță. filmele de scurt metraj 
pe teme de circulație au o 
însemnătate aparte — da
torită accesibilității și pu
terii de influențare a ima
ginii cinematografice. Am 
văzut recent citeva dintre 
ultimele filme de acest gen, 
realizate — la cererea și 
sub auspiciile Inspectoratu
lui General al Miliției — 
de documentariști ai studio
ului „Alexandru Sahia".

Nu se poate să nu fii im
presionat de un scurt-me- 
traj ca acela intitulat „S-a 
întimplat într-o duminică". 
Este vorba despre un ac
cident real, deosebit de 
grav, a cărui cauză au fost 
defecțiunile tehnice (de a- 
titea ori ignorate) ale unui 
automobil : filmul îl recon
stituie prin intermediul re
latărilor uneia dintre su
praviețuitoare... Cuvinte 
spontane, cu un intens dra
matism, conținînd bn aver
tisment tulburător. In ge
nere. filmele care se rapor
tează la cazuri reale, care 
surprind — cu mijloace de 
reportaj sau anchetă cine
matografică — autenticita
tea vieții, a oamenilor, sint 
și cele cu cel mai puternic 
ecou in conștiințe. O de

tic : DACIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
0 S-a întimplat după război : 
UNIREA — 16; 18; 20.
0 Micul dejun la Tiffany : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15.
0 Duhul aurului : PACEA — *16; 
18; 20.
0 Clanul sicilienilor : LIRA — 
15,30; 18; 20.30
0 Acțiunea Bororo : FLOREAS- 
CA - 10: 15,30; 18; 20,15.
0 Articolul 420 : DRUMUL SĂRII
— 10; 15,30: 19.
q Un zimbet pentru mai tîrziu : 
POPULAR - 15,30; 18; 20.15.
0 Program de desene animate 
Walt Disney : FERENTARI — 14: 
16: 18; 20.
0 Cavalerii teutoni : MUNCA — 
16; 19.
0 Cleopatra : COTROCENI - 11; 
15; 18.30.
0 iluminare : COSMOS — 18:
20,30.
0 Cei șapte magnifici : MOȘILOR
— 9; 11,30; 14,30: 17; 19.45.
0 Dragoste la 16 ani : FLACARA
— 14; 16; 18; 20.

fn întreaga țară, alegătorii, . .
tualei legislaturi, întîmpină alegerile cu noi realizări gospodărești, 
prin organizarea șl participarea 
interes, vii, militante.

• TURNU-SEVERIN (de la Vir
gil Tătaru) : „Pină la 9 martie — 
30 la sută din angajamentele pe 
care ni le-am propus !“ Sub această 
deviză acționează, in aceste zile, 
locuitorii comunei Girla Mare. Ho- 
tăriți să răspundă exemplar la în
trecerea la care ei înșiși i-au che
mat pe locuitorii tuturor comunelor 
și satelor țării, girlenii muncesc de 
zor. Echipele de constructori din 
comună au luat, pină acum, un 
avans substanțial in realizarea dis
pensarului uman și a noii grădinițe 
de copii. Cele două obiective vor 
fi terminate, așa cum dovedește 
stadiul lor actual, cu cel puțin două 
luni mai devreme față de termenul 
planificat. Zilnic, mii de tineri și 
vîrstnici acționează fără întrerupe
re la executarea altor lucrări edili- 
tar-gospodărești : amenajarea și în
treținerea drumurilor, întreținerea 
zonelor, verzi, taluzări de maluri, 
construcții și reparații de poduri și 
podețe. Numai in perioada care a 
trecut de la începutul anului, au 
fost efectuate peste 12 000 ore mun
că voluntar-patriotică. Pină la 9 
martie, așa cum și-au propus, va- 
loarea lucrărilor executate prin

ta acțiuni cultural-educative de larg

• BRAlLA (de la Mircea Bu- 
nea) : 1 500 de alegători au parti
cipat, in municipiul Brăila, la 
prezentarea expunerii privind le
gea electorală și modificările aduse 
Constituției. Cu aceeași temă, la 
casa alegătorului din comuna Bără
ganul a fost prezentată expunerea 
„Consiliile populare 
cale ale puterii

organe lo
de stat".

La Focșani produce

Un modern complex 
al industriei alimentare

FOCȘANI (Corespondentul „Scin- 
teii", Dan Drăgulescu). Ieri, 29 ia
nuarie. în municipiul Focșani a in
trat în producție un modern complex 
al industriei alimentare : abatorul și 
fabrica de preparate din carne. Dotat 
cu utilate de fabricație românească și 
cu o tehnologie de lucru- 
noul complex realizează o producti
vitate comparabilă cu cea 
in cele mai moderne întreprinderi si
milare din țară.

avansată.

obtinută

muncă voluntar-patriotică va depăși 
700 000 lei.

• PITEȘTI (de Ia Gheorghe 
Cirstea) : în fiecare dimineață, să
tenii din Leordeni (Argeș) iși pun 
haine de lucru. Cu toții sint hotă- 
rîți să transforme campania elec
torală în campanie de înfăptuiri 
concrete. în ultimele zile au lucrat 
îndeosebi, la curățirea canalelor de 
irigat și la fertilizarea solului. Sca
ra,'locuitorii din Leordeni iși schim
bă hainele de lucru cu cele de săr
bătoare. La casele 
amenajate la cele 3 
rale, ei participă Ia 
teme desprinse din 
Congresului al XI-lea, despre per
spectivele județului și ale comune
lor în cincinalul viitor, la seri de 
întrebări și răspunsuri despre ce 
trebuie să știe cetățeanul în per
spectiva alegerilor.

la Sabin Ionescu): 
-comori" — de

alegătorului, 
cămine cultu- 
expuneri pe 

documentele

la Emilian 
localități ale 
pildă. Rado-

(de
de

cunoașterii — este o 
devenită tradițională 

Hunedoara. Precedată

• DEVA
„Căutătorii 
comori ale 
manifestare 
în județul
de concursuri „Cine știe — cu
noaște", tematica acestei activități 
culturale a fost in întregime axată 
în perioada actuală a campaniei 
electorale pe ideea mărețelor per
spective deschise de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., ale cărui obiec
tive constituie esența politicii a- 
legătorilor și aleșilor lor.

• SLATINA (de 
Rouă) : în numeroase 
județului Olt. ca. de . 
mirești, Piatra Olt. Scornicești. Do- 
brosloveni ș.a. au început să fie 
prezentate, la casele alegătorului.

• TÎRGOVIȘTE (de la Constan
tin Soci) : Teatrul popular „Toni 
Bulandra" și alte 26 de formații 
teatrale de amatori pregătesc pro
grame adecvate alegerilor. Men
ționăm montajele literare „Votăm 
cu viitorul" și „Votul fericirii", 
piesa „Casa părintească" de Aurel 
Ardeleanu, precum și comediile sa
tirice inspirate din năravurile 
„democrației" burgheze : „Conu 
Leonida față cu reacțiunea" de 
I. L. Caragiale, „Omul care a văzut 
moartea" de Victor Eftimiu, 
Tudorache, jos Tudorache 
Mircea Ștefănescu.

PENTRU BUCUREȘTENI
(Urmare din pag. I)

bucureștene. Dacă noile construcții 
din piețele Traian, Pantelimon, 
Unirii, 7 Noiembrie. Rahova, Pro
gresul s-au integrat deja in peisa
jul urbanistic al orașului, în acest 
an este rindul modernizării altor 
puncte de intens aflux comercial: 
piața- Sudului (aici va fi dat în 
loșință. peste citeva săotămîni, un 
m'are comolex de desfacere. — 
BIG) și piața Cringași (unde

fo

tip
se

monstrează și scurt-metra- 
jul „Dincolo de poartă e 
șoseaua" — secvență din 
viața unui sat, cu obiceiuri 
populare, cu oameni care, 
nepăsători, la petrecere, 
joacă hora în mijlocul șo
selei... Si apoi, ca un șoc —

ta interesul („Precum faci, 
asa tragi", „Poluarea"). E- 
xistă insă si excepții : de 
pildă, scurt-metrajul 
cepătorii". El atrage aten
ția. printr-un comentăriu 
spiritual, de bună calitate, 
asupra pericolului public

Filme tie sairt-metraj
tie o incontestabilă

utilitate

fapt real — accidentul. Un 
epilog care nu poate lăsa 
pe nimeni nepăsător, care 
invită la reflecții, la medi
tație. pentru că respectarea 
unor elementare prevederi 
ale legii, deopotrivă obliga
torii pentru automobiliști 
și .pietoni — binecunoscute, 
dar foarte des nesocotite — 
■ar fi cruțat, și de astă dată, 
viata unui om 1

Au fost si scurt-metraje 
realizate cu concursul 
nor actori, interpreti
unor „subiecte" imagina
re : pelicule neconcludente, 
chiar dacă tema lor soliei-

u-
ai

ne care-1 reprezintă „așii" 
cu insuficientă experiență, 
„șoferii de duminică" si 
alte categorii de automobi- 
liști care nu-și cunosc sau 
nu-și recunosc limitele 
se expun — pe ei si 
ții — la accidente-

...Filme, subiecte, 
diferite. Ne-am 
doar la citeva dintre ele. 
pentru a sublinia impor
tanta unei specii de filme 
educative care se adresea- 

. ză celor mai largi categorii 
de cetățeni — fie ei Pie
toni, sau șoferi, tineri ori 
vîrstnici, de la oraș sau de

la tară — îndemnul de a 
preintimpina repetarea u- 
nor intimplări ireversibile, 

„în-- Un îndemn la civilizație, la 
responsabilitate cetățeneas
că — folosind ca argument 
„anatomia" unor accidente 
care ar fi putut fi ușor evi
tate. dacă... Retine cu deo
sebire atenția necesitatea 
intensificării acțiunilor de 
difuzare a acestor filme, a 
recomandării lor nrintr-o 
publicitate adecvată. Tele
viziunea. de pildă — care 
dovedește preocupare pen
tru problemele de circula
ție — ar putea contribui la 

'educarea unui public imens 
în spiritul folosirii civili
zate si responsabile a dru
murilor publice, al respec
tării legii, programînd frec
vent 
mai 
traje 
lor
rit. Ar fi justificată, de a- 
semenea. prezentarea mai 
largă a unor astfel de fil
me in cadrul cluburilor 
muncitorești. în- scoli. în 
cămine culturale și case de 
cultură. Și rețeaua cinema- 

. tografică ar putea face mai 
mult în această direcție. 
Pentru că filmul de scurt- 
metraj Pe teme de circu
lație răspunde, cu mijloa
ce si cu rigori specifice, u- 
nor solicitări ale actualită
ții de un cert interes so
cial. cetățenesc.

și la orele cele 
potrivite scurt-me- 
din categoria ce

la care ne-am refe-

Si 
pe al-

teme 
referit

D. COSTIN

d«
a-

vor construi mai multe unități 
desfacere și servire, odată cu 
menajarea platoului de vinzare 
pentru țăranii producători).

Cel mai important capitol al in
vestițiilor comerciale din acest an 
in Capitală il vor constitui insă 
unitățile de desfacere amplasate 
la parterele blocurilor de locuințe. 
Dacă pină acum in noile cartiere 
s-a practicat sistemul complexe
lor comerciale și de servire, in a- 
cest an țoale unitățile de desfacere 
din cartiere se vor realiza numai 
la parterele blocurilor. Avantajele 
soluției respective sint evidente : 
condiții mai bune de aprovizionare 
pentru cetățeni (care in acest fel 
sint scutiți de deplasările obosi
toare pentru procurarea mărfuri
lor de cerere curentă) ; dotarea 
ansamblurilor de locuințe cu spa
țiile de servire necesare, concomi
tent cu darea în folosință a apar
tamentelor și mutarea locatarilor ; 
crearea unui cadru urbanistic plă
cut pe marile artere ale cartiere
lor, Noile magazine de acest gen 
se vor realiza în acest an în car- ' 
tierele Pantelimon, Dorobanți, Ar
mata Poporului, 1 Mai, N. Titules- 
cu, Lacul Tei. Petricani, Bercem, 
Toporași-Ferenîari. Giurgiului, 
Drumul Taberei și Titan. O men- 
țiyne : noile unități amplasate la 
parterele blocurilor vor fi organi
zate în exclusivitate pe principiul 
autoservirii (magazinele alimen
tare și cele pentru articole chimice 
și de menaj), iar magazinele ne
alimentare din sectoarele de 
ții, încălțăminte, galanterie 
pe principiul alegerii libere 
furilor.

Din informațiile primite
Direcția generală comercială a Ca
pitalei am reținut că. pregătin
du-se din vreme proiectele și do
cumentațiile 
program de 
din acest an 
incit, odată
edilitare a orașului, să se asigure 
și condițiile .materiale necesare pen
tru îmbunătățirea continuă a apro
vizionării populației.

confec- 
ș. a. — 
a măr

de la

necesare, întregul 
construcții comerciale 
va fi realizat la timp, 

cu sporirea zestrei

Mihai IONESCU

0 Timpuri noi : CRINGAȘI — 16; 
18,15.
0 Agentul straniu : ARTA — 15,30: 
17,45; 20,15
0 Goana după aur : VIITORUL —■ 
14; 16; 18; 20.
0 Bunicul siberian : RAHOVA — 
15.30: 18: 20,15.
0 Locotenent Columbo : VITAN 
— 10; 15,30; 18; 20.
0 Urmărit—urmărită I : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.13.

teatre
0 Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lampă 
- 19,30.
0 Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii : Seară de operă ita
liană ; dirijor Carol Litvin, dirijo
rul corului, Nicolae Vicleanu — 20.

0 Opera Română : Boema — 19. 
0 Teatrul de operetă : Țara 
surlsului — 19,30.
0 Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 19,30.
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30. 
(sala din str. Alex. Sahia) : A 12-a 
noapte — 19,30.
0 Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30. 
(sala Studio) : Șoc la mezanin
- 19.
0 Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19.30.
0 Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars — 
19.30.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" : Piruete muzicale
— 19,30.

0 Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt și Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
0 Tfeatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Elefănțelul curios — 10, 
Ileana Sînziana — 17,' (sala Aca
demiei) : De ce a furat zmeul 
mingea — 10, Tigrișorul Petre — 
17

0 Circul 'de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.

0 Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Flacăra Iui august — 18

PROGRAMUL I

16,00—17.00 Teleșcoală.
17,30 Telex.
17.35 Din țările socialiste.
17.45 Universitatea TV.
18,15 Birtiit-au gîndul... 0 „...Iu

birea de moșie e un zid..."

o „Scrisoarea a IlI-a" — lec
tură în imagini.

18,40 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19.10 Muzică populară.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Ancheta T.
20.30 O nouă... traistă cu povești ! 

Desene animate centru mici 
și mari : Walt Disney.

21,05 Amintiri despre viitor (I) — 
producție a studiourilor din 
R.F. Germania.

21,55 Melodii și interpreti. Muzică 
ușoară.

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Opera In concert : ,.Macbeth" 
de Giuseppe Verdi. Interpre
tează : Magdalena Cononovici, 
Stela Hauler, Octav Enigă- 
rescu, Gheorghe Crăsnaru 
Corneliu Fînățeanu, Antonius 
Nicolescu, corul și orchestra 
de studio ale Radioteleviziu- 
nii. Dirijor : Carol Litvin.

Berzele 
de la Brăila

8 ■
Cum, necum, nu mai puțin 

de 5 berze au refuzat, pur și 
simplu, să plece cu suratele lor 
spre țările calde. Au rămas cu 
toate in raza comunei Romanu, 
județul Brăila, din motive nu
mai de ele știute. Pot fi văzute 
zilnic făcînd incursiuni pe ca
nalele de irigații din împreju
rimi. Nu-i mai puțin adevărat 
iiîsă că s-au gîndit și la ceea 
ce s-ar putea să fie. Adică la 
zile mai friguroasg. Drept care 
și-au instalat „cartierul gene
ral" In depozitele de furaje ale 
cooperativei agricole.

Prieteni 
de ocazie

lntilnindu-l pe Sandu
ghianu din Rimnicu-Vilcea, dor
nic de petrecere, Gheorghe Ren- 
tea, Vasile și Ilie Cobrescu i-au 
declarat pe loc „prietenie la ca
taramă" și au pornit-o in pa
tru să se cinstească. După ce 
l-au amețit binișor cu băutura, 
cei trei l-au dus pe Boghianu 
intr-o pădure și au început să-l 
dezbrace.

— Eu ii iau fularul.
— Mie imi trebuie mănușile.
— Fie. Rămin eu cu haina.
După ce s-au... îmbrăcat., cei 

trei au dispărut. Dar n-au apu
cat nici să le șifoneze, pentru că 
au fost prinși de miliție. Acum, 
toți trei au alte haine.

„Minunea" 
de la Mîrsa

La volanul unui autoșaslu 
„ROMAN", ridicat de la între-- 
prinderea de autocamioane Bra
șov, șoferul Ion Lipișan, de la 
întreprinderea mecanică Mîrșa; 
a provocat, din vina lui, o tam- 
ponare, in urma căreia a fost 
grav avariat atit autoșasiul pe 
care-1 conducea, cit și un alț 
autovehicul, a cărui reparație a 
costat citeva zeci de mii de leii 
într-o adresă trimisă miliției 
din Brașov, semnată de Ilarie 
Munteanu, directorul întreprin
derii din Mirșa, și jurisconsul
tul Andrei Virtopeanu. se pre
ciza că prejudiciul rezultat din 
avarierea autoșasiului de către 
I.L. se ridică Ia 116 572 lei, a- 
dresa fiind însoțită și de devi
zul estimativ, plus sublinierea 
că nu va putea fi reparat prea 
repede, pentru că „nu avem 
piese de schimb". După 
timp, miliția brașoveană 
mește o nouă adresă, în 
aceiași semnatari fac o 
„precizare", precum că

un 
pri- 
căre 

nouă 
„ptuLi/.uLe , „„ valoa
rea reparației autoșasiului, care 
s-a și făcut, a costat numai... 
3 247 lei. Adică de 36 de ori mai 
puțin 1 O adevărată „minune".

S-a aflat
si cum
îl cheamă

avea permis de conducere.
.............................................o

Nu <___
Avea, in schimb, poftă de 
plimbare motorizată. După ce a 
dat roată mașinii 21-I$-262^, a 
întreprinderii de tricotaje „Mol
dova",' aflată la o parcare, s-a 
suit la volan și a început s-o 
ia creanga prin lași. La o in
tersecție însă volanul nu l-a 
mai ascultat, mașina a părăsit 
partea carosabilă, a accidentat 
două persoane, apoi s-a tampo
nat de o autodubă, pe care a 
răsturnat-o. încercind să dis
pară de la locul faptei, a fost 
imobilizat de cetățeni și predat 
miliției. Astfel s-a aflat că se 
numește Vasile Lemnaru. In 
curind, se va afla și urmgrea 
nesăbuinței sale.

„Eternitul 
credulii 
si umorul

9

escrocului
Aflîndu-se în concediu, 

Belbe din Băiuț (Maramureș) 
se plictisea teribil. Și cum nu 
prea avea nici bani de buzunar, 
a născocit ideea precum că toți 
cei care au nevoie să-și acope
re casele cu un material trai
nic, numit eternit, să se înscrie 
pe o listă la el. Numele, adre
sa și banii. Primii patru cre
duli i-au și oferit pentru mult 
lăudatul eternit 14 000 de lei, 
plus buletinele de identitate. 
„Ca să pot întocmi formele le
gale", le-a spus N.B. Dar N.B. 
și-a luat tăloășița intr-un tur
neu prin țară, trlmițind vorbă 
celor patru creduli «să nu-1 mai 
caute pentru că banii rămin la 
el pentru....... eternit“-ate».

Are umor, dar să vedem 
cînd.

Între ei, 
ceferiștii

9

tt

N.

pină

Trenul personal 2612 sosise fn 
stația Arad. Călătorii coboriseră 
de mult. înainte de a fi dus la 
triaj, in tot trenul. o singură 
ființă: Ecaterina ' Kato. munci
toare ceferistă, care iși făcea 
obișnuitul rond prin vagoane. La 
un moment dat. atentia i-a fost 
atrasă de uiî portmoneu. uitat 
intr-un compartiment. Fără să-1 
deschidă („deși femeie, eu nu 
mi-s curioasă din fire"), l-a pre
dat imediat ta mili*ie. înăuntru, 
o importantă sumă ’de bani și 
a-t»!e păgubașului — Nicolae 
Pooescu din Petroșani. De pro
fesie. tot... ceferist 1

Rubricâ redactată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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Mesaje de felicitare adresate 
tovarășului Nicolae Ceausescu

SOSIREA IN CAPITALA A UNEI DELEGAȚII A P.A.I.G.C.
Miercuri după-âmiază a sosit in 

Capitală, la invitația C.C. al P.C.R., 
o delegație a Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, condusă de 
Osvaldo da Silva, membru al Con
siliului Superior de Luptă al 
P.A.I.G.C., care, va efectua o vizită 
de prietenie in țara noastră.

Cronica zilei

P UNGARA

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, delegația a fost intim- 
pinată de tovarășii Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C, al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Miercuri. George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, a primit 
pe Niels Boel, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Dane
marcei în Republica Socialistă Româ
nia. în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acredi
tare.

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia glorioasei dumneavoastră aniversări, rog pe Excelența 

Voastră șă primească felicitările mele cele mai călduroase, împreună cu 
urările fierbinți pe care, în numele poporului cambodgian, al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, al Guvernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei și în numele meu personal le adresez pentru fericirea și 
sănătatea dumneavoastră, pentru o viață lungă și deplin succes în pres
tigioasa și istorica dumneavoastră misiune patriotică. în fruntea statului, 
națiunii, poporului și. partidului României socialiste.

Folosesc această fericită ocazie pentru a aduce încă o dată un vibrant 
omagiu Excelenței Voastre care ați adus o imensă contribuție la avîntul 
prodigios al patriei dumneavoastră, pentru fericirea și prosperitatea 
poporului român, pentru triumful idealurilor de pace, libertate, dreptate, 
progres și fraternitate în lume, precum și pentru succesul luptei de eli
berare națională a poporului cambodgian.

Cu cea mai înaltă și afectuoasă considerație,
NORODOM SIANUK

Șeful de stat al Cambodgiei 
și Președintele Frontului Unit 

Național al Cambodgiei

Protocol comercial
La București a fost semnat, miercuri, 

de către Roman Moldovan, președin
tele Camerei de Comerț și Industrie 
a României, și Wladzimierz Wisniew
ski, președintele Camerei de Comerț 
Exterior a Poloniei, un procotol-care 
prevede stabilirea unui program de 
cooperare pe termen lung între aces
te organisme. Pentru a contribui Ia 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și cooperării între cele două țări, s-a 
convenit asupra înființării unei sec
ții pentru Polonia pe lingă Camera

româno-polonez
de Comerț și Industrie a tării noas
tre și a unei secții pentru România, 
pe lingă Camera poloneză de Comerț 
Exterior.

*
zi. președintele Camerei 
Comerț Exterior a avut

în aceeași 
poloneze de 
convorbiri la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale cu Marin Trăistaru. ad
junct al ministrului.

(Agerpres)

Premiile concursului Radioteleviziunii
„Omagiu făuritorilor socialismului"

★
Republicii SocialisteAcademia

România. Academia de științe socia
le și politice și Centrul de studii și 
cercetări de istorie și teorie milita
ră au organizat, miercuri, o ședință 
comemorativă cu prilejul împlinirii a 
500 de ani de la luptele care au avui 
loc la Podul înalt — Vaslui.

Subliniind semnificația acestui e- 
veniment. acad. Cristofor Simionescu, 
vicepreședinte al academiei, a ară
tat in alocuțiunea sa că bătălia de 
acum o jumătate de mileniu repre
zintă peste veacuri un simbol al e- 
fortului întregului popor, al străda
niei colective închinate libertății și 
demnității. Academicienii C. C. Giu- 
rescu. Stefan Pascu și general-maior 
E. Bantea au evocat, la rîndul lor, 
puternica personalitate de om poli
tic, diplomat, militar a domnitoru
lui Ștefan cel Mare, uriașul răsunet 
pe care l-a avut, in' 
pe plan internațional 
Podul înalt.

vremea aceea, 
victoria de la

In intimpinarea unei aniversări

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mare și bun prieten,
Cu ocazia celei de-a 57-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere, vă transmit sincer cele mai bune urări și felicitări în numele gu
vernului și poporului din Liberia și-al meu personal.

Este dorința noastră fierbinte să vă bucurați de o viață lungă și cît 
mai mulți ani de sănătate, astfel ca să puteți continua în a aduce con
tribuții pozitive și fructuoase pentru marea dumneavoastră țară și popor 
șt cauzei păcii internaționale, armoniei și coopețării.

îmi exprim, de asemenea, speranța că legăturile ferme de prietenie 
sinceră și cooperare reciproc avantajoasă care există între cele două țări 

,ale noastre se vor dezvolta tot mai puternic în anii care vor veni,
Reînnoindu-mi asigurările pentru cea mai înaltă considerațiune și 

stimă, cu sinceritate,

W. R. TOLBERT JR.

între acțiunile prin care Radiote- 
leviziunea română a cinstit marile 
evenimente ale anului 1974 — cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului — a fost și concursul „O- 
magiu făuritorilor socialismului", 
pentru creația în domeniile operei, 
operetei și baletului.

Apreciind creațiile de opere, ope
rete și balete destinate radioului și 
televiziunii, juriul, alcătuit din per
sonalități de frunte ale vieții muzi
cale și literare, a acordat următoa
rele distincții : pentru operă — pre
miul II : „Interogatoriul din zori" — 
muzica de Iloru Popovici, libretul de 
Victor Birlădeanu ; „Logodna" — 
muzica de Nicolae Brînduș, libretul 

. după „Strigoii" de Mihai Eminescu ;

mențiune : „Legămîntul" — muzica 
de Adalbert Winkler, libretul de 
Constantin Cîrjan ; pentru operetă
— premiul II : „Pasărea măiastră" — 
muzica de Aurel Giroveanu, libretul 
de Cezar Țipa și Ed, Ardan ; „Răz
boiul ghitarelor" — muzica de Vio
rel Doboș, libretul de George Miha- 
lache și Petru Assan ; pentru balete
— premiul II : „Model mioritic" — 
muzica de Corneliu Dan Georgescu ; 
„Spații și timpuri mioritice" (simfo
nie coregrafică) — muzica de Mihaî 
Moldovan ; premiul III : „Nunta 
Zamfirei" — muzica de Aurel Do
boș ; mențiune : „Cu soarele în virf 
ca in baladă" — muzica de Tiberiu 
Fatyol, libretul de Romulu» Vul- 
pescu.

★
Ieri s-a încheiat 

întifică anuală a 1 
igienă șl sănătate publică din Bucu
rești. care a dezbătut activitatea 
făsurată de acest institut în 
1974. în cadrul sesiunii au fost 
zentate rezultatele cercetărilor 
domeniul igienei mediului ambiant, 
studii clinice experimentale si de te
ren. din domeniul medicinii muncii, 
studii cu privire la dezvoltarea fi
zică sî neuropsihică a copiilor și ti
nerilor. precum și adaptarea fizio
logică și psihosocială a acestora la 
solicitările procesului de instruire si 
educație, cercetări privind ecologia 
si combaterea vectorilor, 
mentatiei. epidemiologia 
spitalicească, sănătatea 
educația sanitară.

t sesiunea ști- 
Institutului de

des- 
anul 
pre- 
din

igiena ali- 
și igiena 

publică si
<

(Agerpres)
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IERI, IN CAMPIONATUL DE BASCHET TENIS :

In județul Hunedoara

FIECARE A DOUA FAMILIE ÎN LOCUINȚĂ NOUĂ

„Circuitul României"

STEAUA DINAMO 81-77
Revanșa, la 30 martie

DEVA (Corespondentul „Scinteii", 
Sabin Ionescu). — Este bine cunos
cută densitatea industrială a ju
dețului Hunedoara. Și, ca pre
tutindeni în țață, acolo unde in
dustria este o puternică prezență, 
a crescut gradul de urbanizare al 
localităților. în anii construcției so
cialiste numărul orașelor și munici
piilor a crescut la 12. iar alte 7 lo
calități rurale se află în plin proces 
de transformare in centre urbane 
(schițele de sistematizare ale comu
nelor Ilia. Geoagiu, Sarmisegetuza 
și altele au și început să prindă con
tur). Faptul că in prezent peste 70 
la..sută din populația județului .Hu
nedoara locuiește în mediul urban 

față de 17 la sută in 1048 — vor
bește de Ia sine despre evoluția po
zitivă ascendentă a condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii din ju
deț. Acest, salt a fost posibil datori
tă importantelor eforturi materiale

ale statului, fondurilor investite în 
construcția de locuințe pe aceste 
meleaguri, cu străvechi așezări 
muncitorești. Numai în primii 4 ani 
ai actualului cincinal. în municipiile 
Hunedoara. Petroșani, Deva, în ora
șele Brad. Călan, Hațeg, Orăștie, 
Simeria, precum și în unele așezări 
rurale s-au construit și dat în folo
sință 17 339 apartamente. în anul 
1975 sint prevăzute a fi construite 
alte 4 180 apartamente în diferite lo
calități și centre muncitorești, fapt 
ce va face ca numărul noilor aparta
mente ridicate în anii socialismului 
în județ să ajungă la impresionan- 

,_ta cifcă dg„.70 500,, Dacă adăugăm .și 
cele 38 000 locuințe noi construite 
de populație din fonduri proprii, în 
aceeași perioadă, ajungem la con
cluzia că incă în anul in curs 
fiecare a doua familie din județul 
Hunedoara va locui in casă nouă.

Primul dintre meciurile derbi ale 
campionatului național de baschet, 
Dinamo-Steaua, fusese cîștigat de e- 
levii lui Dan Niculescu cu 73—71, 
Dacă Dinamo ar fi învins ieri din 
nou pe Steaua, atunci practic ar fi 
dobindit și titlul de campioană a e- 
diției în curs de desfășurare. După 
cum arăta scorul la pauză (50—41) 
se părea că dinamoviștii au mai mul
te șanse să încheie victorioși această 
importantă partidă. Impresie care, 
probabil, a avut-o și antrenorul res
pectiv atunci cind i-a scos din for
mație atit pe Radu Diaconescu, cît și 
pe Dan Georgescu (ambii aveau in 
acel niomenUcite patru 'greșel?7 per
sonale). Diferența de puncte a scă
zut însă treptat. Steaua acționînd 
ambițios și cu multe reușite in în

cercările de la semidistanță. Mai 
mult, în min. 10 al reprizei secunde, 
steliștii au egalat situația (65—65), 
iar din minutul imediat următor au 
luat chiar conducerea și n-au mai 
cedat-o pină la sfîrșitul partidei 1 
Scor final : 81—77 pentru Steaua. 
Coșgeterii echipelor : Oczelak (S) — 
28 ; Popa (D.) -21.

Astfel, lupta pentru cucerirea titlu
lui național continuă și va cunoaște 
momentul culminant la viitorul meci 
Dinamo-Steaua, programat la 30 mar
tie. Dat fiind marele interes dovedit 
de amatorii de baschet pentru acest 
derbi — ieri sala Floreasca a fost 
arhiplină-' — sugerăm'organizarea •vi- 
îtoareî întilniri la Palatul sporturilor 
și culturii.

A ÎNCEPUT TURNEUL 
DE LA CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA (Corespondentul 
„Scinteii". Alexandru. Mureșan). 
Miercuri, în sala sporturilor din Cluj- 
Napcca a început cel de-al patrulea 
turneu, al „Circuitului României", 
competiție la care participă citeva 
dintre cele mai valoroase rachete din 
tară. Alături de jucătorii români este 
prezent la întreceri și tenismanul 
Thomas Emmrich, campionul R. 
Germane, ciștigătorul turneelor de 
Galați și Iași. . ,

Iată și' rezultatele înregistrate 
prima zi : 
6—1, 6—4 ; 
6—4, 6—3 ;

în aceste zile, locui
torii capitalei ungare, 
ca și întregul popor 
vecin și prieten se 
pregătesc să sărbăto
rească Împlinirea a 30 
de ani de la eveni
mentul memorabil al 
eliberării Budapestei 
de sub jugul fascisto- 
horthyst.

Ziarele publică re
portaje și comentarii 
în care sint evocate 
momente ale istoricei 
„bătălii pentru Buda
pesta", al cărei dezno- 
dămint a avut o mare 
însemnătate atit pen
tru eliberarea întregii 
Ungarii, cît și în con
textul luptei genera
le a popoarelor pen
tru înfrîngerea defi
nitivă a fascismului. 
Amintind aceste lup
te și relevînd episodul 
eroic in care „trupele 
sovietice și române au 
eliberat diferitele car
tiere ale Budapestei", 
ziarul „NEPHADSE- 
REG" („Armata popu
lară") scrie : „Trupele 
sovietice și române au 
luptat din greu pen
tru fiecare palmă 
pămînt. Luptele, 
au incetat nici zi. 
noapte...".

Mulți cetățeni ai 
pitalei ungare își a- 
mintesc bine și au a- 
dinc întipărite în me
morie acele zile.' în 
care ostașii Armatei 
române, luptînd cu 
vitejie alături de uni
tățile Frontului 2 u- 
crainean, după ce au 
nimicit ultima centură 
de apărare ridicată de 
dușman, au pătruns in 
oraș. în noaptea de 
anul nou. De atunci 
și pînă la 13 februa
rie 1945 au dus lupte 
crîncene pentru ocu
parea fiecărei străzi, a 
fiecărei clădiri. In a- 
ceste lupte au căzut 
eroic 11 000 de ostași 
și ofițeri români.

Strălucita victorie 
dobîndită în ' „bătălia 
pentru Budapesta" a 
marcat incheierea ți
nui șir de operațiuni 
ofensive purtate de la 
Tisă 
138

V. M.

în județul Vrancea
pentru campionatele

D.- 
la

în
T. Marcu — I. Kerekeș
V. Sotiriu — C. Popovici

. , M. Tăbăraș — L. Boldor 
6—1, 6-r-a ; 1. Sântei — R. Giurgiu

'6—l,. 6—0 ; S. Mureșan - D. Nte-
. meș 2-6,'6-^2. 6-4 : D. Hăradău - 
B; Almăjân.. 6—3„6—3 ; T. O.vici r- 
O, Velcioiu 6-0, 6—2 .și th. 
Emmrich — M. Rusu 6—2, 6—3.

Case moderne pentru specialiștii din agricultură
FOCȘANI (corespondentul „Scîn- 

teii“, Dan Drăgulescu). —
Cine vrea să aibă specialiști, să 

știe să și-i păstreze — spun vrîn- 
cenii. Și faptele lor confirmă vor
bele. Grija pentru asigurarea unor 
condiții de viață specialiștilor . care 
lucrează în agricultura județului este 
una din preocupările constante ale 
organelor locale de partid și de stat. 
Anul trecut. în 8 comune ale jude
țului — ea. de exemplu. Ciorăști. Ru
ginești. Pufești — s-au construit case 
ale specialistului. Ce sint aceste 
case ? Sint. de fapt, locuințe pen
tru specialiștii repartizați în agricul
tura acestor comune. Ele oferă un 
cămin potrivit cu Știma de care se 

• bucură specialiștii. în satul vrîncean, 
„enfru contribuția lor la realizarea

recoltelor. în acest an. și in alte 10 
comune (Rimniceni. Hingulești. Bor- 
deasa etc.) se vor construi asemenea 
case ale specialistului. ,

Firește, ele sint. în primul rînd. 
locuințe moderne. înzestrate cu toate 
atributele confortului modern, dar și 
elemente noi în arhitectura comune
lor respective aflate în plin proces 
de sistematizare. Iar faptul că exte
rioarele sint inspirate din tradițiile 
locale sporește gradul de frumusețe 
al comunelor. De reținut că execuția 
lucrărilor s-a făcut în mod economi
cos. o pondere însemnată a materia
lelor do construcție folosite fiind 
procurate pe plan local, iar contribu
ția în muncă a cetățenilor din co
mune avînd un rol deosebit în finali
zarea obiectivelor. ♦

mondiale de tenis de masă
A fost definitivată componenta e- 

chipelor României la apropiatele 
campionate mondiale care vor avea 
loc în India, la Calcutta, intre 6 și 
16 februarie. Pentru campionatul 
mondial feminin pe echipe (..Cupa 
Corbillon"). echipa noastră se va 
compune din Maria Alexandru. Mag
dalena Lesai. Viorica Moldovan (an- 
trenoare Ella Constantinescu) : la 
campionatul masculin pe echipe, for
mația română va fi alcătuită din 
Teodor Gheorghe, Serban Doboși. 
Marin Firăneseu. Alexandru Bu- 
zescu (antrenor : Nicolae Angelescu).

Nr. 
crt.

de 
nu 

nici

ca-

— de-a lungul a 
de kilometri — 
în centrul capi- 
ungare, operați

uni în cursul cărora 
trunele române din 
Corpul 7 armată au e- 
iiberat 50 de locali
tăți, provocînd inami
cului importante pier
deri în oameni și ma
teriale de război. Cot 
la cot cu glorioasa Ar
mată sovietică. Armata 
română a participat la 
eliberarea întregului 
teritoriu al Ungariei, 
jertfindu-se 42 700 sol
dați șf ofițeri români, 
în semn de cinstire a 
memoriei bravilor fii 
ai ponorului nostru, la 
cimitirul Rakosliget din 
Budapesta sint grava
te în piatră 
le : „Glorie 
români care 
jertfit viața în lupta 
împotriva fascismului, 
pentru eliberarea po
porului frate ungar".

în anii socialismu
lui. Budapesta — care 
în timpul războiului 
suferise distrugeri 
cumplite — și-a vin
decat rănile, a renăs
cut, înnoindu-și me
reu fața. Ea se înfă
țișează astăzi ca un 
oraș modern, in plină și 
continuă dezvoltare. 
Aceasta constituie un 
rod al eforturilor des
fășurate de oamenii 
muncii, de întregul 
popor ungar, sub con
ducerea P.M.S.U.. in 
opera de edificare a 
orinduirii' noi. socia
liste. ’

în prezent, așa cum 
sublinia recent tova
rășul SzepvSlgyi Zol- 
tăn, președintele Sfa
tului popular al capi-

cuvinte- 
eroilor 

șî-au

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 29 IANUARIE 
1975

Ektrager^ - I : 40 20 1 4 5 29

Extragerea a Il-a : 43 36 7 31 26

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
I 885 610 lei.ÎN CÎTE VA RÎNDURI

ȘAH — După o zi 
neul internațional de 
nia) a fost reluat cu disputarea parti
delor rundei a ll-a. Florin Gheor
ghiu (cu oiesele albe) I-a învins. în 
27 de mutări, pe portughezul Joa
quin Durao. în clasament conduce 
marele maestru danez Bent Larsen, 
cu 7.5 puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Florin Gheorghiu (Româ
nia). Andersson (Suedia) si Quinteros 
(Argentina) — cite 7,5 puncte, Liubo- 
ievici (Iugoslavia) — 7 puncte. Pomar 
(Spania) și Lombardy (S.U.A.) — cite 
6,5 puncte etc.

• în localitatea olandeză Wijk aan 
Zee continuă tradiționalul Festival 
international de șah. în runda a 12-a 
a turneului maeștrilor. Victor Ciocîl- 
tea a remizat cu olandezul Ligterink. 
Maestrul român, care a cîstigat par
tida întreruptă in runda anterioară 
cu Bem (Olanda), se află în prezent 
pe locul trei în clasament, cu 7.5 
puncte. Liderul clasamentului conti-

de odihnă, tur
la Orense (Spa-

nuă să fie Dvorețki (U.R.S.S.), care 
totalizează 10 puncte.

HOCHEI PE GHEAȚĂ - între 31 
Ianuarie si 5 februarie se va desfă
șura la Budapesta cea de-a patra e- 
ditie a competiției internaționale de 
hochei pe gheață dotată cu cupa re
vistei „Kepes Sport". în grupa preli
minară A, alături de formația ceho
slovacă V. Z. K. G. Vitkovice și de 
echipele 
B V.S.C.. 
(în fapt 
secundă).
fac parte echipele _ . ______
T.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia, 
Ujpest Dozsa și Volan Budapesta.

FOTBAL
tivă de fotbal a U.R.S.S. își continuă 
in Iugoslavia pregătirile în vederea 
noului sezon internațional. în ulti
mul meci de
Split, fotbaliștii sovietici 
cu scorul de 5—2 (4—1) 
formație locală Hajduk.

maghiare Ferencvaros si 
participă și echipa Steaua 
o selecționată divizionară 
Din grupa preliminară B 

V, S. Z. Kosice,

Echipa reprezenta-

verificare, susținut la 
au învins 
cunoscuta

BOB — „Cupa Națiunilor", desfă
șurată pe pirtia de la Koenigsee 
(R. F. Germania), a fost ciștigată in 
acest an de formațiile Austriei și 
R. F. Germania, clasate pe primul 
loc la egalitate. în cursa de două 
persoane, victoria a revenit austrie
cilor Herbert Gruber — Fritz Sper
ling, urmați la 15 sutimi, de 
germanii Georg Grossmann și 
Bittner.

PATINAJ ARTISTIC. — La 
penhaga au continuat miercuri cam
pionatele europene de patinai artis-, 
tic. După ' " 
exercițiile 
dans pe 
Ludmila
Gorșkov (U.RS.S.). cu 41,32 puncte. 
Urmează 
Green -
39.40 puncte, și Natalia Liniciuk — 
Ghenadie Karponosov (U.R.S.S.) cu 
38,88 puncte.

vest- 
Bodo

Co-

desfășurarea a două din 
compuse. în proba de 

primul loc se află cuplul 
Pahomova — Aleksandr

în clasament 
Glyn Watts (Anglia).

Hilary
cu

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din țară, ieșite cîștigâtoare la tragerea la sorți pentru trimestrul IV 1974

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Numărul 
libretului 

de economii
I Nr. 
| crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Cite un autoturism 
.DACIA-l 300“ în valoare 

de lei 70 000

1 743-1-85233
2 758-201-6858
3 745-2-18596
4 754-1-26492
5 750-1-28970
6 723-102-4869
7 748-208-845
8 709-1-86683
9 717-1-43522

10 735-1-24581
11 732-204-2837
12 708-1-6213
13 715-1-105474
14 742-1-4623
15 749-1-14397
16 764-257-213
17 740-1-15607
18 741-1-22760
19 725-520-112
20 739-1-10657

38 732-1-49320
39 732-1-64356
40 732-204-3327

21 746-1-9894
22 701-1-2044
23 719-212-257
24 701-255-71
25 701-416-81
26 702-1-40529
27 702-1-61365
28 702-206-1186
29 752-224-304
30 735-1-25182
31 • 735-1-42072
32 735-265-70
33 703-1-15966
34 703-1-35279
35 703-809-10184
36 706-102-6529
37 732-1-21048

41 •718-210-171
42 709-1-8362
43 709-1-53268
44 709-1-74551
45 709-1-89390
46 709-209-253
47 709-217-13290
48 724-104-14935
49 724-104-33326
50 708-1-7276
51
52

708-1-26356
710-1-7797

53 710-206-463
54 733-201-9043
55 710-113-1053
56 710-120-1537
57 710-138-4978
58 715-1-55668
59 715-1-85332
60 715-1-105972
61 715-1-122074
62 715-1-134675
63 718-205-3853
64 754-1-22209
65 711-102-7390
66 716-1-2812
67 716-1-42851
68 716-1-60773
69 716-215-6119
70 742-1-5421
71 719-128-376
72 748-1-16766
73 748-208-572
74 717-1-37818
75 717-1-57049
76 717-207-378
77 713-102-7952
78 724-1-9354
79 ‘ 720-625-40
80 749-1-14776
81 730-201-2106
82 719-1-14491
83 719-201-9747
84 719-202-87
85 711-205-4173

86 717-650-267
87 727-1-39313
88 727-1-56815
89 762-203-581
90 711-207-756
91 741-201-21836
92 741-398-26
93 756-1-12319

■ 94 750-1-18226
95 750-211-7204
96 750-211-26193
97 745-1-4967
98 734-1-12580
99 734-1-31949

100 740-1-16043
101 746-1-11904
102 710-204-1552
103 736-1-41374
104 736-1-64312
105 736-1-78654
106 736-212-23582
107 736-279-10284
108 736-208-6992
109 704-523-4854
110 741-1-23149
111 758-201-6408
112 758-1-10300
113 723-103-10050
114 743-1-33026
115 743-1-61133
116 743-1-79731
117 743-1-93275
118 743-209-11576
119 745-2-10513
120 747-1-1951 /
121 712-1-2809
122 726-711-635
123 726-414-65
124 752-1-16566
125 752-1-46499
126 752-201-6370
127 728-1-4621
128 753-1-6955
129 704-1-8627

130 739-1-11104
131 709-614-51
132 723-212-331
133 701-271-1085
134 ' 701-203-4517
135 701-135-6170
136 702-1-26875
137 702-1-53651
138 702-1-69593
139 702-222-977
110 735-1-12776
141 735-1-35709
142 735-177-3701
143 713-1-8616
144 703-1-28822
145 734-201-1588
146 703-203-5419
147 706-414-926
148 732-1-39858
149 732-1-58760
150 732-351-14
151 705-1-13112
152 707-1-8776
153 709-1-39784
154 709-1-66588
155 709-1-83700
156 709-201-2439
157 709-217-5520
158 724-102-2668
159 724-104-27234
160 721-251-1312
161 708-1-20783
162 708-220-15
163 710-1-20199
164 722-306-1791
165 722-123-1742
166 710-118-857
167 710-120-14471
168 715-1-35681
169 715-1-74116
170 715-1-98029
171 715-1-115773
172 715-1-129668
173 718-1-7617

174 754-1-13200
175 754-203-5054
176 711-107-982
177 716-1-31616
178 716-1-54184
179 716-1-67934
180 716-203-3580
181 724-601-2521
182 748-1-6988
183 748-253-357
184 717-1-24988
185 717-1-49691
186 717-1-64856
187 717-205-1533
188 713-194-6271
189 724-1-21219
190 749-1-5691
191 730-1-2314
192 731-263-200
193 719-205-2294
194 719-207-2580
195 719-215-611
196 716-114-168
197 727-1-27499
198 727-1-50450
199 722-201-1572
200 734-213-625
201 741-201-11687
202 741-212-3945
203 722-213-1425
204 706-204-1618
205 750-1-32625
206 750-211-20133
207 750-201-5473
208 706-201-6043
209 734-7-25597
210 740-1-6905
211 728-420-426
212 714-1-4052
213 736-1-26412.
214 736-1-56247
215 736-1-73179
216 736-212-14251
217 736-277-1095

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

218 736-202-15476 272
219 719-731-96 273
220 741-1-14440 274
221 741-207-2011 275-
222 710-904-160 276
223 723-102-6365 277
224 743-1-10921 278
225 743-1-50792 279
226 743-1-72287 280
227 743-1-87942 281
228 743-208-3742 282
229 745-201-2525 283
230 745-2-20666 234
231 747-1-17475 285
232 737-1-2050 286
233 755-210-646 287
234 727-137-9674 288
235 752-1-38037 289
236 752-1-54947 290
237 752-218-231 291
238 728-388-311 292
239 757-1-2621 293
240 728-505-45 294
241 739-214-353 295
242 723-1-12036 296
243 741-201-16705 297
244 701-1-2842 298
245 719-212-1165 299
246 701-258-398 300
247 701-523-179 301
248 702-1-40961 302
249 702-1-61675 303
250 702-206-1489 304
251 702-108-38 305
252 735-1-25513 306
253 735-1-42295 307
254 735-267-687 308
255 703-1-16371 309
256 703-1-35463 310
257 703-809-10527 311
258 706-102-6737 312
259 732-1-21618 313
260 732-1-49585 314
261 732-1-64529 315
262 732-204-3555 316
263 718-210-425 317
264 709-1-9889 318
265 709-1-53676 319
266 709-1-74773 320
267 709-1-89575 321
268 709-209-688 •322
269 709-217-13486 323
270 724-104-15405 324
271 724-104-33500 325

Numărul Numărul
libretului libretului

de economii crt. de economii

708-1-7855 ■ 326 736-1-64576'
708-23-462 327 736-1-78841
710-1-8220 328 736-212-23837
710-206-734 329 736-279-10486
733-201-9520 330 736-208-7190
710-113-2757 331 704-523-5137
710-120-2535 332 741-1-23421
710-138-5155 333 758-201-6619
715-1-56284 334 758-1-10494
715-1-85641 335 723-103-10257
715-1-106240 336 743-1-33508
715-1-122301 337 743-1-61512
715-1-134951 338 743-1-79958
718-205-4113 339 743-1-93454
754-1-22451 340 743-209-11872
711-102-7785 341 745-2-10940
716-1-4724 342 747-1-3025
716-1-43244 343 712-1-3291
716-1-60965 344 726-714-201
716-215-6452 345 726-421-4
742-1-5798 340 752-1-17730
719-132-259 347 752-1-46757
748-1-17064 348 752-201-6554
748-208-849 349 728-1-5189
717-1-38204 350 753-1-7309
717-1-57314 351 704-1-8884
717-207-629 352 739-1-11390
713-102-8337 353 709-615-135
724-1-9920 354 723-215-19
724-359-12 355 701-1-3798
749-1-14994 356 719-212-1848
730-201-2456 357 701-258-690
719-1-14833 358 701-523-589
719-201-10104 359 702-1-41398
719-202-1102 360 702-1-62008
711-205-4443 361 702-206-1753
727-1-899 362 702-108-1798
727-1-39655 363 735-1-25892
727-1-57040 364 735-1-42573
762-253-483 365 735-269-152
711-207-1371 366 703-1-168R3
741-201-22079 367 703-1-35705
758-216-390 368 703-809-10864
756-1-12589 369 706-102-7000
750-1-18868 370 732-1-22497
750-211-7803 371 732-1-49875
750-212-409 372 732-1-64731
745-1-5355 373 732-204-3815
734-1-13016 374 718-327-46
734-1-32144 375 709-1-11576
740-1-16306 376 709-1-54182
746-1-12163 377 709-1-75083
710-204-2003 378 709-1-89824
736-1-41732 379 709-209-970

talei ungare, popu
lația marelui oraș în- 
timpină cu realizări 
deosebite apropiată a- 
nlversare a zilei eli
berării. De curind, au 
fost date in folosință 
aol blocuri de locuin
țe în cartierele Zugld, 
Csepel, Obuda și Uj- 
pest, o întreprindere 
de prefabricate din 
beton, o fabrică de 
produse lactate, 
un hotel, numeroase 
obiective social-cultu- 
rale. Este semnifica
tiv că in cursul actua
lului cincinal s-au 
mutat și se vor muta 
în case noi 260 000 — 
280 000 budapestani. 
Mii de alte clădiri au 
fost reparate șl rea- 
menajate, fondurile a- 
fectate 
spațiului

de 
încă

întreținerii 
____ locativ in 

perioada arătată ridi- 
cindu-se Ia 10 miliar
de forinți. în același 
timp a fost în mare 
parte refăcut palatul 
din cetatea Budei. în 
Incinta căruia a fost 
amplasat. Muzeul Bu
dapestei. în prezent fi
ind în curs de muta
re, în același edificiu, 
biblioteca municipiu- ' 
lui si galeria națio
nală.

în aceste zile, în u- 
zinele, fabricile și pe 
șantierele orașului se 
desfășoară o susținu
tă întrecere pentru în
deplinirea și depășirea 
sarcinilor de produc
ție, iar ziarele publică 
în permanentă 
despre 
bîndite 
muncii, 
flețirea 
abnegație pe care 
vădesc în 
consacrată 
continue a capitalei, a 
Ungariei socialiste.

vești 
succesele do- 

de oamenii 
despre însu
și spiritul de 

le 
activitatea 

Înfloririi

A. POP

vremea
< ; Iejiîî M jșiră.: Vremea a fost în ge
neral îfichisă. Au‘ căzut precipitații 
sub formă de ploaie în Banat. Do- 
brogea si sud-estul Moldovei si sub 
formă de ploaie, lapovită si ninsoa
re în Crisana. Maramureș si vestul 
Transilvaniei. Vîntul a suflat slab 
pină la potrivit. Temperatura aeru
lui. la ora 14, era cuprinsă între mi
nus 9 grade la Joseni și plus 8 gra
de la Fetești și Hirșova. în Bucu
rești : Cerul a fost variabil, 
noros în cursul dimineții, 
suflat slab pină la potrivit.

Timpul probabil pentru
31 ianuarie. 1 si 2 februarie. în tară : 
Vreme în general închisă. Vor că
dea precipitații locale atit sub for
mă de ploaie, cît si 
lapovită si ninsoare, 
în jumătatea de est 
va sufla potrivit, cu
ficări locale. Temperatura va înre
gistra o ușoară scădere. Minipiele 
vor fi cuprinse între minus 9 si Plus 
un grad, izolat mai coborite in de
presiuni. iar thaximele .intre minus 
5 si plus 5 grade, pe alocuri mai ri
dicate. în București : Vreme în ge
neral închisă. Vor cădea precipitații 
slabe. Vînt potrivit, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperatura ușor 
variabilă.

mai mult 
Vîntul a

zilele de

sub formă de 
mai frecvente 

a tării, Vîntul 
unele intensi-

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii 
/

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

380 709-217-13746 423 711-207-1822381 724-104-15975 424 741-201-22426382 724-104-33707 425 758-216-650383 708-1-8549 426 756-1-12909384 708-202-575 427 750-1-19675385 710-1-8848 428 750-211-8346
386 710-206-952 429 750-212-830387 733-201-10177 430 745-1-5817388 710-113-4062 431 734-1-13527389 710-120-3538 432 734-1-32383
390 710-514-55 433 740-1-16587391 715-1-57015 434 746-1-12460
392 715-1-80095 435 710-204-2409393 715-1-106590 436 736-1-42220394 715-1-122558 437 736-1-64885395 715-207-708 438 736-1-79063
396 718-205-4407 439 736-212-24142397 754-1-22759 440 736-279-10709398 711-102-8207 441 738-251-169399 716-1-6429 442 704-523-5483400 716-1-43634 443 741-1-23721401 716-1-61218 444 758-201-6866
402 716-215-6827 445 758-1-10713403 742-1-6278 446 723-103-10525404 719-133-290 447 743-1-34106
405 748-1-17432 443 743-1-61869406 712-116-135 449 743-1-80298407 717-1-38707 450 743-1-93678408 717-1-57615 451 743-209-12199409 717-214-243 452 745-2-11388410 713-102-8709 453 747-1-4008411 724-1-10587 454 712-1-3710412 751-1-1247 455 755-202-456413 749-1-15247 456 726-717-270414 730-201-2801 457 752-1-18721415 719-1-15221 458 752-1-47096416 719-201-10471 459 - 752-202-338417 719-202-1436 460 728-1-5665418 711-205-4710 461 753-1-7662419 727-1-3261' 462 704-1-9186420 727-1-40043 463 739-1-11701421 727-1-57297 464 709-615-428422 764-204-435 465 738-259-10

Fondul ciștigurilor care s-au acordat la aceastătragere Ja sorți ș-a stabilit pe baza datelor defini-
five Ia 31 decembrie 1974.

Titularilor de librete de economii ru dobindă și 
cîștiguri in autoturisme eniise de unitățile C.E.C. 
din Capitală li s-au acordat, printr-o tragere la 
sorți separată, care a avut loc la 29 ianuarie ac. 
139 de autoturisme. Lista oficială a libretelor de 
economii ieșite ciștigătoare la această tragere la 
sorți se va publica separat.
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CONTINUAREA CONVORBIRILOR ECONOMICE în favoarea reformării

ROMÂNO-SIRIENE
structurilor 0. S. A.

Semnarea protocolului româno-sovietic

DAMASC 29 — Corespondentul 
nostru transmite : în ziua de 29 ia
nuarie aii continuat întilnirile de 
lucru, convorbirile româno-siriene și 
analizele concrete la fața locului ale 
stadiului de pregătire a obiectivelor 
cooperării economice dintre cele 
două țări.

La șantierul marii rafinării ce se 
va construi în cooperare pe țărmul 
Mediteranei, la Banias, tovarășul 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului român, a examinat cu 
oficialitățile siriene, cu proiectan- 
ții și constructorii de utilaje, sta
diul organizării lucrărilor de .șan
tier, programul de . executare la 
construcții și livrări de utilaje 
tehnologice, graficul general al ope
rațiilor de montaj pentru efectuarea 
în bune condiții a rafinăriei.

livrări

La aceste analize au participat 
Adnane Moustapha, ministrul petro
lului și resurselor minerale, Fayez 
Nasser, ministrul de stat pentru pro
blemele președinției Consiliului de 
Miniștri si guvernatorul regiunii. Din 
partea română au participat: loan 
Avram. ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele. Nicolae Iones- 
cu. ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior, si a) 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ion St. Ion. secretar general 
vernului, Emilian Manciur, 
sâdorul român. Ia Damasc. 
Vulcan, directorul centralei 
triale pentru utilaj tehnologic, chi
mic. petrolier si minier.

în aceeași zi, primul ministru al 
guvernului român, împreună, cu per
soanele oficiale siriene și române, au

al gu- 
amba- 

Nicolae 
indus-

analizat modul cum funcționează 
complexul de însilozare1 și încărcare 
pe vase din portul Tartous, realizat 
in cooperare cu România și care a 
intrat în funcțiune în septembrie 1974. 
De asemenea, s-au examinat și pro
iectele și acțiunile ce trebuie între
prinse de ambele părți pentru dez
voltarea capacității acestor instalații.

Peste tot, p.e parcursul vizitării a- 
ce^tor obiective, muncitorii sirieni au 
manifestat cu .căldură pentru pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru prietenia siriano- 
română.

în cursul aceleiași zile au continuat 
lucrările pe grupe de specialiști în 
vederea definitivării contractelor și 
programelor pentru realizarea obiec
tivelor de cooperare economică dintre 
cele două; țări.

Comunicat comun franco-egiptean

GENEVA 29 (Agerpres); — în ca
drul. procesului de redactare a .docu
mentelor finale ale Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, eforturile tuturor delegațiilor 
s-au concentrat în această ■ perioadă 
și in direcția finalizării negocierilor 
privind unele aspecte importante ale 
Cooperării economice, și tehnico-ști- 
ințifice pe plan european.

Astfel, în subcomisia pentru coo
perare tehnico-știintifică dezbaterile 
s-ati concentrat asupra unei propu
neri prezentate de delegația română 
referitoare la realizarea unui acces 
mai larg la cele mai recente cuceriri 
ale științei și tehnicii și la folosirea 
acestora în procesul de dezvoltare 
economică accelerată a țărilor. In in
tervenția delegației române s-a subli
niat importanța elaborării unui text 
cit mai cuprinzător și mai precis, 
care să dezvolte și să concretizeze 
indicațiile generale formulate în le
gătură cu acest concept in Recoman
dările finale de lă Helsinki. S-a ară
tat, de asemenea, că în condițiile ac
tualei revoluții tehnico-științifice 
mondiale nu se poate concepe dez
voltarea, pe baze noi, a unei largi 
cooperări in domeniile științei și teh
nicii . fără asigurarea unui acces larg 
al tuturor țărilor la rezultatele ob
ținute de cercetarea științifică și teh
nică. Totodată, s-a arătat că aseme
nea prevederi au o importantă deo
sebită pentru țările care se află în- 
tr-un stadiu mai puțin avansat de 
dezvoltare economică și tehnico-ști- 
ințifică.

Dezbaterile care au avut loc pe 
baza propunerii române și Ia care au 
luat parte delegațiile Uniunii Sovie
tice, Cehoslovaciei, Belgiei și Franței 
au permis să se contureze un acord 
general asupra textului care va fi in
clus în documentul final referitor la 
aceste probleme.

PARIS 29 (Agerpres). — La înche
ierea .vizitei oficiale efectuate în 
Franța de președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar El Sadat, la in
vitația președintelui Franței,' Valery 
Giscard d’Estaing, a fost; dat publi
cității un comunicat comun, în care 
se arată că întrevederile dintre cei 
doi șefi de stat s-au desfășurat. în
tr-o atmosferă de prietenie și încre
dere. în timpul convorbirilor — re
levă documentul — cei doi președinți 
au : constatat convergența punctelor 
lor de vedere asupra • marilor pro
bleme ale politicii internaționale. în 
legătură cu situația din Orientul A- 
propiat, ei „și-au exprimat convin
gerea comună că este indispensabilă 
realizarea unor progrese, in cel mai 
scurt timp posibil, de natură să gră
bească găsirea unei soluții pașnice".. 
Pentru a fi justă și durabilă — sub-, 
liniază. comunicatul — aceasta va 
trebui să aibă în vedere trei con
diții fundamentale : „evacuarea te
ritoriilor ocupate în 1967, luarea in 
considerare a dreptului poporului 
palestinean de a avea patria sa și 
recunoașterea dreptului tuturor ță
rilor din. regiune de a trăi în pace 
în interiorul unor frontiere 
recunoscute și garantate".

Comunicatul menționează 
spectivele largi" ce se deschid
rării economice și industriale între

sigure,

„per- 
coope-

întreprinderile și orgânismele fran
ceze și egiptene.

Pe de altă parte, comunicatul pre
cizează că, la cererea președintelui 
Sădat, președintele d’Estaing a ac
ceptat ca Franța. să furnizeze Egip
tului anumite materiale militare.

★
(Agerpres). — în cadrul 
de presă organizate 
Paris, la_încheierea vi- 

preșe-

PARIS 29 
conferinței 
miercuri la _____ ...
zitei .sale oficiale în Franța, . 
dintele Anwar El Sadat a declarat : 
„Ne Aflăm la un moment de răscru
ce al conflictului arabo- israelian.
Pentru prima dată în decurs de 27 
de ani; instaurarea păcii în regiune 
este, posibilă. în ceea re ne privește, 
sintem pe cale de a desăvîrși pro
cesul .in direcția păcii, dar pacea nu 
se poate realiza singură, este necesar 
ca. și Israelul să fie dispus să o re
alizeze. Doresc să declar limpede, 
atît în numele Egiptului, cit și al Si- 
rjei- — a continuat președintele —, 
ca nu vom începe niciodată războiul 
împotriva ■ Israelului. Vorbesc și în 
numele Siriei deoarece avem un co
mandament militar comun".

Apreciind că perioada care urmea
ză este „decisivă", președintele Sa
dat a declarât că „pentru a se îm
piedica izbucnirea unui nou conflict 
— posibilă in prezent — este nece
sar ca Israelul să se retragă pe cele 
trei fronturi".

CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager
pres).. — Țările latino-americane do
resc, în marea lor majoritate, refor
marea structurilor Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) și acest lu
cru este de așteptat; a declarat se
cretarul general al O.S.A., Galo Pia
za. aflat în vizită la Ciudad de Me
xico cu prilejul deschiderii celei de-a 
6-a sesiuni a Consiliului interameri- 
can pentru problemele educației, ști
inței și culturii (C.I.E.C.C.),

în prezent, a subliniat Galo Piaza, 
o comisie specială a O.S.A. se află 
in sesiune tocmai pentru rezolvarea 
unor astfel de probleme, urmînd ca 
documentele finale să fie prezentate 
la viitoarea Adunare a O.S.A. din 
luna aprilie. Cu acest prilej, a spus 
G. Piaza, Cuba ar putea fi repusă în 
drepturile ei de membră a O.S.A. In 
acest sens, comisia, specială are in 
vedere modificarea procedurii de vot 
din cadrul organizației, care cere 
întrunirea unei majorități de două 
treimi din numărul țărilor membre 
ale Tratatului Interamerican de A- 
sistență Reciprocă (T.I.A.R.) pentru 
ridicarea măsurilor impuse împotriva 
Cubei, prin recurgerea la majoritatea 
simplă, urmînd ca noile mecanisme 
procedurale să fie adoptate lâ , reu
niunea ministerială din aprilie.

Referindu-se la posibilitatea des
ființării Organizației Statelor Ame
ricane, avînd în vedere propunerea 
Mexicului și a altor țări din regiune 
referitoare la crearea unui „sistem 
economic latino-american" (S.E.L.A.), 
Independent de O.S.A., Galo Plaza a 
afirmat că dacă acest lucru se va în- 
timpla într-o zi. statele de pe conti
nent ar dispune de suficientă expe
riență care șă le servească în for
marea unei astfel de organizații.

creșterea vo- 
mărfuri fată

Sovie-. 
utilaje, 
diverse 
petro- 
chimi-

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Co
respondentul nostru transmite : La 
29. ianuarie, la Moscova a fost' sem
nat protocolul comercial privind s 
schimbul reciproc de mărfuri dintre 
România și Uniunea Sovietică pe 
anul 1975.

Documentul prevede 
lumului schimbului de 
de anul 1974.

România va livra Uniunii 
tlce. în principal, mașini și 
printre care : mașini-unelte. 
utilaje electrotehnice, utilai 
lier. utilaje pentru industria
că și rafinării de petrol, utilaje pen
tru industria textilă, laminate, nave, 
vagoane, mașini agricole, precum și 
produse petroliere, sodice, alte pro
duse ale industriei chimice, confec
ții. tricotaje. încălțăminte, mobilă, 
cherestea, ciment, vin. fructe, legu
me proaspete și conservate, alte bu
nuri de larg consum etc.'

Din; Uniunea Sovietică se prevăd 
livrări de : mașini-unelte. utilaje 
pentru industria chimică, utilaje de 
construcții, utilaj naval, avioane, pie
se de schimb pentru aviație, utilaje

pentru industria metalurgică.. cocs, 
cărbune cdcșificabik 
laminate, feroaliaje.
se. azbest; bumbac, 
de larg consum etc,

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice Internationale, iar. din 
partea sovietică de 
Patolicev. ministrul 
rior al U.R.S.S.

La semnare au ...............
sadorul României în Uniunea Sovie
tică. Gheorghe Badrus. precum șl 
membrii celor două delegații la con
vorbirile ce au avut loc cu prilejul 
încheierii protocolului.

★

în aceeași zi. tovarășul Ion Pătan 
»-a. înapoiat în Capitală.

La plecare, pe aeroportul Șereme- 
tievo din Moscova, el a fost condus' 
de N. S. Patolicev. ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S.

minereu de fier, 
metale neferoa- 
diverse bunuri

tovarășul N. S. 
comerțului exte-

participat amba-

hanoi Convorbirile delegației
guvernamentale române

• „EROS" SE APRO
PIE DE PÂMÎNT. DuPă

Încheierea sesiunii 
Adunării Populare 

a R. P, Albania

HANOI 29'— (Trimisul Ager
pres transmite) : La Hanoi au în
ceput miercuri lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte de 
colaborare economică și tehnjco- 
științifică dintre Republica Socialistă 
România și R. D. Vietnam.

La lucrări parțicipă delegația gu
vernamentală condusă de tovarășul 
Ghe.orghe Rădulescu, viceprim-mi-, 
nistru, președintele părții române a 
comisiei, și delegația guvernamen
tală condusă de Do Muoi, viceprim-

ministru, președintele părții vietna
meze.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă db caldă 
prietenie, stimă și înțelegere reci
procă, cele două părți au discutat 
aspecte ale colaborării economice 
dintre România și R. D. Vietnam din 
diferite domenii de activitate, subli
niind, totodată. dorința comună de a 
amplifica și extinde pe viitor relațiile 
de cooperare economică dintre țările 
noastre, în interesul popoarelor ro
mân, și vietnamez.

cum a comunicat directorul 
Observatorului astronomic din 
Berlinul occidental, planetoidul 
Eros se va apropia joi, 30 ia
nuarie, la aproximativ 22,5 mi
lioane, km. de Pămînt — cea' 
mai mică diștanță de Terra de 
la. descoperirea iui în 1898. Nu 
există primejdia unei coliziuni 
intre Eros și Pămînt. Planetoi
dul — lung de aproximativ 
20 km și lat de 6 km — nu va 
putea fi zărit cu ochiul liber. 
Ca urmare a observațiilor care 
se vor efectua cu acest prilej, 
astronomii speră să obțină date 
prețioase privind structura su
prafeței planetoidului și, even
tual, indicii cu privire la origi
nea sa.

• BRĂȚARA SI IM
PULSURILE CARDIACE. 
O firmă farmaceutică ameri
cană a pus pe piață brățări de 
argint destinate numai persoa
nelor suferinde de boli cardio
vasculare. In această bijuterie 
este montat un calculator mi
niatural pentru măsurarea frec
ventei pulsului. Aparatul este 
alimentat de o mică baterie e- 
lectripă. în caz că frecvența 
pulsului depășește norma ad
misă, „paznicul electronic" emi
te semnale sonore de alarma, 
amintind purtătorului brățării 
că e momentul să-și adminis
treze o nouă doză din tabletele 
ceri fuseseră recomandate de 
medic.

• UN NOU GRAVI- 
METRU. Al doilea sistem din 
lume pentru măsurarea gravi
tației absolute va fi instalat in 
Japonia, la Observatorul; din 
Mizusawa, prefectura Iwate, 
pină la sfîrșitul anului 1975. 
Pină în prezent, singurul sis
tem de acest gen din lume este 
cel al Biroului internațional 
francez de măsuri și greutăți. 
Gravitația absolută, măsurată 
in cadrul acestui sistem, oferă 
datele necesare pentru studiile 
geofizice, in scopul determină
rii cauzelor deplasărilor de la
titudine și mișcărilor polare. 
Noul gravimetru care urmează 
să fie instalat.la Mizusawa| va 
oferi date asupra gravitației ab
solute de circa 100 de ori mai 
precise decit cele mai bune sis
teme convenționale.

• NU „SĂRIȚI" PESTE 
MESE. După 25 de ani de 
studii, dr. J. Weill, din Paris, 
consideră că obezitatea trebuie 
combătută de la cea mai fra
gedă v.irstă. Sugarii nu trebuie 
supraalimentati, îndeosebi nu 
ăe recomandă hrănirea lor cu 
produse „prea îmbogățite"; ce 
conferă organismului un exces 
de calorii. O mare însemnătate 
are repartizarea judicioasă a 
meselor la virsta școlarizării. 
Prea adesea, școlarii „sar" pes
te micul dejun, hrănindu-se 
copios Ia prinz și cină, in timp 
ce o alimentație rațională com
portă 4—5 mese „mici" pe zi. 
Cea mai frecventă cauză a eșe
cului curei de slăbire, socotește 
medicul amintit, este abandona
rea ei prea timpurie': pierderea 
în greutate se obține in mod 
foarte lent, fără să existe „pro
duse miraculoase". Un exces de 
greutate de 50 la sută necesită 
peste 6 luni de ciiră, iar un ex
ces de 70 la sută — minimum 
un an întreg de regim.

• CĂUTĂTORII DE 
COMORI. O nouă expe
diție australiană se pregă
tea să pornească pe urmele co
răbiei „Generalul Grant", care, 
plecind în 1866 din Melbourne 
cu o mare încărcătură de aur 
spre. Londra, s-a scufundat: în 
apropierea insulelor Auckland, 
la 300 de mile sud de Noua 
Zeelandă. Mulți căutători de 
aur au încercat de atunci, in 
zadar, să găsească rămășițele 
navei. Membrii noii expediții 
australiene, dotați cu toate mij
loacele tehnice necesare, speței 
șă aibă șanse- mai bune. , Dar, 
cu citeva zile înainte de a pleca 
la drum, a devenit cunoscut că 
O. echipă de scafandri organi
zată de omul de afaceri neo
zeelandez O’Farell a găsit, in 
sfîrșit, rămășițele navei și pro
cedează la scoaterea prețioasei 
ei incărcături.

OSLO Intîlmri ale reprezentantului P.GRTIRANA 29 (Agerpres). — La Ti
rana s-au încheiat lucrările celei de-a 
doua sesiuni, a celei de-a opta le
gislaturi, a Adunării Populare a R.P. 
Albania. Organul suprem legislativ a 
dezbătut și aprobat Planul de dez
voltare a economiei naționale pe anul 
1975 și ..............................
curs.

După 
A.T.A., 
lui dezvoltării 
în acest an producția industrială glo
bală va crește cu 4.4 la sută fată de 
anul precedent, iar producția agri
colă a tării cu 19,9 la sută. Produc
tivitatea muncii va înregistra în do
meniul industrial creșteri de 2,2 la 
sută și 5,3 procente in domeniul con
strucțiilor.

Investițiile bugetare pentru dez
voltarea industriei, minelor, geolo
giei, agriculturii, transporturilor și a 
altor ramuri ale economiei naționale 
se vor ridica la 4 481 600 000 leka. în 
cadrul programului de dezvoltare șo- 
ciai-culturală, se prevăd cheltuieli 
bugetare în sumă de 1 694 576 000 
leita.

bugetul

cum 
potrivit

de stat pe anul în

transmite agenția 
prevederilor planu- 

economiei naționale,

OSLO 29 (Agerpres). — în conti
nuarea vizitei efectuate în Norvegia, 
la invitația Partidului Socialist Popu
lar, tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. al C.C. al P.C.R., a avut, 
miercuri, o întîlnire cu Stein Ornhoi, 
președintele P.S.P., cu alți membri 
ai conducerii partidului. A fost

efectuat, cu acest prilej, un schimb 
de informații în legătură cu activi
tatea celor două partide..

în aceeași zi, tovarășul Mihai Gere 
ș-a intîlnit la parlament cu Berge 
Furre; vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al P.S.P., președintele Co
misiei parlamentare pentru agricul
tură.

agențiile de presă transmit
„Cursul spre destindere 

trebuie să devină

un proces ireversibil"
Declaratiile primului ministru 

al Finlandei
HELSINKI 29 (Agerpres). — Luînd 

cuvin tul in cadrul unui seminar des
fășurat în orașul Kerava. organizat 
de Fondul international de solidari
tate al Partidului Social-Democrat 
din Finlanda, primul ministru, Kalevi 
Sorsa, a subliniat: că guvernul său se 
pronunță pentru continuarea cursului 
de destindere internațională și pen
tru transformarea acestuia- îritr-un 
proces ireversibil. El a apreciat că 
una dintre cele mai importante mă
suri din cadrul acestui proces o con
stituie organizarea celei de-a treia 
etape â Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Totodată, 
Kalevi So'tsa a accentuat necesitatea 
opririi' cur,șei înarmărilor și a înfăp
tuirii unor măsuri de dezarmare, în 
scopul completării . destinderii pe 
plan-politic cu o dezangajare în do
meniul militar.

Danemarca. Mii de oameni ai muncii au demonstrat la Copenhaga impo- 
triva șomajului

Secretarul de stat american despre unele
probleme internaționale actuale

WASHINGTON 29 (Agerpres-).. — 
Referindu-se la Conferința pentru 
se.curitate și cooperare în Europa, 
secretarul de stat al S.U.A., H. Kis
singer. a apreciat'că l.ucrările acesteia 
evoluează pozitiv, in problemele a- 
flate pe ordinea de zi fiind înregis
trate progrese. El a declarat că., după 
părerea sa. deși există unele pro
bleme încă nerezolvate. Conferința 
se poate încheia printr-o îțitîlnire la 
nivel înalt. „Consider, a subliniat 
vorbitorul, că încheierea cu succes a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa va reprezenta un 
aport la destinderea încordării inter
naționale".

în cadrul conferințeiAbordînd, . ,____ -----
sale de presă, situația din Orientul 
Apropiat, secretarul de stat american 
a arătat , că turneul pe care-1 va. e- 
fectua in următoarele săptămini in 
această regiune va fi folosit pentru 
examinarea. împreună cu conducă
torii Israelului și țărilor arabe vizi
tate. a posibilităților reale de apro
piere a punctelor de vedere existen
te in scopul degajării unei soluții.

Referitor la problema cipriotă, 
el fă arăta.t că, dacă pină la sfîrșitul 
șăp.tămînii în curs, negocierile din
tre reprezentanții comunităților grea
că și turcă din insulă nu vor înre
gistra progrese substanțiale in direc
ția unei soluții, ajutorul militar a- 
cordât Turciei de către S.U.A. va fi 
suspendat.

Primul secretar al C.C. 
ai P.S.U.G., Erich Honecker, a 
primit pe șefii delegațiilor partici
pante la lucrările sesiunii Biroului 
Federației Sindicale Mondiale, care 
se desfășoară în' capitală R. D. Ger
mane. La întîlnire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă prietenească, a 
participat și șeful delegației române, 
tovarășul Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Președintele R.P.D. Co
reene ®en> a primit o de
legație militară a Republicii Arabe 
Siriene, condusă de generalul Hikmat 
Shehabi, șeful Statului Major gene
ral ăl armatei siriene, aflată în vi
zită la Phenian — informează agen
ția A.C.T.C.

DELACORESPONDENTIINOȘȚRI:

roma, Puternică indignare
Notă a guvernului R. D. Vietnam

împotriva activităților teroriste
neofasciste

LONDRA 29 — Corespondentul 
nostru transmite : în cursul zilei de 
miercuri, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a vizitat 
stațiunea experimentală Rothamsted, 
din Harpenden, comitatul Hertfords
hire, unul din cele mai vechi și im
portanțe centre de cercetări agrico
le din Marea Britanie. în aceeași zi, 
oaspetele român a făcut o vizită la

Centrul radiochimic de la Amersham.
Seara, ambasadorul României la 

Londra, Pretor Popa, a oferit o re
cepție în onoarea președintelui 
M.A.N. Au participat Selwyn Lloyd, 
președintele Camerei Comunelor, 
Edward Short, lord președinte al 
Consiliului (Privat), Ron Hayward, 
secretarul general al Partidului La
burist, membri ai cabinetului, parla
mentari.

In favoarea încheierii 
unui tratat de pace între 
Japonia și R. P. Chineza. 
Președintele Partidului Socialist din 
Japonia, .Tomomi Narita, și președin
tele Partidului Komei, Yoshikatsu 
Takeirl, au cerut guvernului japonez 
să încheie cît mai curind posibil un 
tratat de pace și prietenie cu R. P. 
Chineză. Luînd cuvîntul la actuala 
sesiune a Camerei Reprezentanților, 
Țomomi Narita, a declarat că înche
ierea unui asemenea tratat reprezin
tă dorința sinceră ă tuturor celor 
care speră în realizarea unei priete
nii durabile intre Japonia și China 
și intr-o pace durabilă în Asia.

Cuba reintegrată în 
grupul latino-american la 
0.0. Cuba a .fost invitată în mod 
oficial să ia parte la o reuniune a 
grupului țărilor latino-americane la 
O.N.U., pentru a fi reintegrată în 
acest grup, din care a fost exclusă 
după măsurile discriminatorii impu
se împotriva șa de către Organizația 
Statelor Americane, in 1962. infor
mează agenția Prensa Latina. Repre
zentantul Jamaicăi. Dohald O. Mills, 
în calitatea sa de președinte al gru
pului, a adresat, în acest sens, o scri
soare oficială Cubei.

Guvernul mexican denui>tă 
existența unei „conspirații care vi
zează sabotarea obiectivelor națio
nale fixate și înfăptuirea schimbă
rilor sociale în țară" — a declarat 
Mario Moya Palencia, ministrul , de 
interne mexican. Această decla
rație intervine Ia 24 de ore 
după ce în capitală și în orașele San 
Luis de Potosi și Oaxa elemente ex
tremiste neindentificate au provocat 
explozii de bombe.

Președintele Gerald Ford 
a numit marți pe Robert McCloskey 
în., funcția de secretar de stat ad
junct pentru relațiile cu Congresul. 
El îl înlocuiește .în acest post pe Lin
wood Holton. McCloskey își va păs
tra, de asemenea, funcția de amba
sador itinerant..

Comisarul O.N.U. pentru 
Namibia, $ean MacBride. a anun
țat că Națiunile Unite studiază posi
bilitatea de a proceda la sechestra
rea mărfurilor exportate din terito
riul namibian de către societăți multi
naționale cu acordul guvernului sud- 
africân. Societăți americane, britani
ce și canadiene exploatează în pre
zent mine de cupru și de uraniu din 
Namibia și exportă aceste produse, 
ceea ce reprezintă „o deturnare de 
bunuri în detrimentul poporului na
mibian".

0 reuniune a Consiliului 
interministerial al Franței, 
prezidată de președintele Giscard 
d’Estaing, a stabilit măsuri în vede
rea reducerii dependenței energetice 
ă țării de la 76 la sută in 1973, la o 
proporție situată între 55 și 60 la 
sută1 în 1985, ’ prin sporirea surselor 
energetice proprii, in primul rind 
nucleare.

Acordul general japono- 
SOViStîC cu Priv're colaborarea 
celor două țări in domeniul exploră
rii și extracției de țiței din platoul 
continental al insulei Sahalin a.fost 
semnat la Toltioi Documentul preve
de realizarea unui program de explo
rări geologice și de extracție a țițeiu
lui și gazelor, calculat pe o perioadă 
îndelungată.HANOI 29 (Agerpres).. — Nguyen 

Dui Trinh, ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Vietnam, a trimis mi
niștrilor de externe ai țărilor partici
pante la conferința internațională 
ppntru Vietnam și ai statelor cu care 
R.D.V. are relații diplomatice o notă 
privind modul de îndeplinire a Acor
dului de la Paris cu privire la Viet
nam.

Relevîndu-se fapte care atestă că 
administrația saigoneză și S.U.A. în
calcă acordul privind încetarea răz-

boiului și restabilirea păcii în Viet
nam, in notă se arată, totodată, că 
regimul de la Săigon, beneficiind de 
un ajutor militar american sporit, 
continuă operațiunile de „pacificare" 
în zonele eliberate și de cucerire a 
unor teritorii controlate de G.R.P.

Guvernul R.D.V., se spune în notă, 
a avut întotdeauna o. atitudine res
ponsabilă față de îndeplinirea Acor
dului de la Paris, exprimîndu-și și 
cu acest prilej hotărirea de a înde
plini neabătut acest acord.

Elogii școlii medicale 
române. cadrul ședinței solem
ne a Academiei de medicină chirur
gicală din .Paris, au fost aleși ca 
membri ai acestei inalte instituții 
prof, doctor Florian Jflandache. din 
București, și prof. doctor Cornel 
Toăder din Cluj-Napoca.

• RELICVE VII. pHn e- 
forturile Centrului de cercetări 
Darwin, giganticele broaște țes
toase care trăiesc pe Insulele 
Galapagos — și care au fost 
studiate in amănunt de părin
tele celebrei teorii a „Originii 
speciilor" — nu mai sînt ame
nințate cu dispariția. Potrivit 
unui recent raport al acestui 
centru — .10 din cele, 11 specii 
de pe insulă, al căror< număr 
scăzuse îngrijorător în ultimul 
timp, au fost salvate, cel puțin 
deocamdată, de la pieire.

• SUSTRAGERI DE 
OPERE DE ARTĂ.
datelor Institutului italian de 
statistică, în Italia au fost fu
rate în anul 1974 din colecțiile 
particulare. din biserici și 
muzee aproape 11 000 de obiec
te, și opere de artă. Această ci
fră, de două ori superioară ce
lei înregistrate în 1972, trezește 
profunda îngrijorare a autori
tăților, care au hotărît întărirea 
măsurilor de apărare a patri
moniului artistic al țării.

• ORTOGRAFIA 
FRANCEZĂ MAI UȘOA
RĂ ? Reforma dificilei orto
grafii a limbii franceze a stat 
în centrul dezbaterilor uneia 
din ședințele recente ale Aca
demiei franceze. Propunerile 
de simplificare a scrierii — 
care vizează pentru moment a- 
humite categorii de verbe și 
plasarea accentelor și a tremei 
— urmează a fi supuse apro
bării Ministerului Educației 
Naționale.

Partidul Comunist Ita
lian. prin glasul secre
tarului său . general, 
reprezentanții celor
lalte partide constitu
ționale gu dat publi
cității declarații . de 
protest împotrivă 
crudescențeî ’ . 
ții teroriste a extre
miștilor de dreapta’. 
La funeraliile victi
melor. milioane de 
muncitori de pe în
treg cupri’psul tării au 
încetat activitatea ne 
timp de cinci minute. 
La Florența și in' alte 
localități .toscane, pre
cum și in numeroase . 
orașe ale, peninsulei 
au fost organizate im
presionante manifes
tări antifasciste. .' 

în cuvihtările rosti
te cit acest. prilej. re
prezentanții principa
lelor partide politice 
au .subliniat necesita
tea de a se acționa cu 
fermitate pentru des
coperirea și , pedepsi
rea’ tuturor membrilor 
organizațiilor 
te. „întreg 
italian, toate 
democratice ____
,.1’UNITA". trebuie, să 
acționeze în strînsâ 
unitate în bătălia 
antifascistă împotriva 
dușmanilor poporului 
și ai națiunii, pentru 
construirea unei noi 
Italii".

parte și Tuti. Reuniți 
în cadrul unui așa-zis 
„front național", ai 
căror membri aparți
neau înainte grupului 
de extremă dreaptă 
scos în. afară . legii. 
„Ordinea neagră" — 
neofasciștii din Tos
cana au săvirsif nu
meroase atentate la 
Pistoiă. Lucca. Arezzo. 
Teî-ontola. precum si 
de-a lungul liniei fe
rate Florența—Roma. 
Nu se exclude' posibi
litatea ca organizato
rii : monstruosului a- 
tentat din vara aces
tui an asupra * trenu
lui „Italicus". care a 
provocat, numeroase 
victime nevinovate, să 
se afle în rindul mem
brilor centralei' fas
ciste toscane. Din in
vestigațiile de pină a- 
cum s-a putut consta
tă că centrala din Tos
cana era legată cu 
grupuri similare care 
acționează la Roma și 

„2. li _1j pe
ninsulei și că mijloa
cele financiare și le 
procura. în principal, 
din jefuirea băncilor’ 
sau trenurilor ’ poștale.

Toate forțele demo
cratice condamnă cu 
indignare noul act cri
minal al neofasciști
lor. Președintele re
publicii. ministrul de 
interne. Federația Sin
dicală Unitară.- C.G.I.L. 
— C.I.S.L. - U.I.L.,

Un val puternic de 
indignare străbate în 
prezent întreaga Ita
lie, ca urmare a unui 
nou act. criminal al . 
cercurilor, neofasciste. 
Un cunoscut extremist 
de dreapta din orașul 
Ernpoli (Toscana). Ma
rio Tuti. aflat în pre
zent sub urmărirea 
forțelor' de ordine din 
întreaga peninsulă, a 
ucis, in mod mișe- 
lesc. doi agenti de po
litie și, a rănit, grav 
un al treilea venlti 
să execute un. mandat 
de arestare împotriva 
sa. semnat de procu
ratura din Arezzo.

în timpul, perchezi
ției efectuate la lo
cuința lui Tuti, poli
țiștii au găsit un 
devărat 
arme ......... . ..... .
prinzînd peste 5 000 de 
cartușe. în momentul 
in care agenții au ce
rut explicații. Tuti a 
răspuns golind. cu _____
singe rece. împotriva în alte părți ale 
lor încărcătorul uneia 
din aceste arme, reu
șind apoi să fugă.

Așa cum reiese din 
numeroasele relatări 
apărute in aceste zile 
în presă. în urma an
chetelor desfășurate 
în ultimele luni, 
tele de ordine au 
șit să identifice 
cleul principal al 
tralei fasciste din 
cana.

depozit 
și muniții.
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Radu BOGDAN

CAMBODGIA:

Acțiuni ofensive ale
PNOM PENH 29 (Agerpres). — Pe 

malul estic al fluviului Mekong s-au 
desfășurat, miercuri. înțr-o regiune 
apropiată de orașul Pnom Penh. 
lupte grele între forțele patriotice 
cambodgiene și trupele. lonnoliste. 
care au fost nevoite să părăsească o 
serie de. poziții importante. în a- 
ceeasi zi. patriotii cambodgieni au 
continuat să atace cu rachete obiec
tivele inamice din capitală și din pe
rimetrul aeroportului Pochentong al 
orașului Pnom Penh. Atacînd un con
voi fluvial lonnolist, forțele patrioti
ce au ' scufundat o navă petrolieră și 
o navă militară de escortă.

forțelor patriotice
CAMBODGIA 29 (Agerpres). — A- 

genția khmeră de informații (A.K.I.) 
a dat publicității o declarație a Mi
nisterului Informațiilor și Propagan
dei al Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, (G.R.U.N.C.), 
in .care este condamnată cu fermi
tate intenția Administrației S.U.A. de 
a acorda regimului lonnolist un aju
tor suplimentar de peste 200 milioane 
de dolari, ceea ce — relevă declara
ția — ar reprezenta o amplificare a 
intervenției americane în Cam- 
bodgia.

Demisia guvernului da
nez survenită in urma votului de 
neîncredere al parlamentului, a fost 
prezentată, oficial de premierul Poul 
Hurtling reginei Margrethe a Il-a.

Iranul și Franța au căzut de 
acord să-creeze o companie comună 
pentru producerea uraniului îmbogă
țit. Această companie va avea o par
ticipare de 2’5 la, sută la câpitâlu] 
„Eurodif—proiect", care grupează 
Franța, Spania. Italia și Belgia și 
prevede construcția unei uzine în 
valoare de 10. miliarde franci pe va
lea Rhonului. Iranul va obține 10 la 
sută din producția de uraniu îmbo
gățit. Franța a încheiat recent acor
duri pentru construirea in Iran, in 
următorii zece ani, a cinci centrale 
nucleare.

WASHINGTON 29 (Agerpres). - 
Președintele S.U.A., Gerald Ford, a 
înaintat Congresului cererea privind 
acordarea, în exercițiul financiar in 
curs, a unui ajutor suplimentar în 
valoare de 300 milioane dolari, către 
administrația de , la Saigon și a su
mei de 222 milioane dolari pentru 
regimul lonnolist. După cum s-a 
anunțat, intenția guvernului ameri-

can de a acorda 
tare regimurilor 
Saigon și Pnom Penh a provocat cri
tici serioase in ambele camere ale 
Congresului. Unul dintre liderii de- 
mocrați, senatorul Robert Byrd, a 
prevenit pe președinte, înainte de 
formularea cererii, că obținerea vo
turilor necesare pentru aprobarea 
creditelor va fi „dificilă, dacă nu im
posibilă".

ajutoare suplimen- 
nepopulare de la

Evoluția stației
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 

bordul stației științifice orbitale so
vietice „Sâliut-4", cosmonauții Ale
xei Gubarev și Gheorghi Greciko au 
realizat programele de activitâte ale 
zilelor a 17-a și a 18-a de zbor, in
formează agenția T.A.S.S.

In cadrul experiențelor astrofizice 
au fost continuate cercetările carac
teristicilor radiațiilor Roentgen ale 
diferitelor corpuri cerești. Cu ajuto
rul telescopului spectrometric au fost 
studiate radiațiile Pămîntului și Lu
nii în gama infraroșie a spectrului.

orbitale „Saliut-4“
Pentru menținerea temperaturii ne
cesare a elementelor de. sensibilitate 
ale telescopului spectrometric a fost 
folosit un sistem automat de menți
nere a unei temperaturi foarte scă
zute -- un acumulator de frig prin 
sublimare. De asemenea. în cadrul 
zborului s-au făcut cercetări asupra 
modificării temperaturii și metabo
lismului organismului tn condiții de 
imponderabilitate. Continuă experi
ențele tehnice privind mijloacele și 
metodele de navigație cosmică.
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