
Anul XLIV Nr. 10 093 Prima ediție

PROLETARI blN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VĂ!

30 BAN

In industria sectorului 3 din Capitalăr Una dintre

SATELE SUPLIMENTAR
IN ZIARUL DE AZI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Duminică 2 februarie 1975 4 PAGINI

IMPORTANTE
CANTITĂȚI DE PRODUSE

halele de lucru ale întreprinderii metalurgice din lași

tot mai bogate,
tot mai frumoase,

Puternic angajați în marea între
cere socialistă pentru îndeplinirea 
înainte de termen a cincinalului, oa
menii muncii din unitățile industria
le ale sectorului 3 din Capitală au 
obținut în ianuarie noi succese : in 
această perioadă a fost realizată su
plimentar o producție globală indus
trială în valoare de 31 milioane lei, 
iar planul la export a fost depășit 
cu 1.5 milioane lei. între altele, pre
vederile planului la aparataj electric

joasă tensiune au fost depășite
6,3 la sută, au fost produse su-

de 
cu 
plimentar 2 locomotive Diesel hi
draulice de 1 400 CP, scule, dispoziti
ve, matrițe și aparate de măsură și 
control în valoare de 10 milioane lei, 
10 000 mp țesături tip lină și bumbac 
ș.a. Ieri, 1 februarie, întreprinderea 
de mecanică fină a raportat îndepli
nirea planului cincinal la producția 
globală industrială (Ilie Ștefan).
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Spre viitor
Se limpezește-n zare țara 
Cocorii de departe vin 
Votați, tovarăși, Primăvara 
și cerul patriei senin 1

de vibrant elanîn climatul _  _____  ___
triotic cu care întregul nostru 
por a pășit în ultimul an al cinci
nalului — hotărit să-1 încheie îna
inte de termenul calendaristic — 
comunele tării se află anga
jate într-o însuflețitoare între
cere socialistă. Atît întrecerea
generală pentru înfrumusețarea si 
buna gospodărire a localităților, cit 
Si întrecerea socialistă între comu
ne pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor economice, edilitare si sc- 
cial-culturale — au intrat cu drept 
de tradiție în viata a milioane de 
cetățeni, ca expresie grăitoare a in
teresului tuturor gospodarilor ca lo
calitatea lor să se dezvolte, să se 
înfrumusețeze si să prospere prin 
munca fiecăruia. în folosul fiecă
ruia. Antrenind uriașe forte gospo
dărești. această competiție cetățe
nească pune în valoare, an de an. 
nenumărate inițiative de masă, im
portante resurse materiale — care 

o utilă completare de 
un binevenit adaos de

pa- 
po-

reprezintă 
potențial, 
elan civic la programul de inves
tiții ce le face statul pentru dez
voltarea multilaterală a tuturor 
județelor și localităților țării, pen
tru construcția de școli și edificii 
sanitare, de unități comerciale și 
instituții de cultură, pentru siste
matizarea așezărilor rurale și înflo
rirea lor economico-socială.

în bilanțul general al întrecerilor 
cetățenești, anul 1974 s-a înscris cu 
remarcabile realizări pe toate pla- 

- nurije vieții economice si social- 
■-culturale din fiecare comună,. Coțn- 
f petitiv vorbind, intrecerea.dintre ?o- 

mune a avut și în anul trecut învin
gătorii ei : 10 comune — desemnate 
ca fiind cele mai bune dintre cele 
burte — si alte 30 de
fruntașe. Dar in această largă com
petiție. toți participantii cîstigă. 
căci fiecare efort în plus, fiecare 
succes in îndeplinirea angajamen
telor se întoarce in folosul tuturor 
cetățenilor din comună sau din sat.

La începutul anului 1975. de pe 
plaiuri mehedintene a pornit o nouă 
chemare patriotică. După Pechea. 
Stoicănesti și Ruginoasa — 
nele care lansaseră chemări 
anteriori — de data aceasta 
tiva a pornit din comuna 
Mare. Așa cum s-a întimplat 
care chemare lansată după

asemenea

comu- 
in anii 
initia- 
Girla 

cu fie- 
Confe- 

rinta pe tară a secretarilor comite
telor comunale de partid si 
sedintilor consiliilor populare 
decembrie 1971 — și acum, 
marea lansată de Girla Mare 
vut un larg ecou in toate cele 
comune ale tăi ii. care au si 
puns entuziast.

Se știe că, in agricultură. în 
trul preocupărilor actuale se 
ează problemele creșterii produc
ției vegetale și animale, pentru a 
putea fi realizate, în acest ultim 
an al cincinalului, recolte sporite 
la toate culturile, producții cit mai 
mari în zootehnie și in celelalte 
sectoare. Important este acum ca, 
pretutindeni, in toate comunele, 
sarcinile stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului cu privire la 
dezvoltarea puternică a producției 
agricole să fie înfăptuite exemplar, 
să-și găsească o materializare con
cretă. De aceea, în aceste zile și în

pre- 
din 

che- 
a a- 
2 706
răs-
cen- 
sita-

toată perioada următoare, întreaga 
țărănime, toți locuitorii satelor sint 
chemați să participe activ la pre
gătirea campaniei agricole de pri
măvară. Organizațiile de partid de 
la sate, consiliile populare au da
toria să urmărească în mod siste
matic, zi de zi, săptămină de săp- 
tămînă, modul cum se realizează 
sarcinile și angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă, să-și dea 
răspunsuri concrete privind stadiul 
și calitatea reparațiilor la tractoare 
și mașini agricole, asigurarea se
mințelor, transportul îngrășăminte
lor naturale etc. Accentul cu totul 
deosebit pe care chemarea la între
cere lansată de comuna Girla Mare, 
cit și răspunsurile la această che
mare îl pun pe problemele con
crete ale producției agricole de
monstrează că de nivelul recolte
lor, al producției animaliere, de 
dezvoltarea economică a unităților 
agricole depinde înfăptuirea celor
lalte obiective pe care sătenii și 
le propun în domeniile social-edili- 
tar, cultural etc.

în strinsă legătură cu aceasta, în 
cadrul întrecerii între comune, de 
mare însemnătate sint măsurile 
pentru dezvoltarea activităților in
dustriale la sate, pentru prelucrarea 
produselor agricole și realizarea 
programului de construcții etc. — 
al căror rol este să satisfacă cerin
țele populației sătești și să pună 
mai deplin în valoare forța de 
muncă, ,sursele de materii prime 
loțale, sporind și pe ace'așta cale 
producția de bunuri,■matijrîtițe'-.fși 
aducînd .venituri suplimentare co
munelor.

în acest început de an, angajarea 
populației sătești in întrecerea so
cialistă coincide fericit cu pregăti
rile pentru alegerile de deputati in 
Marea Adunare Națională și in 
consiliile populare. Prilejul este 
cit se poate de potrivit, pentru că la 
înlilnirile populației sătești cu can
didata în alegeri se vor dezbate în 
amănunt problemele concrete ale 
circumscripției, ale satului, ale co
munei ; angajamentele exprimate 
de cetățeni vor defini, astfel, cu 
exactitate posibilitățile locale și 
mijloacele proprii cele mai potri
vite pentru realizarea obiectivelor 
stabilite recent de către sesiunile 
consiliilor populare. Tocmai de 
aceea, comitetele comunale de par
tid, consiliile populare, 
țiile sătești și consiliile 
ale Frontului Unității 
înșiși deputății care vor 
9 martie, au sarcina să 
în jurul lor. înțelepciunea și pu
terea de muncă a maselor de cetă
țeni, în așa fel incit realizarea o- 
biectivelor cu forțe proprii să fie 
rezultatul unei participări tot 
mai largi, și tot mai eficiente, 
la cit mai multe acțiuni patriotice 
de dezvoltare și Înfrumusețare a 
fiecărei așezări rurale. ♦

întrecerea va avea atunci atitea 
comune ciștigătoare cite comune 
participante, iar cetățenii de la 
sate se vor putea mîndri pentru 
contribuția tot mai evidenta la 
creșterea în continuare a bunăstării 
lor, la înflorirea' și prosperitatea 
localităților lor, a patriei întregi.

organiza- 
comunale 
Socialiste, 
fi aleși la 
catalizeze,

ACTIVISTUL DE
in mijlocul’ oamenilor, in

Prin definiție, activistul de partid 
este — și trebuie să fie — un om de 
acțiune. Un om dinamic, 
Firesc, pe agenda- lui de lucru sint 
înscrise sarcini din cele mai diver
se, izvorîte din multiplele aspecte ale 
înfăptuirii politicii partidului — fie 
că este vorba de aspecte legate de 
îndeplinirea sarcinilor economice, de 
lupta pentru devansarea cincinalului, 
de probleme ale dezvoltării locali
tăților sau de încetățenirea în viață 
și munca oamenilor a normelor eti
cii și echității socialiste.

într-o foarte mare măsură efica
citatea muncii activistului de partid 
depinde — așa cum experiența 
a dovedit-o cu prisosință — de sti
lul de muncă, de metodele apli
cate. în această privință, organele 
și organizațiile de partid sint bene
ficiare ale unor indicații extrem de 
clare din partea conducerii partidu
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului în nenumărate 
ocazii, așa cum s-a relevat pregnant 
în Raportul la Congresul al XI-lea, 
o importanță deosebită are însușirea 

.. unui, stil d£< muncă viu, dinamic, șu-
Plut.elibgraî, de orice țâre.rple; rii,tinei’ 
sau- Șofmutîsmului. bazat, pe coiiEjfetul

eficient.
strîns cu viata, cu oamenii, pe cu
noașterea nemijlocită a realităților, 
pe competentă, pe activitatea desfă
șurată cu pasiune revoluționară, co
munistă.

în ce măsură un asemenea stil ds 
muncă își găseste aplicare si genera
lizare ? Ce experiențe practice mai 
interesante, mai semnificative în a- 
cest sens se pot desprinde din prac
tica _ muncii activiștilor de partid ? 
în rîndurile de față nc oprim asupra 
cîtorva aspecte „culese" din județul 
Vilcea.

DâscuȘia s-a întrerupt 
pentru cîteva... nopți albe. 
La Comitetul județean de partid 
Vilcea ni s-a vorbit despre grija ca 
participanții la dezbaterile care pre- 
cedează adoptarea unor măsuri să 
fie temeinic clarificați asupra pro
blemei în cauză, să cunoască reali
tățile de la sursă, să se documente
ze „de la viață", din mijlocul oame
nilor, nu doar din referate și infor
mări. Spre ilustrare ne-a fost oferit 
exemplul unei analize întreprinse de 
biroul comitetului județean de partid 
în care au fost formulate, mai multe 
observații privind. îîeajurișșjț^e -ițCti-

Ce trebuie să știe cetățeanul

pregătindu-se pentru alegeri

SOCIETATE - STAT - POLITICA 
IN ROMÂNIA SOCIALISTĂ

HI. Politica pentru care votăm
5. ,, la flecare după capacitate,

fiecăruia după murîcă“
ÎN PAGINA A II-A

PARTID
miezul vieții

vității din schimburile II și III. Ni
meni, nici o clipă, n-a pus la îndo
ială realitatea că în unitățile econo
mice din județ unele defecțiuni in 
organizarea muncii și asigurarea a- 
sistentei tehnice, anumite manifes
tări de slăbire a ordinii și discipli
nei diminuează rezultatele acestor 
două schimburi de producție. Ascul- 
tînd însă mai atent intervențiile ce
lor care luau cuvintul, constatînd 
aprecieri vagi, care pluteau in gene
ralități — valabile oriunde și ori- 
cînd — unul din tovarășii de fată a 
întrebat : „As vrea să știu care dintre 
noi. membrii biroului, unde si cind 
a urmărit concret, de pildă în ulti
mele trei luni, activitatea schimbu
rilor II și III ?“.

Nu a existat un răspuns satisfăcă
tor. Si astfel, dintr-o dată, „cheia" lu
crurilor a ieșit la lumină. S-a în
trevăzut prima măsură care trebuia 
luată, primul pas care trebuia făcut. 
Ședința a fost suspendată și chiar 
atunci, pe loc. s-a stabilit cine și 
unde va controla activitatea schim
burilor II și III.

Ca urmare, în mai multe rînduri, 
în întreprinderile de pe platforma 
indusți:i,ală 'a municipiului Rm. Vjl- 
chă, in’ tiiiitățile' economice din1 Dră- 
gășarri și- îri alte tocuri, membri ai 
biroului comitetului județean de 
partid au asistat la activitatea pro
ductivă de seară sau din timpul nop
ților. au urmărit modul cum sint 
predate și preluate schimburile de 
noapte și de dimineață, au întreprins 
controale la diferite ore tîrzii. în 
felul acesta s-a ajuns ca la reluarea 
dezbaterii fiecare să cunoască situa
ția nu după date culese din... auzi
te, după amintiri sau presupuneri, 
ci după o informare exactă, făcută la 
fața locului, după ce a intervenit 
activ spre a șterge „petele negre" 
din nopțile albe ale unităților con
trolate. Rezultatul ? Planuri de mă
suri mai realiste, măsuri 
ente, rezultate economice 
ti te.

Am fost de față la o 
oarecum inedită : unul dintre mem
brii biroului comitetului județean de 
partid a trecut intr-o zi, la o oră tir- 
zie, pe la stația de descărcare din 
vagoane a calcarului de la uzina de

mai' efici- 
îmbunătă-

intîmplare

Constantin MORARU
(Continuare în pag. a III-a)

De seve noi mustesc grăunții 
Se-nalță falnic un furnal 
Votați sudoarea sfîntă-a frunții 
și biruința-n cincinal I

Răsună versul ciocîrliei 
Răsare griul din țărîni 
Votați Programul Omeniei, 
al comuniștilor români I

în ramuri vîntul cald adie 
Copii voioși aleargă-n vînt 
Votați suprema bucurie 
de a trăi pe-acest pămînt I

Zorește patria slăvită
Spre viitorul fericit 
Votați Columna infinită I 
Votați Luceafărul iubit I

Nestăvilită cîntă țara 
în munți de soare sărutați 
Votați, tovarăși, Primăvara, 
Socialismul în Carpați 1

Victor TULBURE

Pentru tine țară
De soare și de adevăr se umple clipa, 
florile roșii fruct prefigurează, 
rostim cuvinte-șoimi ce cu aripa 
nebănuite înălțimi scrutează.

Doar pentru tine, țară legendară 
eu, fiul tău, visez, muncesc, exist, 
pămîntul românesc-cu fruntea clară 
demn construiește evul comunist.

George CHIRILÂ

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a primului ministru al guvernului român, 

Manea Mănescu, în Siria
COMUNICAT COMUN

ÎN PAGINA A Ill-A

Cmd amplasăm 
culturile să ne gindim 

la recoltă

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării

J
ÎN PAGINA A II-A

La Oravita se va construi 
o termocentrala de 990 MV/

De curînd. în lumina Directivelor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., in 
ședința Consiliului de conducere al 
Ministerului Energici Electrice au 
fost aprobate studiile tehnico-econo- 
mice ale unor viitoare obiective e- 
nergetice ce vor întări puterea sis
temului energetic national. Ca urma
re ÎN PRIMUL SEMESTRU AL A- 
CESTUI AN SE VA DESCHIDE LA 
ORAVITA, JUDEȚUL CARAȘ-SE- 
VERIN. ȘANTIERUL PRIMEI CEN
TRALE TERMOELECTRICE PE 
BAZA DE ȘISTURI BITUMINOASE 
DIN ȚARA NOASTRĂ. Astfel se 
aduc la indeplinire unele din preve
derile Legii cu privire la măsurile 
de dezvoltare a bazei energetice și 
de folosire mai judicioasă a com
bustibilului și energiei, care mențio
nează : „dezvoltarea producției de 
purtători de energie va fi orientată 
spre creșterea extracției și extinde
rea utilizării combustibililor solizi — 
cărbuni și șisturi bituminoase".

— Noua citadelă energetică de la 
Oravita — preciza șeful proiectului 
complex, ing. Romeo Zbârcea — va 
avea o putere de 990 MW. Cele trei 
turboagregate, de 330 MW fiecare, 
vor da o producție anuală de peste 
5 miliarde kWh. Principalele echi-

pamente ale centralei vor fi reali
zate de industria românească, para
metrii lor fiind 
mondiale. Cazanele 1 
Șisturilor bituminoase 
ca pentru prima oară 
fi primele agregate in 
dială destinate arderii 
combustibili, cu o putere calorifică 
scăzută.

Combustibilul va fi asigurat din 
cariere de mare capacitate, de unde 
va fi transportat pe o bandă rulan
tă cu o lungime de 8.5 km. Ea va tre
ce printr-un tunel lung de 6 km, cu 
un diametru excavat de circa 4 m. 
iar apoi pînă la centrală pe estaca
dă. La capacitatea finală, cele 6 ca
zane de 520 t/h ale centralei vor „în
ghiți" anual peste 12 milioane tone 
de sisturi bituminoase. Pentru nece-

la nivelul tehnicii 
pentru arderea 

se vor fabri- 
în tară si vor 

, practica mon- 
unor astfel de

sitătile de apă ale centralei se va 
realiza acumularea Ticvanul Mare 
(de peste 100 milioane mc apă), a- 
vindu-se în vedere si alte folosințe 
si anume : alimentarea cu apă a o- 
rasului Oravita si a exploatării mi
niere Anina, irigarea unei suprafețe 
de 2 OSO ha, dezvoltarea pisciculturii 
ne o suprafață de 200 ha ș.a. Pen
tru evitarea poluării mediului încon
jurător. ss vor folosi filtre de cenușă 
electrostatică 
(99,5 la 
suri de

Noua 
vita se 
zare importantă a energeticii și in
dustriei constructoare de mașini din 
tara noastră.

de mare randament 
sută) si se vor construi 2 co
turn. cu o înălțime de 281) m. 
centrală termoelectrică Ora- 
va înscrie astfel ca o reali-

Ing. Ion LAZĂR

La întreprinderea „23 Au
gust" din București, premie
rele au denumiri care con
trazic metafora poetică. 
Cea mai nouă, care a inau
gurat anul 1975. se numește 
„LDE 1250 CP". Adică, pe 
înțelesul tuturor: locomoti
va Diesel electrică de 1250 
cai-putere. Nume concen
trat la maximum, fără epi
tete. fără ornamente, exact, 
riguros. Definește un re
marcabil act de creație u- 
mană. și care, ca orice 
creație, este o simbioză de 
efort si dăruire, de entu
ziasm si fantezie.

Mi s-a spus : mai în- 
tîi de toate „1250“ este un 
record. Un record privind 
timpul de montare : mai 
puțin de o lună de zile 1 
Și aveți în vedere dimen
siunea lui : 10 000 de re
pere. o adevărată uzină 
pe roate. Și mai aveți 
vedere : „1250“ nu e 
prototip ca oricare, ci 
prototip ce inaugurează 
nouă serie, un nou arbore 
genealogic al familiei „Die
sel electrice", desprins din 
vechiul trunchi al Diesele- 
lor hidraulice. Schimbarea 
afectează 
funcționare, 
supune, la 
schimbarea corespunzătoa
re a structurii tehnice si 
a procedeelor de fabrica
ție. Și mai aveți în ve
dere încă : „LDE 1250“ este 
destinată și exportului.

Sintetizind. 
oamenii uzinei, 
de organizația 
au trebuit să 1 
două cerințe 
deopotrivă de 
prima : cerința unei exe
cuții tehnice ireproșabi
le. a doua : ritmul. Sarci
nă pe care ei au rezol
vat-o. creator și riguros, 
cu o perfectă înțelegere a 
răspunderii lor. pentru a 
deveni înfăptuire tehnică 
aevea : prototip, cap de 
serie, premiera industrială 
a anului 1975.

Si iată oamenii.

principiile 
ceea ce 

rindul

rezultă că 
mobilizați 

dc partid, 
facă fată la 
obiective și 
stringente ;

meni care poartă aici nu
mele de „dizeliști". potri
vit ocupației lor specifice. 
Creația tehnică este consi
derată de ei ca un proces 
organic, ce le stîrneste e-

vedea un copil de-al tău 
că se ridică în picioare si 
face primii pași... Si atunci 
te cuprinde o bucurie"... 
Sentiment omenesc, vital, 
insotit ca în orice act de

Remarc acest lucru 
de vorbă 
montaj, 
pă Ion
Radu si 
tor Florin Vitelaru. Toți la

stînd 
de la 
echi- 
Radu

cu dizeliști
cu șefii de 
Io-niță și 
lăcătușul instala-

de
ia 

de

Start cu 1250 cai-putere

Reportai de Vasils NICOROVICI

...

' ■ '•••' sSS ■. ___________

motii si răspunderi cu un 
adine ecou sufletesc.
tern. Mi s-a spus 
mărate ori : „am 
motorului", sau : 
nuarie locomotiva 
viată"... Vasile Manea, șef 
do echipă, a tinut să ex
plice : „E ca și cum ai

pa- 
de nenu- 
dal viată 
..la 4 ia- 
a căpătat

creație de o veghe lucidă, 
severă — veghea răspunde
rii comuniste care se ma
nifestă permanent.

Răspunderea înseamnă, 
în primul rînd. maturita
tea dobîndită prin experi
ență și devenită o adevă
rată trăsătură de caracter.

vîrsta bărbăției, cu 
grafii asemănătoare, 
crescut muncind. co 
cot. timp de ani și ani de 
zile, laolaltă cu întreaga 
uzină. Au crescut deci in 
tradiția răspunderii mun
citorești. pe care și-au în
sușit-o de la predecesori.

azi veterani aproape 
virsta pensionării, care 
rindul lor au preluat-o_
la meșterii vechi, timp de o 
jumătate de secol de cind 
sei fabrică aici locomotive. 
Generația lor însă a avut 
șansa ca, pe parcursul ul
timului deceniu, să ia parte 
la cea mai dinamică etapă, 
marcată prin trecerea la 
un nou tip de locomotivă. 
Diesel hidraulică, diversi
ficată rapid într-o largă 
gamă de mărimi și cai pu
tere si extinsă substantial 
ca nivel de producție.

Este deci o etapă in care 
tradiția a însemnat nu nu
mai continuitate, dar si în
vățarea „mobilității" de a- 
daptare la schimbări teh
nice. S-a creat astfel, din 
mers, un spirit de echi
pă. „un climat" al respon
sabilității care să permită 
echipelor, prin colaborare 
si efort cit mai eficient, 
să facă fată cerințelor teh
nicii noastre în continuă 
modernizare, precum si ex
portului. a cărui pondere, 
în acești ani, a crescut, de 
asemenea. cu rapiditate. 
Oamenii au creat zeci si 
sute de dispozitive, de pro
cedee. care pot ușura si 
grăbi operațiile de mon
tai. iar echipele au învă
țat să-și sincronizeze cu 
precizie lucrul, să se aju
te frățește, incit la ora si 
ziua stabilită. în ciuda u- 
nor dificultăți neprevăzu
te. cuvîntul dat să devină 
realitate. Acest climat al 
răspunderii mature, moște
nit prin tradiție, dar în
treținut de un spirit dina
mic. deschis noutăților, ex
plică de fapt cum a fost 
posibilă fabricarea în timp 
record a locomotivei „LDE 
1 250 CP".

Răspundere înseamnă si 
tinerețe. în compartimente
le de bază care 
locomotive Diesel, 
rea principală o 
muncitorii tineri.

fabrică 
ponde- 

detin 
Etatea

(Continuare în pag. a Iî-a)
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5. „De la fiecare după capacitate, fiecăruia după muncă“
Unul din obiectivele urmărite în 

mod stăruitor de partidul nostru — 
obiectiv consacrat și prin înscrierea 
sa in Constituție — il constituie în
făptuirea principiului socialist al 
repartiției după cantitatea și cali
tatea muncii. Ca rezultat al desfi
ințării pentru totdeauna a exploa
tării omului de către om, munca 
a devenit și este proclamată în țara 
noastră o îndatorire de onoa
re pentru fiecare cetățean. în 
felul acesta politica P.C.R. a dus 
la înfăptuirea vechii lozinci înscri
se încă din secolul trecut pe stin
dardele mișcării noastre muncito
rești: „Nici mun
că fără piine, nici 
piine fără mun
că".

Cucerire revo
luționară istorică 
a poporului, re
partiția socialistă, 
înfăptuită con
form principiului 
„De la fiecare 
după capacitate, 
fiecăruia după 
muncă", consti
tuie cea mai 
dreaptă, cea mai 
echitabilă formă 
de retribuire cu
noscută pină a- 
cum în dezvolta
rea societății. De- 
curgînd din însăși 
natura noii orin- 
duiri sociale, ea 
reprezintă o ne
cesitate obiectivă 
a acestui stadiu. 
Așa cum e drept, 
echitabil, fiecare 
cetățean al țării — fără deosebire 
de sex sau naționalitate ori virstă 
— este retribuit de societate potri
vit muncii sale, contribuției efecti
ve la progresul societății.

în opera de făurire a noii orîn- 
duiri sociale, partidul acordă o 
deosebită importanță rolului di
namizator al conștiinței socialiste, 
cultivării spiritului revoluționar, 
educării oamenilor muncii în spiri
tul atitudinii înaintate față de 
muncă și față de avutul obștesc, 
prin care iși îndeplinesc o înal
tă îndatorire patriotică, și cre
ează condițiile necesare ridicării 
propriei lor bunăstări. Multiplele 
forme instituționalizate de prețuire 
și cinstire a exemplului înaintat în 
toate compartimentele vieții econo
mice și sociale îndeplinesc funcția de 
stimuli morali cu o mare forță de 
influențare, de pîrghii puternice ale 
progresului societății. în același 
timp, partidul acordă o mare aten
ție cointeresării materiale, politica 
sa urmărind o strînsă îmbinare și 
armonizare a stimulilor materiali și 
morali.

Perioada marcată de Congresele 
al IX-lea, al X-lea și XI-lea este 
caracterizată prin consecvența mă
surilor inițiate de partid pentru ca, 
printr-o riguroasă aplicare a prin
cipiului repartiției în raport cu can
titatea și calitatea muncii, să se 
realizeze îmbinarea intereselor per
sonale cu interesele generale ale 
societății. în concepția partidului 
nostru, formele cointeresării ma
teriale sint-raționale tocmai în mă
sura în care contribuie la crește
rea eficienței întregii activități eco
nomice. Evident, partidul concepe

cointeresarea materială ca unitate 
a două laturi inseparabile — stimu
larea materială a celor ce-și reali
zează în bune condiții sarcinile și, 
totodată, răspunderea materială 
pentru nercalizarea lor sau pentru 
daunele cauzate proprietății, socia
liste. Totodată, partidul promovează 
un sistem de retribuție menit să 
evite deopotrivă disproporțiile exa
gerate între venituri, cit și nivela
rea acestora, egalitarismul — am
bele fiind contrare spiritului si ce
rințelor echității.

O însemnătate deosebită a avut 
în acest sens adoptarea în 1974 a

SOCIETATE - 
STAT - POLITICĂ

ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

Ce trebuie su știe cetățeanul
pregutinduse pentru alegeri

Legii retribuirii după cantitatea și 
calitatea muncii, în ale cărei pre
vederi iși găsește aplicare deviza 
„La muncă egală — retribuție 
egală" și care promovează, așa cum 
este drept și firesc, o strînsă con
diționare a creșterii retribuției de 
Îndeplinirea sarcinilor de creștere a 
producției și productivității muncii, 
de sporire a eficienței economice în 
toate domeniile. Este un merit in
contestabil al legii faptul că asi
gură o mai fermă aplicare a princi
piilor echității socialiste în retribu
irea muncii, urmărind ca retribuția 
să exprime cit mai fidel cantitatea, 
calitatea și importanța socială a 
muncii depuse ; să determine o mai 
bună corelare între veniturile mari 
și cele mici, precum și retribuirea 
fiecăruia după munca efectiv pre
stată. Programul P.C.R., documen
tele Congresului al XI-lea definesc 
cadrul in care se va aplica cu fer
mitate și în viitor principiul socia
list de repartiție.

în legătură cu retribuția, trebuie 
însă subliniat și un alt aspect, 
deosebit de important, respectiv 
faptul că in țara noastră oamenii 
muncii, practic toți cetățenii țării 
primesc mai mult decît încasează. 
Astfel, creșterii veniturilor directe 
obținute din retribuirea muncii i 
se adaugă importantele fonduri 
alocate cheltuielilor sociale care, 
potrivit hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, vor ocupa o pondere me
reu mai importantă în satisfacerea 
nevoilor generale ale populației, 
în funcție de cerințele fiecărui in
divid. de necesitățile sale concrete, 
diferențiate în acest mod se va 
dezvolta procesul de împletire încă

în această fază, a principiului re
partiției socialiste după muncă, cu 
principiul repartiției comuniste de 
satisfacere a necesităților raționale 
de viață ale oamenilor.

Pentru fiecare cetățean al țării 
se desprind concluzii practice de 
cea mai mare însemnătate din 
indicația de valoare principială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„Fiind stăpini ai mijloacelor de 
producție, producătorii bunurilor 
materiale, oamenii muncii trebuie 
să țină seama de faptul că asigu
rarea veniturilor lor directe depin
de de asigurarea mijloacelor finan

ciare și mate
riale necesare 
dezvoltării . con
tinue a forțelor 
de producție, a 
întregii societăți. 
Trebuie înțeles 
că această pro
blemă este pro
blema centrală a 
fiecărui colectiv, 
a fiecărei în
treprinderi, a fie
cărui om al mun
cii, a fiecărui ce
tățean al patriei 
noastre".

Programul- 
P.C.R. relevă că 
în procesul îna
intării spre co
munism, realiza
rea unui înalt ni
vel al forțelor de 
producție pe baza 
celor mai noi 
cuceriri ale ști
inței și tehnicii, 
asigurarea unei 

producții de bunuri materiale 
care, prin abundența sa, să sa
tisfacă din plin toate necesi
tățile populației, vor crea con
dițiile pentru înfăptuirea prin
cipiului : „De Ia fiecare după 
capacitate, fiecăruia după nevoi". 
Principiul comunist de repartiție 
are în vedere un larg orizont de 
pregătire, calificare și cunoștințe 
ale tuturor membrilor societății, 
dezvoltarea conștiinței socialiste și 
comuniste a oamenilor muncii, 
dezvoltarea atitudinii înaintate 
fată de muncă, apreciată, ca pri
mă necesitate vitală, un grad 
ridicat de mecanizare și auto
matizare a proceselor de producție, 
care vor permite fiecăruia să pro
ducă maximum în domeniul său de 
muncă. Principiul comunist de re
partiție nu presupune că fiecare va 
lucra cit vrea și cînd vrea ; dim
potrivă, fiecare se va încadra 
conștient în disciplina socială a 
muncii. îndeplinindu-și optim atri
buțiile. Acest principiu presupune 
că fiecare va consuma atit cit 
este necesar, determinat în mod 
științific, excluzîndu-se atit risipa, 
cit și acumularea peste necesarul 
satisfacerii depline a cerințelor 
sale materiale și Spirituale. înfăp
tuirea principiilor repartiției co
muniste va încununa aspirațiile se
culare de dreptate și echitate so
cială ale omenirii.

Votul nostru în alegerile de la 9 
martie va fi un vot in sprijinul po
liticii partidului de înfăptuire a 
principiului socialist al repartiției, 
un vot pentru propășirea economi- 
co-socială a țării, pentru bunăstare.

Cînd amplasăm culturile 
să ne gindim la recoltă

Realizarea de recolte sporite în 
acest an necesită, cum se știe, nu 
numai măsuri tehnice sau efectuarea 
de lucrări de sezon, specifice iernii. 
Fără a subaprecia aceste măsuri și 
lucrări, este nevoie mai presus de 
orice de o gîndire matură, responsa
bilă. a lucrătorilor din agricultură în 
analizarea și soluționarea cu exigen
ță și luciditate — pornind de la stă
rile reale de lucruri — a multiplelor 
probleme pe care le ridică îndeplini
rea în cele mai bune condiții a pre
vederilor planului de producție, dez
voltarea și consolidarea unităților 
agricole.

Asemenea probleme s-au analizat 
zilele trecute în județul Olt. Primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, împreună cu specialiștii din 
direcția generală agricolă s-au oprit 
asupra găsirii și aplicării modalită
ților celor mai bune de retri
buire, pe bază de acord glo
bal, a membrilor cooperatori, me
canizatorilor, motopompiștilor, a tu
turor celor ce contribuie și au un 
rol hotăritor în sporirea produc
ției agricole. Totodată, s-a stabilit 
ca. în perioada care a mai rămas 
pină la începerea campaniei de pri
măvară, mecanizatorii, motopompiș- 
tii, udătorii, toți cooperatorii cu 
munci de răspundere să fie instruiți 
pentru a cunoaște bine tehnica și 
tehnologiile mereu mai perfecționate 
din agricultură. In fine, pornind de 
la cerința executării tuturor lucrări
lor la timp și cit mai bine, s-a ajuns 
la concluzia ca fiecare coopera
tor și lucrător din agricultură să 
cunoască bine ce are de făcut 
zi de zi, lună de lună, pentru că, 
în ultimă instanță, de ei depinde rea
lizarea producțiilor prevăzute.

Județul Olt are condiții naturale 
deosebite. El se întinde pe trei zone 
pedoclimatice, începînd cu pămînt 
de cea mai bună calitate — cerno
ziom, și terminînd cu podzol degra
dat. De aici, o seamă de greutăți, 
încă de la repartizarea sarcinilor de 
plan, discuții și nemulțumiri — une
le întemeiate, altele mai puțin înte
meiate. „De ce să cultivăm sfeclă 
și floarea-soarelui — spun cei din 
zona a treia — culturi care nu au 
condiții prielnice de dezvoltare și dau 
recolte scăzute, și nu porumb ori 
griu, care sînt mai avantajoase ?“. E 
adevărat, în zona întîia, cu cerno
ziom, toate plantele găsesc teren 
prielnic de dezvoltare, dar cerno
ziomul cuprinde doar circa 100 000 ha,

restul piuă la 288 800 ha teren arabil, 
cit are județul Olt, fiind slab pro
ductiv.

Cum e și firesc, prioritate în zone
le fertile au culturile de bază, cu 
pondere mare economică, menite să 
valorifice bine pămintul : porumbul, 
sfecla, bumbacul, ricinul, griul, fu
rajele, care asigură o bună dezvol
tare a zootehniei, culturile de semin- 
cere. în Olt se cultivă, în medie. 
25 000 ha cu floarea-soarelui și 12 500 
ha cu sfeclă de zahăr și, în perspec
tivă. se prevede, prin orientările fo
rurilor de resort, creșterea suprafețe-

Preocupări de actualitate 
în unitățile agricole 

din județul Olt

lor cultivate cu aceste două culturi 
tehnice. Specialiștii din județ, bazin- 
du-se pe rezultatele de pină acum, 
apreciază — și se pare că au 
dreptate — că extinderea acestor 
culturi nu este avantajoasă sub 
aspect economic pe orice terenuri. 
Se argumentează — cu cifre și 
comparații — că aceste plante vor 
trebui împinse în alte zone, acor- 
dindu-se prioritate, în schimb, po
rumbului, legumelor și altor plan
te ce valorifică cu mai bune 
rezultate pămintul. Practica de 
pină acum a dovedit că plan
tele tehnice, îndeosebi sfecla și 
floarea-soarelui. cultivate pe pod
zol, dau producții mici, iar unitățile 
respective se zbat în dificultăți fi
nanciare. Cooperativele agricole din 
zona a IlI-a au în plan, și în acest 
an, cultivarea florii-soarelui, deși în 
anul trecțit au realizat producții re
duse. Bunăoară, cooperativa agricolă 
Alunișu a obținut 950 kg la hectar, 
Spineni — 863 kg, Vîlcele de Jos — 
953 kg, Făgețelul — 1 137 kg.

Bazîndu-se pe aceste argumente, 
specialiștii din direcția generală agri
colă Olt au propus Ministerului A- 
griculturii diminuarea suprafețelor 
ce urmează a fi cultivate cu sfeclă 
și floarea-soarelui și li s-a răspuns 
că vor trebui să procedeze invers. 
Specialiștii din județ susțin că, în fe
lul acesta, cooperativele agricole din

zona a Ill-a se vor afla, în continua
re, într-o situație economică dificilă. 
Este timpul ca această situație să 
fie analizată temeinic și cu multă 
răspundere, atit de direcția agricolă 
Olt cit, mai ales, de ministerul de 
resort, întrucît nu este normal ca un 
șir de unități agricole să nu poată 
păși pe calea dezvollării intensive a 
producției din cauză că li se cere să 
cultive ceea ce nu valorifică bine, 
sub raport economic, pămintul din 
zona respectivă.

Agricultorii din Olt și-au propus 
în acest an sarcini mobilizatoare in 
comparație cu anul trecut și fac 
eforturi și pregătiri temeinice pentru 
a realiza întocmai angajamentele 
asumate ca răspuns la chemarea 
lansată de C.A.P. Izbiceni. Dar, de 
pe acum, unele unități întîmpină 
greutăți care pun în cumpănă obți
nerea producțiilor scontate. în afară 
de anomaliile de planificare amin
tite, în nu puține cooperative întîr- 
zie transportul in cîmp al îngrășă
mintelor naturale. Ele dispun de 
mari cantități de îngrășăminte natu
rale, dar argumentează că „nu au 
suficiente mijloace de transport". 
S.M.A.-urile au mijloace de trans
port, însă nu servesc cooperativele 
agricole, pentru că unele nu au bani 
în cont. într-un fel se repetă, deși 
nu în aceeași proporție, situația din 
toamnă. în timp ce producția tre
buia transportată repede din cîmp, 
pentru a nu se deprecia, o mare 
parte din mijloacele de trans
port ale S M.A. erau folosite doar 
parțial sau deloc, din cauză că unii 
erau... proprietari ai mijloacelor de 
transport și alții... proprietari ai pro
ducției agricole. Este, indiscutabil, o 
chestiune de „relații financiare" în
tre unitățile de mecanizare și cele 
agricole, care — după cum se vede 
— este la fel de păgubitoare 
și pentru unele și pentru altele și, 
înainte de toate, pentru producția 
agricolă.

Lucrătorii ogoarelor Oltului sînt 
convinși că toate aceste probleme le
gate de planificare, de fertilizare, de 
asigurarea mijloacelor de transport, 
precum și altele își vor găsi rezolva
rea cuvenită. în interesul cooperati
velor agricole și al economiei na
ționale. Vom reveni pentru a con
semna schimbările în bine atît de 
necesare.

Florea CEAUȘESCU

FAPTUL
DIVERS
Invitat
de onoare

Despărțit, în condiții vitrege, 
de familia sa. Dumitru Militaru, 
din comuna Goranu (Vilcea) 
s-a adresat miliției județene cu 
rugămintea — și speranța — 
că poate o să-și găsească un 
frate, „că am auzit că nu sînt 
singur pe lume, dar nu știu cum 
să-i dau de urmă". ~ 
investigații, adrese, 
telexuri... Deunăzi, lui D.M. i-a 
bătut în poartă ofițerul de mili
ție Dumitru Banu, adueîndu-i 
vestea că i-a găsit nu numai un 
frate, cum a rugat el, ci doi 
frați, și încă... trei surori, cu to
ții rostuiți pe la casele lor, în 
nu mai puțin de 4 județe ale 
țării : Timiș, Hunedoara, Ialo
mița și Mureș. Acum, deși aflat 
în „febra" pregătirilor, în aș
teptarea emoționantei întilniri 
cu frații și surorile, D.M. n-a 
uitat să treacă pe lista invita- 
ților de onoare și numele ofi
țerului de miliție.

Cercetări, 
telefoane,

N-a mai luat
trenul

In para Crasna (Vaslui), lume 
multă. Un călător grăbit atrage 
atenția. Ieșind pe peron, cu un 
ditamai geamantan in mină. în
torcea capul cind intr-o parte, 
cind in alta, de parcă l-ar fi ur
mărit cineva. Intr-adevăr, il 
urmărea stăpinul geamanta

nului, care alerga printre cei
lalți călători, strigind :

— Puneți mina pe el !
Călătorii au sărit și au pus 

mina pe cel care tocmai vroia 
să ia trenul de București, un 
anume Constantin Dumitriu, din 
Huși. După care. C. D. n-a mai 
luat trenul. L-a luat miliția.

e Scriitorii bucureșteni 
cinstesc evenimentul de 
la 9 martie prin partici
parea activă la manifes
tări literare dintre cele 
mai diverse. Seria aces
tora debutează, în aceste 
zile, prin deplasarea unor 
echipe de scriitori în co
mune suburbane ale Ca
pitalei, spre a participa 
la programul de acțiuni al 
„Lunii cărții la sate". 
Asociația scriitorilor din 
București va organiza 
întilniri cu alegătorii la 
clubul întreprinderilor 
„Republica" și „23 Au
gust", la Casa de cultură 
a tineretului din secto
rul 1.

• în ultima săptămînă, 
in orașele și comunele 
județului Iași au fost or
ganizate peste 220 de ac
țiuni politice și cultural- 
educative, consacrate ale
gerilor de deputați de la

9 martie — manifestări 
la care au luat parte a- 
proape 150 000 de cetă
țeni. De un mare interes 
s-au bucurat expunerile 
cu tema „Legea electora
lă — legea largului de

lă o serie de lucrări. 
Dintre acestea, se remar
că culegerile „Destin ro
mânesc" și „Eu cînt plaiu
rile mele".

• în peste 80 de loca
lități prahovene, mii de

Sinaia. în drum spre teleferic

Start cu 1250 cai-putere
(Urmare din pag. I)

Cronică electorală
mocratism", simpozionul 
intitulat „Realizări eco- 
nomico-sociale de la ale
gerile din 1969 și pină in 
prezent". Pentru a veni 
in sprijinul formațiilor 
artistice de amatori. Cen
trul județean de‘ îndru
mare a creației populare 
și a mișcării artistice de 
masă a editat pentru ac
tuala campanie electora

oameni ai muncii au 
luat parte sîmbătă la dez
bateri, simpozioane, ex
puneri și alte activități 
cultural-educative, con
sacrate alegerilor de la 
9 martie. Cu același pri
lej, Comitetul județean 
de cultură și educație so
cialistă a pus la inde- 
mina activiștilor cultu
rali un îndrumător care

cuprinde scenete, poezii 
și cintece destinate com
pletării repertoriilor for
mațiilor artistice de ama
tori.

o în ultimele zile, pes
te 3 000 de tineri din 
Rimnicu-Vîlcea. Drăgă- 
șani, Horezu, Grădiștea, 
Galicea. Ștefănești. Prun- 
deni, Șusani și din alte 
localități vîlcene, care, 
la 9 martie, vor vota pen
tru prima dată, s-au în- 
tilnit cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
și de stat, cadre didactice, 
juriști, dezbătînd, îm
preună. drepturile și în
datoririle cetățenești, ro
lul tineretului în con
struirea societății socia
liste multilateral dezvol
tate, prevederile legii e- 
lectorale. aspecte privind 
tehnica votării.

Filme de scurt-metraj
CASA FILMULUI : Univer

sul artistului ; SCALA, EXCEL
SIOR : Tenis, tenis, tenis ; LU
CEAFĂRUL, BUCUREȘTI. FA
VORIT : Țepi (V) ; FESTIVAL : 
începătorii ; VICTORIA, MO
DERN : Nebănuitele trepte ; 
CENTRAL, MIORIȚA : Opere și 
ateliere ; LUMINA : Bucureș- 
tiul văzut de la 1 m înălțime ; 
DOINA. RAHOVA : Armele na
turii ; TIMPURI NOI : Napoca 
romană : GRIVITA : Casa ; 
BUZEȘTI, LIRA, ARTA : In
termezzo pentru o dragoste 
eternă ; DACIA : România azi ; 
BUCEGI : M-am prezentat la 
post ; UNIREA : Dunărea, o le
gendă in formă de fluviu ; 
DRUMUL SĂRII : Viața roman-

Judecata 
în doi timpi

LEGEA :
„Fapta martorului care într-o cauză pe

nală, civilă, disciplinară sau în orice altă 
cauză în care se ascultă martori, face afir
mații mincinoase, ori nu spune tot ce știe 
privitor la împrejurările esențiale asupra 
cărora a fost întrebat, se pedepsește cu în
chisoare de la unu la 5 ani"...

(Codul penal, art. 260)
FAPTELE:
— Numele ?
— Gheorghe Ion.
— ...Pentru a fi ascultat ca martor tre

buie să depuneți jurămint. Pronunțați după 
mine : „jur că voi spune adevărul..."

— Jur că voi spune adevărul și că nu voi 
ascunde nimic din ceea ce știu.

— Vă atrag atenția că nerespectarea a- 
cestui jurămînt constituie infracțiune...

— Da.
Și Gheorghe Ion, martor într-o cauză pe 

rol la Judecătoria sectorului 2 din Capitală, 
își deapănă domol mărturia. A fost de față, 
a văzut, a auzit...

— Numele ?
— Ștefănescu Nicolae.
Urmează, ca și în cazul primului martor, 

datele personale, adresa, ocupația etc. După 
care se trece la depunerea jurămintului. Și 
Ștefănescu Nicolae jură. Și relatează. A fost 
de față, a văzut, a auzit... Adică Dicu Ion 
(in procesul căruia fuseseră chemați ca 
martori) n-ar fi avut nici pe departe in
tenții de scandal și nici n-ar fi ajuns să fie 
învinuit de ultraj contra hunelor moravuri 

tulburare a liniștii publice dacă nu era

provocat (vai/!) de către însăși partea ad
versă...

Așa să fi fost ? Iată-i pe cei doi martori 
din nou în fața instanței. Tot despre măr
turie e vorba, dar de data aceasta rolurile 
sint altele. Acum, dau lămuriri... pe cont 
propriu :

— Onorată instanță, este adevărat, n-am 
fost de față... Am făcut acele afirmații 
mincinoase în favoarea lui Dicu Ion fiindcă 
prin asta încercam o răzbunare mai veche 
contra persoanei care-1 reclamase.

— Eu — a zis la rîndul său Ștefănescu 
Nicolae — am vrut să-1 ajut pe Dicu întru- 
cit eram neamuri.

Verdictul instanței : cîte un an închisoare 
pentru fiecare. Cum zice fabulistul: „Pe 
cei ce mint, sperind că scapă. îi vezi curind 
intrind la apă"...

„Samariteanul" 
la ora scadentei

îl cheamă Ene Dinu și este din Făcăieni, 
județul Ialomița. La întreprinderea în care 
lucra, trecea drept om de treabă și se stră
duia să pară chiar săritor. Dacă vreunul 
dintre colegi se întimpla să aibă nevoie de 
vreo sumă de bani. Ene nu zicea ba și 
opera de îndată împrumutul cerut. Acorda, 
în anumite împrejurări și păsuiri peste ter
men...

Asta la suprafață. Căci iată și fața nevă
zută a bunului samaritean. Așa cum și-a 
recunoscut-o el însuși, cum au avut sur
priza s-o constate cei din jurul său cînd 
vicleșugurile au fost date în vileag :

— Eu m-am împrumutat cu două sute 
pentru 5 zile și pe urmă s-a oferit să amine 
datoria contra o dobîndă de sută la sută...

— Mie mi-a cerut, socotită în total, o

caracteristică : 23 ani. Cum se
explică acest neschimbat indice al me
diei de virstă ? „Ne-am dezvoltat așa 
de repede incit n-am avut timp să im- 
bătrinim" — mă lămurește maistrul 
electrician Ion Itu. E adevărat, dar 
cu condiția să facem distincția în
tre ..a imbătrini" si ..a te maturiza". 
Si atunci .putem spune ; dizepștji ti
neri . nu îmbătrinesc, dar”'s6'.'lYilțturi- 
zeaz'a mai repede. Montori. electri
cieni si chiar „probiști" (lucrători 
specializați in verificarea, in probe 
de circulație, a locomotivelor) dau 
rezultate în muncă excelente la 
virste extrem de tinere. Și acest lu
cru se explică tot prin climatul răs
punderii caracteristic uzinei ..23 Au
gust". Există un sistem pedagogic e- 
xigent și riguros aplicat de cei 
virstnici. căruia șeful de echipă Va- 
sile Manea ii spune sugestiv : „e- 
ducatie industrială". Regulile sint 
simple — ordine, disciplină, exigen
tă la calitate — ce se aplică nu nu
mai arin îndemnuri sau mustrări, 
dar in special prin exemplul in 
muncă, personal.

Răspundere înseamnă, totodată, 
sentiment al noului, entuziasm, ca

pe ecranele Capitalei
țață a lui Gherase ; FEREN
TARI : Șoimii Carpaților ; GIU- 
LEȘTI : Se naște Un oraș ; CO- 
TROCENI : Vremea finului ; 
PACEA : Pentru a cauză dreap
tă : CRÎNGAȘI : Muguri neîm
pliniți ; FLOREASCA : Ziduri 
și mîini ; VOLGA, AURORA : 
Inventatorii ; VIITORUL : Poli
tică cu delicatese ; MOȘILOR : 
Pietonul ; POPULAR : Școala 
românească de medicină ; MUN
CA : Metamorfoza de la mine
reu la fier ; COSMOS : Revista 
premierelor (VI) ; TOMIS : Ves
tigii ; FLACĂRA : Casele, prie
tenele noastre ; VITAN : Oa
menii și zgomotul : PROGRE
SUL : Școala amorașilor ; FLA
MURA : Geneze.

de altfel în orice activitate care pre
supune mersul pe căi nemaiintilnite, 
creație. „Am fost foarte bucuros 
aflînd că ni s-a încredințat sarcina 
de a fabrica acest tip nou de loco
motivă — îmi spune maistrul Ion Itu. 
Era numai la cîteva zile după Con
gresul partidului și ne-am dat seama 
cu toții că această sarcină deschide o 
vastă perspectivă uzinei, noastre. 
Erapi chemați la înfăptuiri îndrăzne
țe,', "care/coptrazic plafonarea și'iner- 

. ția și .așta ne.entuziasma. „LDE 1250 
CP“ ne-a apărut ca o lucrare com
plexă, cu multe noutăți tehnice, pen
tru rezolvarea cărora era nevoie să 
aruncăm în cumpănă întreaga noas
tră îndemînare și pricepere, dar yi 
întreagă inima noastră."

Faptele maistrului Itu confirmă în
tocmai aceste vorbe. El și-a concen
trat atenția asupra elementului- 
„cheie" al locomotivei : instalația de 
forță, fabricată la „Electroputere"- 
Craiova, care, de asemenea, era un 
prototip. Ca să-l stăpînească, nu nu
mai din desene, dar, practic, prin 
contact direct, el n-a pregetat — cum 
spune — „să-și suflece minecile ha
latului" și să lucreze cot la cot cu 
ceilalți fără a pierde din vedere și 
activitatea de coordonare a operați
ilor de ansamblu ce priveau montajul 
electric.

Și astfel, la 4 ianuarie 1975, prin 
efortul unit al tuturor echipelor, în 
frunte cu comuniștii din acest sector, 
„LDE 1250 CP" „capătă viață". E 
clipa mare a bucuriei tuturor. Dar 
răspunderea nu încetează, ci ștafeta 
ei trece asupra echipelor de probiști. 
După efectuarea rodajelor și probe
lor de casă, locomotiva urmează să 
primească botezul focului pe drumu
rile de fier ale țării. Vor urma tes
tările, ca in cazul fiecărui nou pro
dus oferit exportului — în țările be
neficiare. Dar creatorii care au dat 
viață lui „1 250“ sint optimiști. Ei 
știu că exportă locomotive în 14 țări, 
pe 4 continente. Iar probiștii, care 
însoțesc, potrivit contractului, fiecare 
locomotivă pînă la destinație, aduc 
de fiecare dată aprecieri bune și 
mulțumiri. Și aceste cuvinte bun» 
sint răsplata cea mai de preț, care 
se răsfringe asupra țării, a uzinei și 
asupra fiecăruia din ei in parte.

Vînătoare în Vrancea. Cu go
naci și cu țintași, unul și unul, 
în încheierea instructajului fă
cut la fața locului, unul 
organizatorii vînătorii a 
să mai precizeze o dată :

— Deci, ne-am înțeles 
vînează numai și numai 
treți.

Printre țintași se afla și Ion 
Furceanu din satul Haret. Să
tul de stat la pindă de pomană, 
pențru ;că .prin, Jocul underlie 
afla-- nit 'se âbătttse nici un-mis
treț, I; F. și-a dat cușmă pe 
ceafă, a pus pușca la ochi, și a 
tras in primul ghemotoc de puf, 
care s-a rostogolit cit s-a ros
togolit și a ajuns drept în tolbă. 
La terminarea vînătorii, s-a [în
tocmit pe loc și nota pentru 
iepuraș : 500 de lei amendă.

din 
ținut

se 
mis-

mai avut loc
Era spre miezul nopții. Aflați 

în obișnuitul rond prin centrul 
orașului Bacău, plutonierii ■ de 
miliție Ștefan Arămoaie și Vlad 
Mazilu au observat că din ma
gazinul alimentar nr. 2 (unul 
din cele mai mari din oraș) iese 
fum. Cei doi plutonieri au spart 
vitrina și au pătruns în maga
zin. Mergînd după dîra fumu
lui, au descoperit că se produ
sese un scurt-circuit la unul 
din agregatele frigorifice. Ime
diat, acesta a fost scos din 
funcțiune. Citeva minute de în- 
tirziere, și s-ar fi produs un in
cendiu de proporții, cu pagube 
infinit mai mari decît un geam 
spart.

dobîndă de 850 lei pentru cei 1 700 împru
mutați în diverse ocazii.

— Eu am dat drept dobînzi 1 175...
Așa a dat samariteanul din Făcăieni 

cinstea pe rușine. Ca urmare, în caietul in 
care ținea „evidența" nu i-a mai rămas de 
trecut altceva decît un singur minus : cei 
3 725 lei proveniți din cămătărie și confis- 
cați. Și după cum era și de așteptat, un ase
menea sistem de dobînzi a avut și o scaden
tă penală — un an închisoare.

pînă atunci, pentru că meritele nu trebuie 
să conducă la concesii, ci dimpotrivă, la 
exigență, și mai ales, la autoexigență.

Un chiriaș peste 
măsură

de întreprinzător
Meritele nu sînt 
o polița în alb

...O mașină gonește în noapte, îndrep- 
tîndu-se cu toată viteza spre spitalul de 
urgență ; pe bancheta din spate, un tînâr 
în stare foarte gravă. Aproape trei ore au 
luptat medicii pentru a înlătura urmările 
nefaste a ceea ce, pe o fișă medicală, a fost 
consemnat în limbajul exact al medicinii : 
plagă abdominală înjunghiată.

— Onorată instanță, regret cele întîmpla- 
te. Nu-mi dau seama cum am putut să... 
Eu sînt o fire liniștită, puteți să vă intere
sați și la colegi de meritele mele...

Autorul dramaticei întimplări, autorul a- 
cestor regrete. Mihai P. Altfel — după cum 
îl caracterizau colegii de muncă de la Cen
trala industriei sticlei și ceramicii fine — 
este un bun muncitor, un om Ia locul lui. 
Și. totuși, in seara aceea de pomină, „omul 
la locul lui", venind de la o petrecere... 
prelungită, și-a uitat de bunul său nume, 
de normele elementare de conduită, și a 
lovit cu un obiect ascuțit (o șurubelniță, 
susține el), fără motiv, un trecător.

Nu ne-ndoim de sinceritatea regretelor 
sale și nici de calitățile relevate de colegi. 
Dar faptele sint fapte și nimeni nu le poate 
trece cu vederea, oricite merite ai fi avut

— Toate bune, toate bune ?
— Bune, a zis Silvia A. la întrebarea a- 

mabilă a unor vecini.
— Și pe cind mutarea ?
— Care mutare 1 a tresărit femeia. N-am 

de gind să mă mut nicăieri !
— Păi cum așa ? ! Nu ne-am înțeles cu 

domnu’ Zaharia ? A zis c-o vinde. I-am dat 
și banii...

Așa i-a fost dat Silviei să afle că Zaharia 
Parpalea, din București, str. Broșteni nr. 
24, chiriașul dumisale, nu se mulțumise nu
mai cu găzduirea. îi pusese și casa în vîn- 
zare 1 Și după ce a încasat banii... dus a 
fost.

Acum, chiriașul grăbit s-a mutat din nou. 
într-un loc sigur și... pentru un an de 
zile.

Și dacă avea atîtea pile în plus, au urmat 
și niște întrebări în plus (în instanță) :

— Cum explicați proveniența acestui stoc 
supranormativ de marfă ? a întrebat ma
gistratul. luînd act că valoarea respectivu
lui stoc depășește 12 000 de lei.

— Păi... mi le aducea cineva... Nu știu 
de unde le avea, dar venea din cînd în 
cînd cu cîte 50—100 de bucăți și eu îi dă
deam banii. I-am dat cam 8 000 de lei...

— Și cei 3 726, lipsă din gestiune ?
— Știți, am făcut eu niște calcule și mi 

s-a părut că iese socoteala...
Dar n-a ieșit. în schimb a fost dată în 

vileag toată combinația. Așa că D. M. nu 
s-a ales numai cu nota de plată, ci și cu 
sancțiunea penală cuvenită necinstei.

...De unde se vede că și prea multe pile 
strică.

Din caietul 
grefierului

„Inculpatul este apreciat in cartier ca un 
element de nădejde, mai ales că spunea și 
bună ziua la oameni..."

(Din depoziția unui martor în dosa
rul 4358/1974, Judecătoria sectorului 6).

Prea multe
...pile strică

într-o zi, s-a constatat că Duțu Mariana 
are în plus... 2 165 de pile (in calitatea sa 
de vinzătoare la Tehnometalul din Bucu
rești, strada Doamnei nr. 16, dumneaei 
avea asemenea scule în stocul de marfă).

„Este adevărat că nu lucrez și că in seara 
respectivă am cunoscut in fața restaurantu
lui un bărbat al cărui nume nu l-am reți
nut ; nu sint insă de acord cu învinuirea 
de acostare de persoane, deoarece eu in
tenționam să mă căsătoresc cu el chiar in 
seara aceea..."

(Din declarațiile Vasilicăi N. din 
comuna Movila Miresei, jud. Brăila).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

cu păcăleală
De ocupație „fără", Vasile 

Mihaiu din Brăila (str. Școlilor 
nr. 9) a început să confecțione
ze verighete de alamă, pe care 
le vindea naivilor drept veri
ghete de aur.

Cum proceda? Simplu : se 
apropia de cite unul și îi șoptea 
la ureche, discret, pentru a fi 
crezut : „Aur curat. Chilipir, nu 
alta. Am numai două verighete 
(doar nu era prost să spună 
cîte mai are prin buzunare), și 
nu le-aș vinde nici în ruptul 
capului, dar sînt la ananghie", 
învățate pe de rost, aceleași 
cuvinte le șoptea fiecăruia. Pînă 
deunăzi, cind unul dintre cum
părătorii păcăliți, văzind că au
rul „curat" i s-a înnegrit, s-a 
dus și a sesizat miliția. Lucru 
pe care l-ar fi putut face și 
ceilalți amatori de chilipiruri 
păcăliți. Sau poate că lor nu li 
s-au innegrit încă tinichelele ?

Prețul
’ V

comodității
9

Vasile Stanciu din Cozieni 
(Buzău) conducea tractorul ru
tier 41-BZ-1014, la care erau 
atașate două remorci încărcate. 
Fiind — cum se spune — sar
cină mare, la urcarea și cobo- 
rirea pantelor mai repezi, trac
toristul desfăcea remorca a 
doua, suia sau cobora cu prima, 
după care se întorcea s-o ia și 
pe cealaltă. A făcut aceste ope
rații la două pante. La a treia 
însă, din comoditate, a ambalat 
motorul și a încercat să urce 
cu ambele remorci deodată. în
cercarea a dat greș. Tractorul a 
intrat intr-un parapet de pod, 
de unde s-a răsturnat și 
zut într-o prăpastie. Iar 
de la volan a plătit cu 
prețul comodității sale.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scinteii"

a că- 
omul 
viața
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Încheierea vizitei oficiale de prietenie a primului ministru
AL GUVERNULUI ROMÂN, MANEA MĂNESCU,

DAMASC 1 — Corespondentul
nostru transmite : La 1 februarie 
au avut loc. intr-o atmosferă cordia
lă. de caldă prietenie, caracteristică 
relațiilor dintre cele două țări si po
poare. convorbirile finale intre pri
mul ministru al guvernului român, 
tovarășul Manea Mănescu. si pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. A. Siriene, Mahmoud Al Ayoubi.

In continuare, la Consiliul de Mi
niștri al R. A. Siriene a avut loc 
semnarea documentelor de concre
tizare a tratativelor desfășurate de

cele două părți, în problemele coo
perării economice bilaterale.

Cei doi prim-miniștri au semnat 
un Program de măsuri care să con
ducă la realizarea in cele mai bune 
condiții a proiectelor și acordurilor 
convenite, la extinderea și diversi
ficarea cooperării economice româ- 
no-siriene. Miniștrii de resort ro
mâni și sirieni au semnat următoa
rele documente : protocolul privind 
acțiunile de cooperare dintre Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele din Republica Socia
listă România și Ministerul Indus

triei din Republica Arabă Siriană ; 
protocoalele de cooperare între Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale 
(Departamentul Cooperării Econo
mice Internaționale) din Republica 
Socialistă România și, respectiv, 
Ministerul Petrolului și Resurselor 
Naturale, Ministerul Agriculturii și 
Reformei Agrare și Ministerul Ba
rajului de pe Eufrat din Republica 
Arabă Siriană ; contractul pentru 
construirea unei uzine de triplusu- 
perfosfați. După schimbul documen
telor semnate, cei doi prim-miniștri

au evidențiat, în alocuțiunile rosti
te, rezultatele rodnice ale convorbi
rilor desfășurate în spiritul hotări- 
rilor și indicațiilor celor doi pre
ședinți prieteni, Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El-Assad, exprimind con
vingerea că ele vor impulsiona coo
perarea bilaterală, reciproc avanta
joasă, vor aduce o contribuție va
loroasă la întărirea prieteniei tradi
ționale dintre popoarele român și 
sirian, la înfăptuirea aspirațiilor lor 
de propășire economică și socială, 
de pace și progres.

Cronica zilei
Cu ocazia împlinirii a 25 de ani 

dă la stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam, 
între George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, și Nguyen Duy 
Trinh, ministrul afacerilor externe 
al R. D. Vietnam, a avut Ioc un 
schimb de telegrame de felicitare.

Primul ministru al Republicii Islamice Pakistan, 
Zulfikar Aii Bhutto, va face o vizita oficială de prietenie 

in Republica Socialistă România
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, domnul 
Zulfikar Aii Bhutto, primul mi
nistru al Republicii Islamice Pa

kistan, împreună cu soția, va face 
o vizită oficială de prietenie in 
România, în cursul lunii februarie 
1975.
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La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, Mahmoud Al Ayoubi, 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a făcut o vizită oficială de 
prietenie în Republica Arabă Si
riană, in perioada 27 ianuarie — 1 fe
bruarie 1975.

în timpul vizitei, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, a fost 
primit de Hafez El-Assad. secretar 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, căruia i-a transmis 
un mesaj de prietenie din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre- 

>dintele Republicii Socialiste Româ
na, secretar general al Partidului 

Comunist Român, împreună cu cele 
mai călduroase salutări și urări de 
succes, sănătate și pace pentru pre
ședintele sirian și urări de progres 
și prosperitate pentru poporul sirian 
prieten. La rîndul său, președintele 
Republicii Arabe Siriene a rugat pe 
primul ministru român să transmită 
salutările sale cordiale și urări de 
sănătate și fericire personală pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ace
leași urări de progres și prosperi
tate pentru poporul român prieten.

Primul ministru al guvernului ro
mân. împreună cu persoanele care 
l-au însoțit au vizitat principalele 
proiecte de dezvoltare economică 
din Republica Arabă Siriană și in 
principal acelea care sint în curs de 
execuție în cadrul programelor de 
cooperare economică dintre cele 
două țări. Ei au vizitat, de aseme
nea, citeva locuri istorice, precum și 
orașul eliberat Kuneitra.

Oaspetele român prieten s-a bucu
rat pretutindeni de o primire căldu
roasă si amicală, care reflectă rela
țiile foarte prietenești statornicite 
între cele două țări și popoare.

Convorbirile purtate cu prilejul 
vizitei oficiale de prietenie a 
mului ministru al Guvernului 
publicii Socialiste România au avut 
un pronunțat caracter de lucru și de 
studiu și au decurs într-o atmosferă 
de prietenie cordială, de înțelegere 
li respect reciproc.

La convorbiri au participat:
— din partea română: loan Avram, 

ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele : Nicolae Ionescu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 

și, - Cooperării
secretar general al Consi- 

de Miniștri : Emilian Man- 
ambasadorul Republicii So

in Siria ; Marcel

CU

pri- 
Re-

i nistru secretar de sta. ._ ........
ț ț’pomerțului Exterior și,

.Economice Internaționale : Ion
’ Icn. 

liului 
ciur, 
cialiste România ... ___ , ______
Dinu, director în Ministerul Aface
rilor Externe ; Petre Cormoș, direc
tor în M.C.E.C.E.I. ; Nicolae Vulcan, 
directorul Centralei industriale pen
tru utilaj tehnologic, chimic, petro
lier și minier.

— din partea siriană : Abdel Ha
lim Khaddam, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe ; Mohammad Haydar, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri pentru afacerile economice ; 
Fayez Al Nasser, ministru de stat 
pentru problemele Consiliului de Mi
niștri : Mohammad Imadi. ministrul 
economiei și comerțului exterior ; 
Chteoui Seifo, ministrul industriei, 
Moursel Abou Omar. ministrul agri
culturii și reformei agrare, dr. Ad
nan Moustafa. ministrul petrolului si 
resurselor minerale.

în timpul convorbirilor, cei doi 
prim-miniștri s-au informat reciproc 
asupra rezultatelor obținute de ță
rile lor în procesul dezvoltării eco
nomice și sociale. Ei au luat notă cu 
interes și satisfacție de succesele re
alizate de popoarele român și sirian, 
sub conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui Hafez El- 
Assad.

Prim-miniștrii au constatat cu de
osebită satisfacție că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare se dezvoltă pe mul
tiple planuri, pe baza principiilor ne
amestecului în treburile interne, res
pectării suveranității și independen
ței naționale, avantajului reciproc, ca 
și a celorlalte principii care au fost 
înscrise în Declarația solemnă co
mună semnată de președinții celor 
două țări la București, la 7 septem
brie 1974.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
Importanța deosebită pe care o au 
întilnirile la nivel înalt dintre secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez El-As
sad, pentru întărirea prieteniei, ex
tinderea si adincirea colaborării mul
tilaterale între cele două state, par
tide și popoare. Aceste întîlniri, acor
durile și hotăririle luate de cei doi

președinți prieteni, care au rezultat 
în urma acestor întîlniri, au dat un 
impuls deosebit dezvoltării impe
tuoase a acestor relații, corespunză
tor intereselor popoarelor român și 
sirian, cauzei păcii și cooperării in
ternaționale.

Cei doi prim-miniștri au constatat 
cu satisfacție că înțelegerile încheia
te și-au dovedit succesul în procesul 
punerii lor în practică și au expri
mat hotărirea guvernelor lor de a 
face totul ca acestea să fie îndepli
nite în condiții cit mai bune. Rezul
tatele cooperării dintre cele două 
țări sint : darea în exploatare a mi
nei de fosfați de la Khneifiss : in
stalația de însilozare si încărcare a 
fosfaților din portul Tartous ; lucră
rile. în curs, de construire a rafină
riei de Ia Banias : exploatarea si ex
plorarea unor cîmpuri petrolifere ; 
lucrările de irigații și îmbunătățiri 
funciare si alte proiecte industriale 
si în domeniul agriculturii.

Cei doi prim-miniștri au examinat 
cu atenție fiecare acțiune de coope
rare rezultată din înțelegerile reali
zate între cei doi președinți și au 
căzut de acord asupra căilor și mij
loacelor de executare a acestora. Ei 
au făcut un schimb de vederi cu 
privire la noi posibilități de coope
rare. care urmează a fi studiate în 
continuare de autoritățile responsa
bile din cele două țări, în vederea 
finalizării lor.

Prim-miniștrii au apreciat impor
tanța creării și activității Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică, pentru punerea în apli
care a acordurilor de cooperare eco
nomică dintre cele două țări și ex
tinderea acestei cooperări.

Cele două părți au subliniat
satisfacție că în ultimul an au sporit 
considerabil schimburile comerciale 
dintre cele două țări, acestea fiind 
în anul 1974 de aproape trei ori mai 
mari decît în anul 1973. Părțile și-au 
exprimat speranța că un rol însem
nat în extinderea acestor schimburi 
îl va avea Acordul comercial pe ter
men lung, care a intrat în vigoare la 
1 ianuarie 1975.

Cei doi prim-miniștri au semnat un 
Program de măsuri care să conducă 
la realizarea în cele mai bune con
diții a proiectelor și acordurilor con
venite. la extinderea și diversificarea 
cooperării economice româno-siriene. 
în timpul vizitei au fost de asemenea 
semnate următoarele documente : 
prdtocolul privind ăcțiiihile <fe coope
rare dintre Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele din Re
publica Socialistă România și Minis
terul Industriei din Republica Arabă 
Siriană : protocoalele de cooperare 
între Ministerul Comerțului Exterior 
Si Cooperării Economice Internațio
nale (Departamentul Cooperării Eco
nomice Internaționale) din Republica 
Socialistă România și. respectiv. Mi
nisterul Petrolului și Resurselor Na
turale. Minisțerul Agriculturii și 
Reformei Agrare și Ministerul Bara
jului de pe Eufrat din Republica 
Arabă Siriană : contractul pentru 
construirea unei uzine de triplusu- 
perfosfați. ■

Cei doi prim-miniștri și-au mani
festat deplina lor satisfacție pentru 
diversificarea relațiilor dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist, ceea ce contri
buie la apropierea dintre cele două 
țări și popoare.

Părțile au dat o apreciere pozitivă 
relațiilor dintre cele două 
domeniile științei, culturii, 
mîntului. turismului și au 
hotărirea lor de a dezvolta 
sifica colaborarea in aceste 
de a încuraja relațiile directe 
instituțiile specializate din cele două 
țări.

Cei doi șefi de guverne au trecut 
în revistă stadiul actual al situației 
internaționale și au constatat că for
țele imperialiste si reacționare des
fășoară eforturi îndreptate spre opri
rea procesului de destindere inter
națională si împiedicarea străduințe
lor forțelor progresiste de a lichida 
zonele de tensiune din lume. Ei au 
dat expresie hotărîrii țărilor și po
poarelor lor de a continua să de
pună eforturi pentru consolidarea 
pașilor pozitivi care servesc cauzei 
păcii si securității internaționale.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
că problemele referitoare la stabi
lirea de relații economice echilibra
te si egale in drepturi între toate ță
rile. precum și eliminarea decalaju
lui care există între țările dezvol
tate si țările în curs de dezvoltare 
au devenit unele dintre cele mai ur
gente în stadiul actual al situației 
internaționale, dată fiind influenta 
lor directă asupra păcii și securității 
internaționale. Cele două părți s-au 
pronunțat cu fermitate pentru solu
tionarea acestor probleme pe baza 
instaurării unei noi ordini economi-

țări în 
învăță- 

subliniat 
și diver- 
domenii, 

între

19,30 Telejurnal.
20,00t 22,00
22,10

Film artistic : „în Nord, 
Alaska !“.
Telejurnal.
Duminica sportivă.

spre
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10,00
11,15

12,30
13,00
15,00

16,30

Deschiderea programului. 
Cravatele roșii.
Film serial pentru copii : 
Daktari.
Viața satului.
Bucuriile muzicii. In pro
gram : Joseph Haydn — Cîn- 
teeul din amurg, oratoriu' 
„Anotimpurile".
De strajă patriei. 
Album duminical.
Magazin sportiv : „100 de ani 
de fotbal" — un film despre 
istoria tocului cu balonul 
rotund.
Baladă pentru acest pămint.

16,50 In sprijinul activității cultu- 
ral-artlstice de amatori pen
tru campania electorală.

17,00 Cel mal bun continuă — con
curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală. 
Film serial : „Ruinele 
pușcă". (Episodul I). 
Reporter ’75. 
1001 de seri.

17,55

19.00
19,20

îrn-

10,00—11,15 Matineu simfonic. 
20,00 
20,30

16,00
16,05

16,20

16.30
19,00
19,20
19.30
20,00
20,25

Muzica deceniului opt. 
Documentar TV : O vinfitoare 
pe baltă.
Muzică ușoară.
Vitrina literară.
Telerama.
Melodii lăutărești.
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Telex.
Drag mi-e ctntecul — melodii 
populare.
Schiul ? Nimic mai simplu !
— ciclu de inițiere.
Emisiune in limba maghiară 
Tribuna TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Reflector.
Roman foileton : „Umbra 
Turnului". (Episodul VIII).

21,15 Revista literar-artistică TV. 
22,10 24 de ore.

ce si politice internaționale, a demo
cratizării relațiilor interstatale, prin 
recunoașterea dreptului suveran al 
tuturor statelor asupra resurselor lor 
naturale, a dreptului lor la dezvol
tare economică. în conformitate cu 
rezoluțiile adoptate de Organizația 
Națiunilor Unite in acest domeniu și. 
în special, acelea ale sesiunii a 6-a 

Generale a 
prime și 

cu Carta 
economice

speciale a Adunării
O.N.U. asupra materiilor 
dezvoltării, precum și 
drepturilor si obligațiilor 
ale statelor.

Cei doi șefi de guverne 
primat o vie neliniște față de situa
ția gravă din Orientul Apropiat. Ei 
au subliniat că menținerea de către 
Israel a teritoriilor arabe ocupate 
prin forță în 1967 constituie o sursă 
de tensiune permanentă și prezintă 
pericolul unei noi conflagrații și a 
reluării ostilităților militare. Ei au 
reafirmat că prelungirea acestei si
tuații periculoase este de natură să 
pericliteze securitatea și pacea în re
giune și in lume.

Cele două părți au căzut de acord 
că instaurarea unei păci juste și du
rabile în Orientul Apropiat reclamă 
aplicarea rezoluțiilor pertinente ale 
Adunării Generale și ale Consiliului 
de Securitate al O.N.U., care prevăd 
retragerea imediată a forțelor arma
te israeliene din toate teritoriile ara
be ocupate în 1967, ca și restabilirea 
drepturilor naționale ale poporului 
arab palestinean, inclusiv dreptul 
său Ia autodeterminare.

Cei doi șefi de guverne și-au ex
primat profunda lor îngrijorare cu 
privire la agravarea repetatelor a- 
tacuri militare israeliene contra 
populației pașnice din Libanul de 
sud si au considerat că aceste a- 
tacuri constituie un obstacol în calea 
eforturilor 
păci juste 
Apropiat.

Cei doi 
tit rezoluția 
O.N.U. 3 240 (XXIX) din 29 noiem
brie 1974, care stabilește responsa
bilitatea Israelului pentru distruge
rea cu premeditare a localității Ku- 
neitra înainte de a o părăsi și îl 
condamnă pentru acest act contrar 
normelor și convențiilor internațio
nale, rezoluție in favoarea căreia a 
votat și delegația română. Primul 

. ministru al Republicii Socialiste 
^România și colaboratorii săi au con-

‘ “ș’tatatcu" vie emoție"și prBfiilid' re
gret distrugerea completă a brasului 
Kuneitra și și-au exprimat dezapro
barea față de acest act reprobabil.

Prim-ministrul român și președin
tele Consiliului de Miniștri sirian au 
exprimat convingerea guvernelor lor 
că starea periculoasă de tensiune 
care predomină în prezent în regiune 
necesită eforturi susținute pentru a 
se ajunge la o reglementare a con
flictului și cere, in special, reluarea 
convorbirilor între toate părțile inte
resate in cadrul Conferinței de la 
Geneva asupra Orientului Apropiat, 
cu scopul de a se ajunge la o soluție 
justă și durabilă, prin aplicarea re
zoluției 338 a Consiliului de Securi
tate și a altor rezoluții adoptate de 
O.N.U. in acest domeniu. Ei au evocat 
posibilitatea de participare la Confe
rința de la Geneva și a altor state.

și-au ex-

vizînd instaurarea unei 
și durabile în Orientul

prim-miniștri au reamin- 
Adunării Generale a

pentru a le permite să-și aducă o 
contribuție pozitivă la procesul de 
realizare a păcii in Orientul Apropiat.

Părțile au salutat rezultatele ob
ținute pină în prezent la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa și au subliniat necesitatea de a 
se intensifica eforturile pentru înche
ierea acestei conferințe cu succes, cit 
mai curînd posibil. Ei au subliniat 
legătura dintre securitatea europea
nă și securitatea în regiunea Mării 
Mediterane și în special în Orientul 
Apropiat.

Părțile au salutat actualul proces 
de decolonizare care are loc în colo
niile portugheze și au afirmat spri
jinul lor față de popoarele care se 
mai află sub jugui colonialismu
lui, imperialismului și rasismului, în 
lupta lor pentru libertate și indepen
dență națională, pentru progres eco
nomic și social.

Cele două părți au apreciat că 
instaurarea păcii în Vietnam nece
sită măsuri eficace pentru respec
tarea și aplicarea Acordurilor de la 
Paris și au reafirmat sprijinul ță
rilor lor față de lupta poporului 
vietnamez. Ele au reafirmat spriji
nul guvernelor lor pentru Guvernul 
Regal de Uniune Națională a.1 Cam- 
bodgiei, în lupta justă pe care o 
duce pentru a asigura independen
ța națională a țării sale. Părțile s-au 
pronunțat, de asemenea, pentru res
pectarea drepturilor tuturor popoa
relor din această regiune a lumii de 
a dispune de propria lor soartă, 
fără nici un fel de amestec din ex
terior.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
necesitatea de a se adopta măsuri 
eficiente în vederea încetării cursei 
înarmărilor, înfăptuirii dezarmării 
generale și totale, in primul rind a 
dezarmării nucleare.

Subliniind necesitatea creșterii ro
lului O.N.U. în viața internațională, 
cei doi prim-miniștri au considerat 
că toate statele membre trebuie să 
participe la rezolvarea problemelor 
fundamentale cu care se confruntă 
omenirea.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România a ex
primat sincere mulțumiri primului 
ministru al Guvernului ~ .......
Arabe Siriene, celorlalte 
siriene, pentru primirea 
care i-a fost rezervată, f_ 
prieteniei dintre cele, două țări și 
-popoare. - - Vi >> |

Din însărcinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președintelui 
Hafez El-Assad, cei doi prim-mi
niștri au hotăriț să se întilnească 
periodic pentru a analiza modul în 
care se realizează înțelegerile în
cheiate în domeniul cooperării eco
nomice, pentru identificarea de noi 
posibilități de cooperare. în acest 
sens, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a invitat pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene să facă o 
vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă România. Invitația 
a fost 
vizitei 
terior.

acceptată cu 
urmind a fi

DAMASC, 1 februarie

r cr
eare

Primul ministru al guvernului 
mân. tovarășul Manea Mănescu. 
a făcut o vizită oficială de priete
nie în Republica Arabă Siriană, la 
invitația președintelui Consiliului de 
Miniștri sirian. Mahmoud Al Ayoubi. 
a părăsit sîmbătă la amiază Damas
cul. indreptindu-se spre patrie.

La plecarea de pe aeroportul in
ternațional din Damasc, oaspetele 
român a fost condus de președin
tele Consiliului de Miniștri al R.A. 
Siriene. Mahmoud Al Ayoubi. de 
Abdel Halim Khaddam. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis
tru al afacerilor externe. Mohammad 
Haidar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri pentru probleme e- 
conomice. Fayez Al-Nasser. ministru 
de stat pentru problemele Președin
ției Consiliului de Miniștri. Aii Zaza, 
ministru de interne, dr. Mohammad

Sosirea în
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manca 
Mănescu. s-a înapoiat, sîmbătă după- 
amiază. din vizita oficială de prie
tenie pe care a făcut-o în Republica 
Arabă Siriană.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Emil Drăgănescu,
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17,30 Telex.
17,35 ‘

17,50

18,45
19.05
19,20
19,30
20,00

20,30

21,45
21,50
22,05

Să cînte tinerețea — muzică 
ușoară.
Film serial : „Mandrin". 
sodul II).
Instrumente și 
Bucureștiul — 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Ce știm și ce 
pre...
Seară de operă : „Boema" de 
Puccini.
Telex. 
Reportaj TV.
Pagini de umor : „Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea".

virtuozi, 
azi.

(Epi-

nu știm des-

cinema

Național pentru Educație • Ieri la hochei: România — 
Cehoslovacia (tineret) 5—2

Fizică și Sport
La 1 februarie 1975 a avut loc 

Plenara Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport care a con
vocat cea de-a treia Conferință pe 
țară a mișcării sportive, in zilele de 
13 și 14 februarie 1975.

Participanții la plenară au dezbă
tut și completat documentele care 
vor fi supuse conferinței si au a- 
probat, în unanimitate, următoarea 
ordine de zi a Conferinței pe țară 
a mișcării sportive:

1. Raportul privind activitatea 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport de la cea de-a doua 
Conferință pe țară a mișcării spor
tive (iulie 1967) pînă în prezent.

2. Programu-l de dezvoltare a acti
vității de educație fizică și sport din 
Republica Socialistă România, pe 
perioada 1975—1980,

3. Alegerea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

De asemenea, plenara a 
ca, în după-amiaza 
bruarie a.c., să aibă 
federațiilor sportive 
mitetelor federale.

La patinoarul acoperit din Miercu
rea Ciuc s-a desfășurat cea de-a 
doua întîlnire internațională amica
lă de hochei pe gheată dintre echipa 
reprezentativă a României și selcc-. 
tionata de tineret a Cehoslovaciei. . 
Hocheiștii români au terminat din 
nou învingători, de data aceasta cu ’ 
scorul de 5—2 (2—0. 1—2. 2—0). Go-. 
lurile formației române au fost în
scrise de Gali (2). Zgincă. Costea și 
Justinian.

în primul joc. disputat vineri sea
ră. echipa României a ciștigat cu sco
rul de 5—3.

6—4. A doua partidă, dintre T. Ovicî 
si campionul R.D.G., Emmrich, s-a 
încheiat după disputarea a trei se
turi. Primul set a luat sfîrșit la scorul 
de 7—6 pentru Emmrich. Al doilea 
a revenit lui Ovici. tot cu 7—6. Am
bele seturi, care au durat aproape 2 
ore. au fost foarte disputate, ambii 
jucători dind dovadă de multă com
bativitate. în al treilea set. Ovici a 
cedat surprinzător de ușor. Emmrich 
adiudeeîndu-și victoria cu 6—1. As
tăzi. deci. în finală : Emmrich— 
Marcu.

• „Cupa Poiana" Ia schi

ȘAH

înaintea
la

• Campionatul diviziei A 
Ia handbal

Republicii 
autorități 

i cordială 
simbol al

plăcere, data 
stabilită ul-

1975

Imadi. ministrul economiei si co
merțului exterior. Chteoui Seifo. mi
nistrul industriei, dr. Adnane Mous- 
tafa. ministrul petrolului si resurse
lor naturale. Moursel Abou Omar. 
ministrul agriculturii si reformei a- 
grare. de funcționari superiori, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Damasc.

Erau de fată ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Damasc, 
Emilian Manciur. si membri ai am
basadei române.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Arabe Siriene, după care 
cei doi prim-miniștri au trecut in 
revistă garda de onoare. Apoi, pri
mul ministru al guvernului român 
si persoanele oficiale române care 
l-au însoțit in vizita în Siria și-au 
luat rămas bun de la cei prezenți.

ap ita lă
Gheorghe Oprea si Mihai Marinescu, 
viceprim-ministri ai guvernului, 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, alti membri ai guver
nului.

A fost de fată Muhsem Sayadi. în
sărcinat cu afaceri a.i. al Republicii 
Arabe Siriene la București.

aprobat
zilei de 13 fe- 
loc conferințele 
și alegerea co-

(Agerpres)

ultimei runde,
Orense

rundă, cea de-a 14-a,în penultima
a turneului international masculin de 
șah de la Orense (Spania). Florin 
Gheorghiu a remizat în 15 mutări cu 
englezul Raymond Keene. Danezul 
Larsen a ciștigat partida cu spanio
lul Arturo Pomar.

înaintea desfășurării ultimei run
de, pe primul loc în clasament se 
afljȚ marele maestru darbșz Bent 
Larsen cu- 9,5 puncte și o partidă în
treruptă, urmat de Florin Gheorghiu 
(România) — 9,5 puncte. Andersson 
(Suedia) și Liubojevici (Iugoslavia) 
— 9 puncte și cîte o partidă între
ruptă fiecare.

în sala „Victoria" din Ploiești au 
continuat întrecerile campionatului 
diviziei A la handbal masculin. E- 
chipa Steaua București a învins cu 
26—15 formația Universitatea Craio
va. iar Dinamo București a ciștigat 
cu 24—15' partida susținută cu echi
pa C.S.U. Galați.

Alte rezultate : Dinamo Brașov — 
Independența Sibiu 21—18 : Știința 
Bacău — Universitatea Clui-Napoca 
16—15.

La Poiana Brașov a început ieri; 
cea dc-a 12-a ediție a competiției 
internaționale de schi alpin dotată 
cu „Cupa Poiana". La startul între
cerilor sint prezenți sportivi dini 
Bulgaria, Cehoslovacia, Italia, Po
lonia, Ungaria și România.

Concursul a-debutat cu proba mas
culină de slalom uriaș, in care vic
toria a revenit bulgarului Ivan Pe- 
lev, cronometrat în ceile doua manșe 
cu timpul total de 3T4”40/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat con- 
ourenții români Dan Cristea — 
(3’16”38/100) și Dorin Munteanu.

Astăzi se va 
slalom special.

desfășura proba de

• Nou record republican 
la atletism

in sala „23 August" din Capitală 
au început ieri campionatele muni
cipale de atletism. Performerul pri
mei zile de concurs a fost Marin Ior
dan (Dinamo), care a stabilit un nou 
record republican pe teren acoperit 
în proba de aruncare a greutății : 
18,09 m.

Erwin Sebestyen a ciștigat cursa 
de 60 m garduri cu timpul de 7”7/10 
(record republican egalat), iar Nicu- 
Iina Ilie a terminat învingătoare în 
proba de săritură în înălțime. cu 
1,75 m.

Alte rezultate : săritura în lungi
me femei : Maria Ionescu (C.A.U.) — 
6,22 m ; 60 m plat femei : Dorina 
Cătineanu (C.A.U.) — 7”5/10.

® Astăzi, finalele turneului 
de tenis de la Cluj-Napoca

! ’ GDUJ^NAPOGA (Corespondentul»

• Franța — 
la

Anglia 27—20, 
rugbi
„Twickenham", înPe stadionul 

prezența a peste 70 000 de specta
tori, s-a disputat meciul internațio
nal dintre selecționatele Angliei și 
Franței, contînd pentru „Turneul 
celor cinci națiuni" la rugbi. După 
un joc de excelentă factură tehnică, 
extrem de disputat, rugbiștii fran
cezi au terminat învingători cu 27-= 
20 (12—10).

★
La Edimburg, în cadrul aceleiași 

competiții, Scoția — Irlanda 20—13 
(14—6). Partida a fost urmărită de 
circa 65 000 de spectatori.

„Europenele1 de patina)
A cincea oară cunoscuții patina* 

tori Ludmila Pahomova și Aleksandr 
Gorșkov au ciștigat titlul de campioni 
•europeni’' ‘în proba»- de dansuri, la Co*

’^cînteii1'.''Alexandru Muresah). —11 p6Ația‘^â7'iii d&țffl''db'altfel și titlul de 
campioni ai lumii'. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Jilary Green — 
Gleen Watts (Anglia) — 203,20 puncte 
și Natalia Liniciuk — Ghenadi Kar- 
ponosov (U.R.S.S.) — 201,42 puncte.

Sîmbătă. în cadrul competiției ..Cir
cuitul României" la tenis, s-au dispu
tat semifinalele la simplu si dublu. 
La simplu. în prima partidă, T. Mar- 
cu l-a învins pe D. Hărădău cu 7—6 ;
1

ACTIVISTUL DE PARTID
(Urmare din pag. I)
produse sodice. A stat de vorbă cu 
muncitorii întîlniți ; aceștia i-au spus 
că pentru ușurarea efortului fizic, 
pentru mai mult spor, unele lucrări 
ar putea fi mecanizate ; că becurile, 
in loc să lumineze efectiv locurile 
de muncă, sint cocoțate la mare 
înălțime, parcă să folosească ca de
cor. consumindu-se în zadar curentul. 
,.A mai fost săptămîna trecută pe 
aici cineva, un tovarăș de la județ. 
A fost cu directorul nostru. I-am 
spus același lucru, dar deocamda
tă...". Vizitatorul i-a întins mina și 
i-a spus : „Eu am fost tovarășul de 
la județ, cu mine ați vorbit și săp
tămîna trecută. Am revenit acum să 
vedem ce s-a făcut din ceea ce am 
discutat atunci. Și văd că... nimic". 
„Mă scuzați — i-a răspuns munci
torul. Nu v-am recunoscut pentru că 
și acum, ca și atunci, este tot 
neric".

Noaptea următoare nu s-au 
intîlnit. Dar 
tru că... s-a

s-ar fi recunoscut, 
făcut lumină..

întu-

mai 
pen-

De ce s-a rarefiat
bit cartoteca ?
ultimilor ani. de multe ori. la 
Vilcea. activiștii de partid au 
examinat în diferite foruri situa
ția zootehniei. Au lost aduse în dis
cuție cifre, procente, s-au adunat 
numeroase situații... Pentru acea pe
rioadă, în arhiva județului se găsesc 
destule referate, procese verbale ale 
diferitelor ședințe care, toate, con
semnau de fapt rezultatele modeste, 
dacă nu chiar slabe din zootehnie. 
Pentru o altă perioadă — cea din a 
doua parte a anului trecut — se gă
sesc însă mai puține dosare. De ce s-a

SU-
în decursul

..rarefiat" subit cartoteca ? Oare au 
fost mai puțin... harnici activiștii de 
partid ? Oare faptul că pentru acea 
perioadă sint mult mai puține dosare 
înseamnă că au neglijat problema 
respectivă? Nu — pentru că. în schimb, 
în acea perioadă zootehnia județului 
a marcat progrese evidente. Și totul 
devine astfel explicabil, totul se lea
gă : a fost afectat mult mai puțin 
timp întocmirii de informări, prezen
ței în ședințe — în 
nării directe, zilnice, 
unitățile zootehnice, 
mijlocul lucrătorilor ; 
cii politice vii. directe.

Cunoscut fiind că una din condi
țiile de căpetenie pentru sporirea 
producției de carne, lapte, lină etc. 
o constituie încetățenirea unei rigu
roase ordini și discipline, membrii 
biroului comitetului județean de 
partid au stabilit o acțiune — să o 
numim 
Practic, 
mineață 
membrii 
activiști 
mii in 
diferitelor cooperative agricole de 
producție. întîlnirile operative, la 
orele amiezii, cu factorii locali — se
cretari 
partid 
C.A.P. 
partid 
torul zootehnic 
drept subiect analiza activității din 
zootehnie, s-au desfășurat intr-un 
mod concis, clar, practic, cu propu
neri și măsuri discutate pe loc si 
aplicate imediat.

Acțiunea a cuprins numeroase co
operative agricole din județ. în locul 
hirtiilor și ședințelor au fost prefe-

rate, pe bună dreptate, măsurile 
concrete, intervenția energică la fața 
locului. Așa se face că acum vorbesc, 
prin graiul lor limpede și convingă
tor, faptele, rezultatele muncii prac
tice, perseverente, de pe teren : la ------------ .. ....

de- 
la

C.A.P. Făurești, ca și în alte locuri, 
planul producției de lapte a fost 
pășit în proporție de pînă la 50 
sută.

folosul partici- 
la sectoarele si 

prezentei în 
acestora, mun-

.,acțiunea celor 40 de zile1 
timp de 40 de zile, d: 
de dimineață, la ora ■ 
biroului județean și all 
de partid s-au aflat pri 
sectoarele zootehnice al

de comitete comunale
și primari, președinți
și secretari de comitete 
din C.A.P.. brigadieri din 

ș.a. — care

de 
de 
de 

sec-
aveau

0 „plimbare" în loc de 
ședință Am ret*nut un ep‘s°d< 
aparent mai amuzant, dar. în esența 
sa. semnificativ pentru preocuparea 
de a... scoate din uz autocriticile for
male. însoțite de angajamente pom
poase, bune doar să fie date uitării 
după ce au fost făcute.

...Cu deplin temei s-a apreciat, la 
un moment dat, că modul defectuos 
de organizare a transportului in co
mun din municipiul Vilcea are re
percusiuni serioase asupra pulsului 
productiv al unităților economice. 
Dar repetatele critici la adresa fac
torilor responsabili n-au avut e- 
fectul dorit la tovarășii vizați — 
membrii de partid din conducerea 
sectoarelor respective. Mai mult, se 
invoca lipsa de temei a unor sesizări.

Dar într-o zi, la primele ore 
ale unei dimineți, cadrele răs
punzătoare de organizarea trans
portului în comun au fost invitate 
la comitetul județean de partid. 
(„Și-au venit coborînd din cite o ma
șină" — ni s-a relatat). Pentru a cu
noaște mai bine starea de lucruri, 
respectivii tovarăși au fost invitați 
să urce în autobuze și să călătoreas
că spre diferite întreprinderi, odată 
cu oamenii care intrau în schimb.

Lecția a reușit, și-a atins scopul. 
După ce au călătorit, unii chiar pe 
scările autobuzelor, altfel s-a discutat 
despre responsabilitatea cu care-și 
fac datoria și despre urgența măsu
rilor care trebuie luate. Cine să mai 
aștepte prilejul unei noi ședințe, pen
tru a repeta refrenul vechilor auto
critici și angajamente ?

Desigur, s-ar mai putea consemna 
multe alte asemenea aspecte și epi
soade. De pildă, participind la adu
narea generală a organizației de bază 
de la „sculerie" din cadrul întreprin
derii de utilai chimic și forjă din 
Rm. Vilcea, activiști de răspundere 
ai comitetelor județean și municipal 
de partid au ajutat nemijlocit la 
îmbunătățirea proiectului hotărîrii 
adoptate, astfel ca ea să 
mai concretă, să 
bine responsabilitățile ; 
imediat 
ganizată 
zației de 
ședință

a Veronica : DOINA — 9,30; 11,15; 
13,15; 15,30; 17,30.
a Program de documentare : 
DOINA — 19.30.
a Conrack : CAPITOL 
11,45; 14; 16,15; 18,30 "
a Ștefan cel Mare 
CENTRAL — 9,15; 
EXCELSIOR — 9; 
TOMIS — 9; 12,30; 
MURA - 9; 12,30;
a Călătorie întreruptă : LUMINA
— 9: 11: 13; 16; 18; 20.
© Visuri împlinite : TIMPURI NOI
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
o Ultimul țărm — 10, Un trecător 
în ploaie — 12.15. Firecreek —
18.30, Alitet pleacă în munți — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union) 
a Școala tinerilor căsătoriți : 
VICTORIA — 9: 11,15: 13.30: 16; 
18,15; 20,30, GRIVITA — 9; 11,15: 
13,30: 16: 18,15: 20,30.
O Zidul : BUZEȘTI — 9: 11,15:
13,30: 16; 18.15; 20,15, AURORA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45: 18: 
o A început Ia Neapole 
DIA — 9: 11,15; 13,30;
20.30, GLORIA — 9; 
18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 
13,30; 16: 18.15: 20.30.
a Nemuritorii : GIULEȘTI — 
18: 20,15, VOLGA — 9: 11.15; 
15,45: 18; 20,15, MIORIȚA
11.15: 13,30: 15,45; 13: 20.15.
a Un gentleman în Vestul sălba
tic : DACIA — 8,30; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20,45.
a S-a întimplat după război : 
UNIREA — 16; 18; 20.

20,45.
Vaslui 

12,30; 16: 
12,30: 16; 
16: 19.30, 
16; 19.30.

9,30;

1475 :
19.30.
19.30. 
FLA-

n Micul dejun Ia Tiffany : BU- 
CEGI — 15,30; 18: 20,15.
o Duhul aurului : PACEA — 16; 
18; 20.
e, Clanul sicilienilor: LIRA — 10; 
15,30: 18; 20,30.
a Acțiunea Bororo : FLOREAS- 
CA — 10; 15,30; 18; 20,15.
a O scrisoare către Scotland 
Yard : DRUMUL SĂRII — 15,30;
18; 20.30.
a Un zîmbet pentru mai tirziu : 
POPULAR -
a Program
Walt Disney
16; 18: 20.
a Cavalerii
16: 19.
o Cleopatra
15: 18.30.
o
o

Q

- 15.30: 18: 20,15.
de desene animate 
: FERENTARI — 14:

teutoni : MUNCA

: COTROCENI — 11;

teatre
vagon ? — 15. Stilpii societății —
19.30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit, G. Wa
shington — 10. Lady X — 15, Ulti
ma cursă — 19,30, (sala Studio) : 
Piticul din grădina
15.30, Corrida — 20.
o Teatrul Giulești :
olteni — 10, Spoon ___
Marea expediție — 19,30.
ft» Teatrul evreiesc de stat : Nunta 
de argint — 11, Ordinul — 19,30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — li; 19,30, (sala 
Victoria) : Un băiat de zahăr... ars

de varăo Teatrul Național București 
(sala mare) : Oameni și șoareci —
10.30, Un fluture pe lampă — 19,30, 
(sala mică) : Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf — 10,30. Moartea ulti
mului golan — 15, Prizonierul din 
Manhattan — 20.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic pentru elevi : Festival George 
Gershwin — 20.
a Opera Română :
Serai — 11, O 
Paiațe — 19.
• Teatrul de 
lady — 10.30, 
burg — 19,30.
0 Teatrul
Hamlet de provincie ... _ 
te furtunoasă — 15, Tovarășul 
dai și fratele său — 19.30. 
o Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Nepotul Iui Rameau —
10.30. Leoncc și Lena — 15. Trei 
generații — 19.30, (sala din str. 
Alex. Sahla) : Ellsabeta I — 10,30. 
Noile suferințe ale tînărului „W“ 
— 19,30.
o Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea : — 10.30, Viața e ca un

Comedie cu 
River — 16.

proiectului
astfel ca ea să fie 

concretă, să precizeze mai 
mai mult, 

după aceea, a fost or- 
cu membrii biroului organi- 
bază respective o „ieșire din 
direct pe teren", pentru ca 

fiecare să explice pe loc. în mijlocul 
oamenilor, ca autentici agitatori, im
portanta hotărîrilor adoptate.

Iată doar citeva secvențe din preo
cupările pentru a imprima in întrea
ga activitate a activistului de partid 
— în spiritul documentelor Congre
sului al XI-lea — un stil de muncă 
desfășurată, s-ar putea spune „la ac- 

vietii". 
pentru

— 11: 19,30.
a Teatrul de 
„I. Vasilescu"
— 10; 19,30.
n Teatrul ..Ion Creangă" : Scufița 
cu trei... iezi — 10. Nota zero ia 
purtare — 16.
o Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Ileana Sinziana — 10: 12, 
(sala Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 11.
a Ansamblul artistic „RaDsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19.30.
q Circul de 
circ — 10; 16;
o Ansamblul 
armatei (sala 
matei) : Trecea revista militară — 
19.30.

Răpirea din 
noapte furtunoasă ; revistă și comedie 

: O fată imposibilă
Iluminare : COSMOS — 18; 20,30 
Cei șapte magnifici : MOȘILOR 
9: 11,30; 14,30; 17: 19,45.
Dragoste la 16 ani : FLACARA 
14: 16: 18: 20.
Timpuri noi : CRINGAȘI — 16:

operetă : My fair 
Contele de Luxein-

a
18.15.
e Agentul straniu : ARTA —15,30: 
17,45: 20.15.
a 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.
a Urmărit—urmărită 1 : PRO
GRESUL — 15,30: 18: 20,15.
o Alexandru Macedon : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 
15.30; 19.

20.15.
: MELO- 
16: 18.15; 

11.15; 13,30: 16; 
11,15;

de comedie : Un
10, O noap- 

feu-PATRIA
I; 20,30,

19.15.
19.15.

• Actorul și sălbaticii :
— 9: 11,45; 14,30; 17,30

_I — 9; 12; 16,15;
— 9,15; 12,15; 16,15
— 9; 12; 16; 19.
: SCALA - 9;
18,30; 20.45.
traficantul : LUCEAFA- 

nuu — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,45. FESTIVAL — 8,45:
13,30; 16; 18,30; 20,45, CASA 
MULUI - 10; 12; 14; 16;
20,30.

— 9; 11.45;
BUCUREȘTI 
FAVORIT 
MODERN 
o Zapata 
13,45; 16;
« Jerry 
RUL

11.15:
15.30:
13,30:
— 9:

18.30: 
11.15;
FIL- 

18,15;

stat : Un șerif la...
19,30.
artistic „Doina" al 

Casei centrale a ar
rul tare si proaspăt al 
in mod dinamic, eficient. _____
combaterea manifestărilor de forma
lism și a tendinței de a rezolva pro
blemele ce apar din birou, prin hir* 
tii.
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Elaborarea unor prevederi privind cooperarea europeană 
și mondială

GENEVA 1 (Agerpres). — Partici- 
panții la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa acordă o aten
ție deosebită elaborării textelor pri
vind cooperarea. Astfel, s-a conturat 
acordul privind consacrarea angaja
mentului statelor participante de a 
dezvolta cooperarea între ele, pre
cum și cooperarea cu toate statele lu
mii, in toate domeniile vieții inter
naționale, în conformitate cu scopu
rile și principiile Cartei Națiunilor 
Unite. De asemenea, avînd în veder 
re că prin tematica sa conferința 
abordează o largă sferă a domeniilor 
cooperării dintre statele participan
te, s-a convenit să se prevadă că 
ele vor acorda o atenție specială dez
voltării cooperării în domeniile și 
prin metodele stabilite în cadrul con
ferinței.

Delegatul român a insistat să se 
prevadă angajamentul statelor parti
cipante de a coopera în toate dome
niile, avînd în vedere necesitatea im
perioasă a participării active a tu
turor statelor mari, mijlocii sau mici, 
indiferent de sistemul lor social-eco
nomic, la rezolvarea problemelor in
ternaționale. Evidențiind locul și ro
lul cooperării pe continentul euro
pean ca partea integrantă a cooperă
rii mondiale, delegatul a subliniat 
necesitatea ca toate statele partici
pante să coopereze în primul rînd 
pentru punerea în aplicare a hotări- 
rilor pe care le va lua conferința pri
vind continuarea eforturilor multila-

VENEZUELA:

Apel la mobilizarea 
întregului popor în vederea

terale în vederea edificării securită
ții și a dezvoltării cooperării în Eu
ropa.

★

HELSINKI. — în comunicatul pri
vind vizita oficială efectuată în Fin
landa de ministrul de externe al R.S. 
Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, și 
convorbirile acestuia cu ministrul de 
externe finlandez, Ahti Karjalainen, 
părțile s-au pronunțat pentru înche
ierea cu succes a etapei a doua a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa și pentru desfășu
rarea la Helsinki a celei de-a treia 
etape, la nivelul cel. mai înalt.

Pregătirea unei noi Adunări 
generale a reprezentanților 

opiniei publice europene
BRUXELLES — La Bruxelles s-au 

încheiat lucrările sesiunii Comitetu
lui internațional al opiniei publice 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa.

S-a hotărît ca cea de-a doua Adu
nare generală a reprezentanților o- 
piniei publice să aibă loc la sfîrși- 
tul lunii aprilie. La încheierea lu
crărilor a fost adoptat textul unei 
comunicări, adresată guvernelor sta
telor participante la Conferința a- 
supra securității și cooperării în Eu
ropa, în care se subliniază, între al
tele, necesitatea ca guvernele să 
depună eforturi pentru a se ajunge 
la încheierea cu succes a etapei de 
la Geneva și începerea celei de-a 
treia faze a reuniunii, la nivelul 
cel mai înalt.

realizării actualelor obiective
social-econoniice

CARACAS 1 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Centralei Unitare 
a Oamenilor Muncii din Venezuela 
(C.U.TiV.) a dat publicității o decla
rație în care cheamă la mobilizarea 
întregului popor în sprijinul politicii 
de apărare a intereselor naționale 
promovate de actualul guvern. 
C.U.T.V. se pronunță pentru for
marea unui front patriotic din care 
să facă parte toate partidele politi
ce din tară, inclusiv asociația cercu
rilor de afaceri „Pro-Venezucla", 
pentru a stimula activitatea maselor 
în realizarea obiectivelor politicii gu
vernamentale. în acest sens, cen
trala adresează un apel oamenilor 
muncii pentru realizarea unor am
ple acțiuni de masă în sprijinirea 
obiectivelor social-econoniice. pa
triotice si antiimperialiste.

Cea de-a doua Conferință interparlamentară 
pentru securitate și cooperare in Europa

BELGRAD 1 — Corespondentul
nostru transmite : în cadrul lucrări
lor celei de-a doua Conferințe inter
parlamentare au continuat dezbate
rile generale.

In cuvintul său. șeful delegației 
române, Corneliu Mănescu, a relevat 
că rezultatele pozitive înregistrate 
de lucrările conferinței asupra secu
rității și cooperării în Europa sînt 
doar primii pași pe calea edificării 
unei securități reale și că, așa cum 
sublinia președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
„mai sînt necesare eforturi susținute 
pentru încheierea eu succes a fazei 
a doua, pentru elaborarea de docu
mente pe cit posibil complete, capa
bile să furnizeze o bază durabilă și 
o perspectivă amplă relațiilor de 
colaborare multiformă între toate 
statele continentului și să ofere toa
te garanțiile împotriva oricărei agre
siuni sau imixtiuni în afacerile vre
unui stat european".

Referindu-se Ia politica României, 
care subliniază necesitatea unor 
eforturi hotărîte pentru suprima
rea blocurilor militare și a gru
părilor economice închise, pentru eli
minarea oricărei surse de diviziune, 
tensiune și instabilitate, vorbitorul a

exprimat convingerea că parlamen
tele pot contribui la promovarea pro
cesului de destindere și înfăptuire a 
securității în Europa prin instaurarea 
unor noi raporturi între țări, fondate 
pe principiile egalității în drepturi 
între toate țările — indiferent de sis
temul social, mărimea, situația geo
grafică, apartenența sau neaparte- 
nența la alianțe militare — respecta
rea dreptului fiecărui stat la exis
tență liberă, independentă și suvera
nitate, neamestecul, indiferent sub ce 
formă sau pretext și în ce împreju
rare, în afacerile interne ale state
lor. Relevînd necesitatea soluționării 
problemelor legate de dezangajarea 
militară și dezarmarea în Europa, 
vorbitorul a arătat că România se 
pronunță pentru elaborarea unui 
program complex care să prevadă 
măsuri realizabile în etape și vizînd 
ansamblul continentului, precum și 
diferite zone ale acestuia. El a rele
vat că România acordă o atenție 
deosebită instaurării unui climat de 
pace, colaborare și bună vecinătate 
în regiunea Balcanilor, transformării 
acestei părți a Europei într-o zonă 
liberă de armele nucleare, de trupe 
și baze militare străine.

Cu prilejul instalării guvernului de tranziție din Angola

Apel la unitate adresai de președintele F.N.LA.
LUANDA 1 (Agerpres). — Cu pri

lejul instalării la Luanda a guvernu
lui de tranziție, președintele Frontu
lui pentru Eliberarea Angolei 
(F.N.L.A.). Roberto Holden, a adresat 
tuturor angolezilor un mesaj che- 
mîndu-i la unitate.

După ce evocă momentele luptei 
poporului angolez pentru scuturarea 
jugului colonial, arătînd că „s-a pus 
capăt dependentei și servitutii", me

sajul subliniază că, în prezent, este 
în curs de desfășurare procesul care 
va conduce Angola, în următoarele 
nouă luni, la independență și suvera
nitate.

„Cuvintul nostru de ordine — An
gola să trăiască liberă, unită și pros
peră — constă în disciplină, vigilență 
și unitate" — se arată în încheierea 
mesajului.

PARIS

Întîlniri ale reprezentantului P.C.R.
PARIS 1. — Corespondentul nos

tru transmite : Tovarășul loan Ursu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al Partidu
lui Comunist Român, care participă la 
Congresul Partidului Socialist Fran
cez de la Pau, a avut o întîlnire 
cu Francois Mitterrand, prim-secretar 
al Partidului Socialist Francez. Cu 
acest prilej, tovarășul Ioan Ursu a 
transmis primului secretar al P.S.F. 
un călduros mesaj de salut din par
tea secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru mesaj, Fran- 
țois Mitterrand a transmis, la rîndul 
său, urări de succes și sănătate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
evocat convorbirile avute la Bucu
rești cu secretarul general al P.C.R., 
precum și bunele relații de colabo
rare care se dezvoltă între cele două 
partide.

Tovarășul Ioan Ursu a avut, de ase
menea, o întîlnire cu tovarășul Paul 
Laurent, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Francez, căruia i-a transmis 
un mesaj prietenesc de salut și 
urări de însănătoșire grabnică adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretarului general al P.C.F., Geor
ges Marchais.

Mulțumind pentru urări, Paul Lau
rent a transmis, la rîndul său, din 
partea conducerii P.C.F., un salut 
cordial secretarului general al Parti
dului Comunist Român.

în cursul convorbirii au fost evo
cate evoluția favorabilă a raporturi
lor frățești dintre cele două partide, 
interesul cu care Partidul Comunist 
Român urmărește desfășurarea luptei 
unitare a forțelor de stînga din 
Franța.

Interzicerea zborurilor aviației americane in Cambodgia
cerută de membri ai Congresului S. U. A.

• AU ÎNFLORIT MIG
DALII. Vremea neobișnuit de 
caldă pentru această perioadă 
a anului, care s-a instalat, în 
ultimele zile, în cea mai mare 
parte a regiunilor R. F. Germa
nia, a provocat apariția prime
lor semne ale primăverii. Ast
fel. migdalii au înflorit în lan
dul Rhenania-Palatinat cu a- 
proximativ două luni mai de
vreme decît de obicei. Experții 
apreciază că. dacă asupra R.F.G. 
nu se va abate un val de frig, 
în următoarele două săptămîni 
vor începe să înflorească si cei
lalți arbori fructiferi.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Un număr de 21 de membri demo- 
crați ai Camerei reprezentanților a 
Congresului S.U.A. s-au adresat jus
tiției, solicitînd interzicerea zboruri
lor americane de recunoaștere și de 
transport de ajutoare în Cambodgia. 
Bazîndu-și acțiunea pe informații pro
venind de la Pentagon și de la Am
basada S.U.A. din Cambodgia, cei 21 
de congresmeni au cerut judecătoru
lui din Boston să declare ilegale nu 
numai zborurile amintite, ci și acti

vitățile consilierilor americani pe 
lingă administrația lui Lon Noi. Ei 
au declarat, de asemenea, că admi
nistrația lui Lon Noi „nu poate fi 
menținută Ia putere împotriva voinței 
poporului cambodgian" și că inter
venția Statelor Unite în Cambodgia 
reprezintă o încălcare a Acordului de 
la Paris, a Constituției Statelor 
Unite și a hotărîrii Congresului 
din august 1973, care a interzis acțiu
nile militare americane în Asia de 
sud-est.

• ARGUMENT ÎN FA
VOAREA EXISTENȚEI 
VIEȚII PE JUPITER? în 
apa unui izvor alcalin din Cali
fornia a fost descoperită o spe
cie de bacterii capabile să tră
iască și să se înmulțească în
tr-un mediu alcalin. Experien
țele au arătat că aceste bacterii 
continuă să trăiască chiar și 
într-o soluție concentrată de 
hidroxid de sodiu. Potrivit pă
rerii unor experți, descoperirea 
vine în sprijinul ipotezei că 
pe planeta Jupiter, unde me
diul este deosebit de alcalin, ar 
putea exista forme de viață.

i
).

contri-

Paris: Demonstrație a oameni
lor muncii împotriva scumpirii 
costului vieții și creșterii.' 

șomajului
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Conferință a P. S. D. consacrata 
problemelor de politică externă

Recent, Partidul Social-Demo
crat, principalul partener al coa
liției guvernamentale, a organizat 
Ia Bonn o conferință consacrată 
problemelor de politică externă, 
confirmînd astfel, așa cum arăta 
la această reuniune secretarul de 
stat parlamentar Hans-Jîirgen 
Wischnewski, locul important pe 
care îl ocupă problematica inter
națională în activitatea partidului. 
Este un fapt recunoscut că iniția
tivele și activitățile desfășurate de 
P.S.D. în domeniul politicii ex
terne au contribuit, în mare mă
sură, la sporirea audienței sale in 
rîndul opiniei publice și la succe
sul obținut in alegerile parlamen
tare din noiembrie 1972.

în preziua deschiderii conferin
ței, săptămînalul „Vorwărts" pu
blica noul proiect al „programu- 
lui-cadru de orientare al P.S.D.",

în care la capitolul „politica 
mondială" se menționează: „Pacea 
poate fi asigurată numai prin 
cooperarea tuturor statelor, in
diferent de orînduirca lor socială. 
De aceea, dorim să conlucrăm în 
domeniul politicii internaționale cu 
țoale forțele care doresc, ca și noi, 
pacea".

Conferința, care a reunit peste 
300 de cadre de conducere ale 
P.S.D., s-a desfășurat tocmai sub 
semnul acestei cerințe. în inter
venția sa. președintele P.S.D., 
Willy Brandt, a apreciat relațiile 
cu țările socialiste drept una din 
principalele componente ale poli
ticii externe a R F.G. și a exprimat 
convingerea că lucrările Conferin
ței pentru securitate și cooperare 
în Europa se vor încheia prin ți
nerea ultimei faze la nivel înalt.

Mișcarea Democratică 
Portugheză a cerut au~ 
torităților înregistrarea sa oficială ca 
partid politic. Cererea în acest sens 
este semnată de 5 555 de cetățeni 
portughezi și a fost înmînată Tribu
nalului suprem de justiție de către 
o delegație condusă de J. Tengarina, 
membru al conducerii M.D.P. „Miș
carea Democratică Portugheză are 
vechi tradiții în lupta împotriva fas
cismului" — a declarat J. Tengarina. 
„Partidul nostru — a spus el — s-a 
pronunțat și se va pronunța în con-
tinuare pentru unitatea oamenilor 
muncii portughezi, pentru unitatea 
de acțiune cu comuniștii, cu toate 
forțele democratice și progresiste ale 
țării".

. Columbia a anulat pro
iectul de acord semnat cu 
Brazilia Pfivind exploatarea în

Activitatea științifică desfășurată 
de stația orbitală „Saliut-4“

MOSCOVA 1 (Ager
pres). — ..A conduce 
stația «Saliut-4» este o 
satisfacție. Chiar si cele 
mai dificile probleme de 
navigație sînt rezolvate 
de aparatura de la bord 
in timp util. Orice 
schimbare a orbitei sta
ției se efectuează cu mi
nimum de combustibil" 
— a declarat, din Cos
mos. Alexei Gubarev, 
comandantul stației ști
ințifice orbitale sovieti
ce ..Saliut-4".

..Dacă medicii reduc 
treptat din criteriile pri

vind selecționarea cos- 
monauților, chiar pentru 
zborurile de lungă dura
tă, pentru sistemul de 
dirijare a navelor cos
mice, cerințele cresc", a 
declarat conducătorul 
zborului, Vadim Kraveț. 
El a precizat că Alexei 
Gubarev si Gheorghi 
Greciho au demonstrat 
piuă acum nu numai 
cunoștințe largi in dife
rite domenii de activi
tate. dar au si participat 
activ la procesul de op
timizare a cercetărilor 
științifice și inginerești

efectuate in spațiul cos
mic. Ei au devenit, ală
turi de oamenii de ști
ință și inginerii de pe 
Pământ, coautori in a- 
doptarea unor hotăriri 
originale. De pe orbită, 
ei au propus o nouă 
metodă de stimulare a 
plantelor aflate la bor- 
dul lui „Saliut-4“ in ca
drul programului de 
cercetări biologice „Oa- 
zis“. in condiții de im
ponderabilitate. și au 
găsit cele mai eficiente 
soluții pentru economi
sirea de combustibil.

comun a zăcămintelor carbonifere 
columbiene, s-a anunțat la Bogota. 
Elaborat în perioada guvernului fos
tului președinte conservator Misael 
Pastrana Borrero, proiectul a fost 
considerat de către actuala adminis
trație ca prejudiciind interesele na
ționale.

Ministrul afacerilor ex
terne al UXS.S., Andrei Gro- 
mîko, a sosit, sîmbătă, într-o vizită 
de prietenie la Damasc. într-o decla
rație făcută la sosirea in capitala 
Siriei, el și-a exprimat încrederea că 
„convorbirile pe care le va avea cu 
conducătorii sirieni vor contribui la 
realizarea unui progres în vederea 
restabilirii unei păci drepte pentru 
toate’ popoarele și țările din Orientul 

:Apropiat“ii'rj.Fr .

Secretarul general al
<Partidul African al

Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde), Aristides 
Pereira, aflat într-o vizită oficială 
la Alger, a avut convorbiri cu pre
ședintele Houari Boumediene. în 
centrul discuțiilor s-a aflat colabo
rarea în diferite domenii între cele 
două țări.

Convorbiri franco — vest- 
germane. Preșcdintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, va avea, 
începînd de luni, la Paris, o nouă se
rie de întrevederi cu cancelarul R.F. 
Germania, Helmut Schmidt, care se 
înscriu în cadrul întîlnirilor bianuale 
prevăzute de tratatul franco-vest- 
german încheiat în 1963. Ei vor abor
da in primul rînd probleme ce pri
vesc Piața comună, energia, demara
jul dialogului dintre țările vest-eu- 
ropene și statele arabe, precum și 
progresele realizate în cadrul Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a avut o întrevedere cu Alieu 
Badara N’Jie, ministrul afacerilor 
externe al Gambiei, aflat în vizită 
în capitala chineză.

Șeful misiunii perma
nente a R.P. Chineze pe lin
gă O.O., ambasadorul Huan 
Hua, a preluat la 1 februarie, în baza 
sistemului rotației, președinția pe a- 
ceastă lună a Consiliului de Secu
ritate.

Convorbirile S.K.L.T. La 
sediul reprezentanței permanente a 
U.R.S.S. pe' lingă Oficiul O.NjU. din 
Geneva a avut loc, sîmbătă, o în
tîlnire a delegațiilor sovietică și a- 
mericană participante la tratativele 
privind limitarea armamentelor stra
tegice — S.A.L.T.

• PE JOS, CU MA 
ȘINA SAU CU ME 
TROUL... Dorind să 
buie la soluționarea unei acute 
dezbateri ce se desfășoară de 
mai multă vreme cu privire la 
deplasarea locuitorilor din ma
rile centre urbane, un săptămî-. 
nai britanic a organizat un con
curs original, înregistrînd care 
este viteza de deplasare cu 11 
mijloace de locomoție pe o dis
tanță de trei kilometri. între 
„Marble Arch" și gara Waterloo 
din Londra. Rezultatele sînt 
deosebit de semnificative : s-a 
stabilit că în zonele aglomera
te se poate merge mult mai ra
pid cu scuterul, bicicleta... sau 
chiar pe picioare, decît cu ma
șina sau cu metroul (avînd în 
vedere necesitatea schimbării 
liniei). învingătorul în această 
cursă, Ed Nelson, care a trecut 
primul linia de sosire pe un 
scuter (7 minute față de 30 mi
nute și 30 secunde cu metroul), 
a declarat însă că, deși a mers 
mai repede, nu are certitudi
nea că acesta este și cel mai 
sigur mijloc de locomoție. în 
orice caz. nu mai sigur decît.!. 
per pedes.

• NU SE MAI ÎNCLI
NĂ! Vestitul turn înclinat din 
Pisa, unul dintre cele mai atrac
tive obiective turistice ale Ita
liei, provoacă în continuare 
surprize. Din datele recent pu
blicate la Roma reiese că -bă-,;

..trinul turn, .da .semne de obc^î 
seală : in ântil care a trecut. ..țj. 
și-a micșorat viteza de încli
nare la 2,4 mm, de la 4.6 miji 
in anul precedent. Oare va in
tra el. după atîtea 
sfirșit în repaus ?

secole, in

Biroul de presă al M.&E. 
al Turdei 8 anuntat ca p°rtul 
Famagusta a fost redeschis traficu
lui maritim internațional. De aceas
tă măsură pot beneficia și vasele 
navigind sub pavilion grec sau gre- 
co-cipriot.

Bundestagul ves!-german 
a aprobat proiectul de lege care pre
vede lărgirea drepturilor sociale ale 
femeilor și modificarea unor arti
cole ale Codului familiei, prezentat 
de ministrul pentru problemele fa
miliei. Katharina Focke. Legea va 
fi supusă și aprobării Camerei su
perioare a parlamentului — Bun- 
desratul — urmind să intre în vi

• AVIOANE 
SONICE DE 
PORT DOTATE CU RE
ACTOR ATOMIC sint-djn 
punct de vedere tehnic, realiza
bile — conclude. într-un studiu 
recent, compania Boeing. Ca
pacitatea acestor uriașe mnșiții 
zburătoare va fi de 600 de 
locuri, iar independența de 
zbor de 10 000 ore 1

goare la 1 iulie a.c.

SUPER-
TRANS-

Se împlinesc miine 25 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice din
tre România și Republica Democrată 
Vietnam — eveniment de deose
bită însemnătate în dezvoltarea co
laborării frățești, multilaterale dintre 
țările și popoarele noastre. Actul de 
la 3 februarie 1950 a dat expresie ju
ridică internațională sentimentelor 
puternice și trainice de prietenie și 
solidaritate ale poporului român față 
de lupta eroică și îndelungată des
fășurată de poporul vietnamez pen
tru sfărîmarea dominației străine, 
pentru eliberarea sa națională și so
cială, aspirații ce și-au găsit o stră
lucită întruchipare prin crearea, pe 
ruinele colonialismului, a primului 
stat al muncitorilor și țăranilor dm 
Asia de sud-est.

Printr-o fericită coincidență, îm
plinirea unui sfert de veac de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
România și R.D. Vietnam se aniver
sează în aceeași zi în care poporul 
vietnamez marchează împlinirea a 
45 de ani de la crearea Partidului 
Comunist din Indochina, devenit, ul
terior. Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam. Comuniștii, întregul popor 
român iau parte din toată inima la 
aniversarea acestui glorios eveniment, 
care s-a înscris ca un moment fun
damental, de cotitură, in lupta în
delungată și dirză a poporului viet
namez pentru scuturarea jugului a- 
supririi naționale și sociale, pentru 
o viată nouă.

De-a lungul întregii sale istorii de 
patru decenii și jumătate, partidul 
clasei muncitoare vietnameze' s-a 
identificat cu aspirațiile cele mai 
fierbinți ale oamenilor muncii, ale 
întregului popor vietnamez. Stegar 
neînfricat și promotor consecvent al 
idealurilor libertății, neatîrnării și 
progresului, partidul a mobilizat ma
sele largi ale poporului vietnamez 
la luptă împotriva dominației colo
niale și, ulterior, a militarismului 
japonez, pentru transformarea Viet
namului într-o țară independentă și 
democratică. Această luptă a intrat 
intr-o etapă hotărîtoare odată cu in
surecția victorioasă de la Hanoi, din 
august 1945, organizată și condusă de 
partid și al cărei corolar l-a consti
tuit proclamarea R.D. Vietnam, stat 
in care poporul a devenit efectiv stă- 
pinul țării. Un rol deosebit în fău
rirea și continua călire a partidului, 
în organizarea procesului de așezare 
a bazelor socialismului, ca si în con

ducerea luptei de eliberard națională 
a revenit ilustrului fiu al poporului 
vietnamez. Ho Si Min. strălucit luptă
tor revoluționar. înflăcărat patriot 
internaționalist, eminentă figură a 
mișcării comuniste internaționale.

în întreaga etapă istorică ce s-a 
scurs' de atunci, solidaritatea mili
tantă a poporului român cu cauza 
poporului frate vietnamez avea să se 
dezvolte continuu. Atît în perioada 
intervenției colonialiste, ca și după 
aceea. în anii consolidării regimului 
democrat-popular vietnamez si ai în-

rui popor de a se dezvolta liber și 
independent. România socialistă 
și-a dovedit pregnant, prin fap
te. care s-au încrustat trainic in 
istoria relațiilor reciproce priete
nești. solidaritatea militantă cu po
porul vietnamez. Este bine cunoscută 
fermitatea cu care partidul și guver
nul tării noastre. întreaga națiune 
română au acționat pentru încetarea 
agresiunii imperialiste, pentru res
pectarea dreptului imprescriptibil al 
ponorului vietnamez de a-și hotărî 
propria soartă. în conformitate cu

depune toate eforturile pentru a asi
gura aplicarea riguroasă a Acordului 
de la Paris, a acționat și acționează 
cu fermitate pentru respectarea in- 
to-mai a reglementărilor de pace.

în noile condiții istorice, partidul 
și poporul nostru, România socialistă 
acordă întregul sprijin ponorului viet
namez în opera de realizare a păcii, 
de lichidare a urmărilor războiului 
și intensificare a construcției socia
liste în R. D. Vietnam, de împlinire 
a aspirațiilor spre unificarea pașnică 
a Vietnamului. „Partidul, poporul ro-

ote salut frățe 
vietnamez

© 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Romania 
și R. D. Vietnam

© 45 de ani de la crearea Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

ceputului construcției socialiste, iar 
apoi în perioada noii agresiuni străi
ne, a S.U.A., România socialistă și-a 
manifestat în permanență sprijinul 
ferm, internaționalist față de Vietna
mul prieten.

Retrospectiva sfertului de veac 
ce s-a scurs de la stabilirea relațiilor 
diplomatice oferă poporului român 
prilejul de a-și exprima profunda sa
tisfacție fată de dezvoltarea continuu 
ascendentă, pe toate planurile — po
litic. economic, tehnico-știintific. cul
tural — a legăturilor de strîn- 
să prietenie dintre România și 
R.D. Vietnam, clădite pe temelia trai
nică a principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului prole
tar, pe comunitatea orînduirii sociale, 
pe unitatea țelurilor si aspirațiilor 
fundamentale, in lupta pentru afir
marea idealurilor suveranității și li
bertății popoarelor. împotriva impe
rialismului. pentru triumful socialis
mului si păcii.

Acționind cu consecvență pentru 
respectarea dreptului sacru al fiecă-

vointa și aspirațiile sale naționale, a- 
cordîndu-i întregul sprijin material, 
politic și moral.

Poporul vietnamez a acordat o 
înaltă apreciere acestui sprijin. „în 
numele Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, al Guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam și al între
gului popor vietnamez — spunea to
varășul1 Le Duan. prim-secretar al 
C.C. al partidului — mulțumesc sincer 
Partidului Comunist Român, guver
nului si poporului român pentru sim
patia. ajutorul și sprijinul lor prețios, 
aduse luptei poporului nostru împo
triva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională si edificarea socia
lismului".

în perioada actuală. Partidul Celor 
ce Muncesc din Vietnam desfășoară 
o vastă activitate politică și organi
zatorică. mobilizînd poporul la vin
decarea rănilor războiului și dezvol
tarea economiei naționale, culturii și 
științei. în. vederea asigurării condi
țiilor pentru construirea bazei tehni
ce materiale a socialismului. Partidul

mân — arăta în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vor acorda și 
în continuare, în spiritul internațio
nalismului și al solidarității frățești, 
întregul lor sprijin pentru realizarea 
păcii, pentru dezvoltarea socialistă a 
Republicii Democrate Vietnam. Do
resc, de asemenea, să exprim spriji
nul nostru pentru Guvernul Revolu
ționar din Vietnamul de Sud, pentru 
realizarea acordurilor de la Paris șl 
în Vietnamul de Sud și pentru o so
luționare politică — în spiritul acor
durilor — a tuturor problemelor".

Situîndu-se consecvent pe această 
poziție, Partidul Comunist Român, 
România socialistă se pronunță pen
tru stricta respectare a Acordului de 
lâ Paris, condamnă în mod energic 
violarea sistematică a prevederilor 
lui de către administrația saigoneză, 
subliniind în mod stăruitor că apli
carea riguroasă a acestuia constituie 
o cerință imperioasă a consolidării 
păcii.

Factorul motor al dezvoltării rela
țiilor multilaterale româno-vietname-

ze îl constituie raporturile de fră
țească solidaritate statornicite între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Celor ce Muncesc din Vietnam, care 
și-au găsit o strălucită expresie in 
vizita întreprinsă in R. D. Vietnam, 
în vara anului 1971, de delegația 
de partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acest eveniment, convor
birile rodnice cu tovarășii Le Duan 
si Fam Van Dong s-au înscris ca 
un moment cu adevărat istoric în 
evoluția colaborării româno-vietna- 
meze. Numeroasele schimburi de 
delegații de partid și guvernamen
tale la diferite niveluri, precum si 
pe linia organizațiilor obștești, au 
contribuit, de asemenea, la o mai 
strinsă apropiere și o mai bună cu- 
nc’stere intre cele două popoare.

Ampla și bogata cronică a raportu
rilor bilaterale consemnează înche
ierea, la București și Hanoi, a unui 
mare număr de acorduri, protocoale, 
înțelegeri, in virtutea cărora colabo
rarea dintre țările noastre a sporit 
și s-a diversificat, an de an. Ampitfi- 
cindu-se ca volum, de mai multe ori in 
această perioadă, imbunâtățindu-și 
mereu structura, schimburile de măr
furi au răspuns și răspund cerințelor 
propășirii ambelor țări, contribuind 
la succesele obținute in diverse do
menii ale construcției și consolidării 
noii orinduiri. O continuă dezvoltare 
au cunoscut, de asemenea, rela
țiile tehnico-științifice și culturale, 
care și-au găsit expresia, intre altele, 
în pregătirea a sute de specialiști 
vietnamezi de înaltă calificare in in
stitutele de învățămint din țara noas
tră. Se poate aprecia ca cert că ra
porturile de colaborare economică și 
tehnico-științifică româno-vietname- 
ze vor cunoaște o nouă intensificare 
ca urmare a lucrărilor sesiunii Co
misiei mixte, care s-au desfășurat 
chiar în aceste zile la Hanoi.

Felicitînd din inimă poporul viet
namez cu prilejul celor două impor
tante evenimente ce se aniversează 
la 3 februarie, poporul român ii u- 
rează noi și mari izbinzi pe calea rea
lizării înaltelor sale aspirații și își 
exprimă încrederea că relațiile de 
strinsă și frățească colaborare dintre 
partidele și tarile noastre vor cunoaș
te o continuă dezvoltare în toate do
meniile. în interesul reciproc, al cau
zei socialismului și păcii în lume.

Al. CAMPEANU

Rsmasîâers în guvernul 
sud-drican.în urma desemnarii 
ministrului de finanțe, Nicholas 
Diederichs, în calitate de succesor 
al actualului președinte al Republi
cii Africa de Sud, Jim Fouche, pri
mul ministru sud-african, John Vor- 
ster, a anunțat, sîmbătă, o remanie
re parțială a guvernului. După cum 
s-a anunțat, Nicholas Diederichs va 
prelua funcția de ș >f al statului în 
luna aprilie a acestui an. după ce 
numirea sa de către Partidul Na
țional, de guvernămînt. va fi rati
ficată de Parlamentul sud-african.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Primul ministru al Marii Britanii, 
H «rold Wilson, și-a încheiat vizita 
oficială la Washington. Agenda con
vorbirilor sale cu președintele Ge
rald Ford a cuprins aspecte ale 
relațiilor bilaterale, probleme ale 
economiei occidentale.. precum și 
unele chestiuni internaționale, cum 
ar fi conflictul din Orientul Apro
piat. relațiile Est-Vest, alianța atlan
tică etc.

Analizind rezultatele convorbirilor 
americano-britanice, observatorii 
din Washington subliniază acordul 
celor două guverne cu privire la 
participarea la lucrările reuniunilor 
destinate pregătirii conferinței țări
lor producătoare și consumatoare de 
petrol, tn acest sens, premierul Wil
son a apreciat drept pozitive demer
surile întreprinse de secretarul de 
stat american. Henry Kissinger. în 
scopul activării „Agenției interna
ționale pentru energie" și pentru 
crearea unui fond de solidaritate, de 
25 miliarde dolari.

în sfirșit, guvernele american și 
britanic apreciază că există bune 
șanse de a se ajunge la convocarea 
unei Conferințe general-europene 
pentru securitate și cooperare la ni
vel înalt, în măsura realizării de 
progrese în cadrul fazei actuale a 
conferinței.

• APA MAI BUNĂ.
Pentru o treime din omenire a- 
provizionarea cu apă potabilă 
constituie de pe acum o pro
blemă. în scopul rezolvării. în 
perspectivă, a acestei situații 
grave. Organizația Mondială a 
Sănătății și-a propus întocmi
rea unui „program de urgenții" 
care să sintetizeze cercetările 
chimice și biologice întreprinse 
în întreaga lume cu privire la 
posibilitatea și condițiile reva
lorificării apelor reziduale.

• MINIMICROSCOP
CU BATERIE. în
construit un minimicroscop 
care poate încăpea cu ușurință 
intr-un buzunar. Microscopul 
este acționat cu ajutorul unei 
baterii.

• PLOAIE DE METEO
RIȚI ÎN ANTARCTICA. 
Cercetători japonezi au desco
perit in Arftarctida, la circa 
300 km sud-est de stația știin
țifică „Siowa", urmele unei ploi 
de meteoriți care a căzut asu
pra continentului de gheață. în 
total au fost identificați 82 d<- 
meteoriți, din care 17 pe un te
ritoriu cu o suprafață de circa 
2 kmp. Meteoriții, al căror dia
metru variază de la 10 la 20 cm, 
cel mai mare dintre ei cintă- 
rind 4 kg, prezintă un deosebit 
interes pentru cercetători, de
oarece n-au fost supuși acțiunii 
diferitilor agenti chimici natu
rali. fiind protejați de zăpada 
și gheață.

• DOSARUL FUMA
TULUI s-a completat cu o 
piesă nouă — broșura publicată 
de Asociația medicilor brita
nici, care ajung La concluzia că 
la țigări recurg, de regulă, cei 
înfrinți in lupta cu greutățile 
vieții și. în general, cei mai 
slab pregătiți. Se arată, astfel, 
că in școli, fumatul este mai 
puțin frecvent in rîndul celor 
ce învață bine, fenomen ce 
observă și la cei maturi care 
succes în profesia lor. Pe 
altă parte, broșura afirmă 
doi din cinci fumători — de 
un pachet în sus 
te de a atinge vîrsta 
în fine, pe baza statisticilor 
disponibile, autorii dau și o ves
te îmbucurătoare : 
lioane de persoane 
lume au renunțat 
ultimii cițiva ani.

se 
au 
de 
că 
la

mor înain- 
pensiei.

circa 39 mi- 
tiin întreaga 
La fumat in
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