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ia circumscripția ar. / A Capitală, a avut loc o impunătoare

wfrawe electorală tu peste 6 000 de participant

rasism nicolae ceausescu 
pms CANDIDAT IN ALEGERILE DE DEPUTA
Vibranta manifestare cetățenească 
de la uzinele „23 Augusto a dat expresie 
dragostei și înaltei prețuiri a întregului 
nostru popor pentru secretarul general 
al partidului, președintele României 

socialiste

într-o atmosferă de puternic entuziasm, adunarea 
cetățenilor din circumscripția electorală nr. 1 ,,23 Au
gust”, municipiul București, dind glas voinței unanime 
a locuitorilor acestei puternice zone industriale a Capi
talei — ilustrare vie a dinamismului dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării — a propus candidatura tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Unității Socialiste, în alege
rile de deputați în Marea Adunare Națională. Această 
propunere constituie o expresie elocventă a înaltei sti
me și prețuirii tuturor cetățenilor României socialiste 
pentru cel mai iubit tiu al națiunii, strălucitul militant 
revoluționar care a făcut atît de mult pentru binele și 
fericirea patriei, pentru cauza socialismului, îrtflăcăra- 
tul comunist care de peste patru decenii militează în 
rîndurile mișcării noastre revoluționare, îndeplinind 
misiuni de cea mai înaltă răspundere.

„Propunem pentru marele hm al țării pe omul 
pare întruchipează voința întregii națiuni™întruniți luni la amiază. în hala fabricii de motoare a întreprinderii ..23 August'*, cei peste 6 000 de cetățeni — muncitori, ingineri, tehnicieni, economiști ai acestei mari citadele a metalurgiei românești, ai altor întreprinderi — „Republica". Mașini-unel- te si agregate, „Electroaparataj". F.R.B.. Filatura de lină pieptănată. „Progresul" etc., ca si numeroși cetățeni din acest cartier, tineri si vîrstnici. si-au manifestat cu însuflețire sentimentele de profundă gratitudine fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mai alese sentimente de dragoste și respect față de secretarul general al partidului. Totodată. cetățenii din circumscripția e- lectorală 1 au arătat că. laolaltă cu întregul nostru popor, sint ferm ho- tăriti să nu precupețească nici un efort, să muncească cu fermitate pentru a transpune în viată, in mod exemplar, hotăririle Congresului al XI-lea al P.C.R., Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, la a căror elaborare un rol decisiv a revenit tovarășului Nicolae Ceaușescu.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Marin Enache, prim-secretar al Comitetului P.C.R. al sectorului 3.în cadrul adunării a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. președinte al Consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste.Ne revine deosebita, cinste și o- noare —■ a spus vorbitorul — să propunem. în numele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, ca în circumscripția electorală nr. 1 a municipiului București, pentru Marea Adunare Națională, să candideze tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste.Această propunere este pentru noi toți prilejul unei nețărmurite minării t putem participa. în aceste vremuri de strălucire istorică a patriei, strîns uniți în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. la făurirea și dezvoltarea României 

noi. la înălțarea ei demnă în rindul națiunilor avansate ale lumii. Sin- tem minări pentru că trăim o vreme a marilor înfăptuiri, pentru că astăzi România se înscrie, prin activitatea și contribuțiile sale, in rindul țărilor cu puternică personalitate politică internațională, cuce- rindu-și un loc nicicind mai demn și mai- stimat, pentru că in fruntea noastră se află eminentul conducător de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel care și-a închinat. cu devotament și nețărmurită dăruire comunistă. Întreaga viață partidului, patriei, poporului său.Marile realizări dobindite de poporul nostru in anii construcției socialiste, in dezvoltarea vieții sale materiale și spirituale, in perfecționarea organizării și conducerii societății. in' ridicarea nivelului de trai sînt indisolubil legate de numele și personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de activitatea neobosită pe care o desfășoară in fruntea partidului și a țării.Activitatea creatoare multilaterală pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară atit pe plan intern, cit și internațional, pătrunsă de o nestrămutată principialitate și înflăcărare. patriotică, crezul politic, profund umanist, cu care militează pentru progresul și prosperitatea țării, pentru continua sa afirmare „reprezintă un factor dinamizator al întregii dezvoltări .economice și sociale a patriei noastre, însuflețesc, mobilizează și unesc energiile și eforturile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii în măreața operă de făurire a noii noastre istorii, de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.în politica partidului nostru, la a cărei fundamentare secretarul general al partidului are o contribuție determinantă, se resimte cu pregnanță spiritul revoluționar și cutezător. creator și înțelept, in care tovarășul Nicolae Ceaușescu abordează problemele dezvoltării țării noastre și fenomenele lumii contemporane, suflul innoitor pe care puternica sa personalitate l-a adus în întreaga viață socială, mai cu seamă în epoca de profundă efervescență politică deschisă de Congresul al IX-lea al partidului și încununată 

de istoricul Congres al XI-lea. care a dat țării luminoasa prefigurare a viitorului său comunist.Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de către Congresul al XI-lea in inalta funcție de secretar general al partidului, expresie a voinței unanime a întregului popor, opțiune istorică de largă semnificație politică și patriotică — a spus in continuare vorbitorul — este chezășia trainică a infăptuirii neabătute a o- biectivelor însuflețitoare ce prefigurează dezvoltarea societății românești in următorul pătrar de veac. în același timp, aceasta exprimă coeziunea indestructibilă, unitatea in voință și fapte a întregii națiuni, in jurul partidului, al secretarului său general, dragostea fierbinte și stima cu care întregul popor iși înconjoară fiul vrednic ridicat din mijlocul său, pentru pilduitoarea dăruire și fierbintele său patriotism.Propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să candideze ca deputat în Marea Adunare Națională in circumscripția nr. 1 din municipiul București este pentru noi un nou prilej de a-i raporta că oamenii muncii din Capitală, in frunte cu comuniștii, muncesc neabătut pentru a transpune in viață hotăririle Congresului al XI-lea al partidului, pentru înfăptuirea exemplară a angajamentului asumat de a realiza planul cincinal in patru ani și jumătate. 
Relatări de la adunările din țară 

pentru desemnarea candidațibr Frontului 
Unității Socialiste în alegerile de deputați 

pentru Marea Adunare Hațieială 
și consiliile populare

ÎN PAGINA A ll-A

Vom întări propunerea noastră prin noi fapte de muncă, prin .noi angajamente înfăptuite, pentru a contribui într-o măsură sporită la accelerarea ritmurilor de dezvoltare a țării. conștienți fiind că doar in acest fel România va înainta pe calea comunismului, a fericirii și bunăstării poporului.Propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie candidatul Frontului Unității Socialiste in circumscripția electorală nr. 1 a fost ' primită de miile de cetățeni cu entuziasm, cu ovații și aclamații. Minute in sir se scandează cu insufletire „Ceaușescu- P.C.R.". „Ceaușescu-P.C.R.“...Este o deosebită cinste pentru colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea „23 August", detașament cu puternice tradiții revoluționare — a subliniat ing. Alexandru Roșu, directorul întreprinderii — să susțină cu tot entuziasmul candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, cel care și-a închinat întreaga viată celor ce muncesc, partidului, patriei noastre socialiste.Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la realizările întreprinderii, relevînd că oamenii muncii de aici și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan pe 1974. că ei au dat suplimentar o pro-
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit la Ti
mișoara cu tovarășul Stane Do- 
lanț, secretar al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care a făcut o vi-

CAPITALĂ

Primele 1500 
de apartamente 

din planul acestui an în cartierele bucurcște’ne Drumul Taberei, Titan, Petricani (Colentina), Militari și altele, ca urmare a măsurilor luate încă de anul trecut pentru deschiderea fronturilor de lucru și accelerarea ritmurilor de execuție pe șantiere, au fost terminate primele blocuri de locuințe din planul pe acest an. In total, in luna ianuarie au fost predate 1 500 de apartamente, din cele 34 000 care vor fi construite in acest an in Capitală. în prezent, constructorii bucureșteni lucrează la finisarea altor 2 000 de apartamente care urmează să fie date locatarilor pină la sfirșitul acestei luni. (Dumitru Tîrcob).
Hidrocentrala 

Rîmnicu-Vîlcea 
la capacitatea 

proiectatăRÎMNICU-VÎLCEA (Corespondentul „Scînteii", Ion Stan- ciu). La Rimnicu-Vilcea. undea fost construită prima din cele 29 de hidrocentrale ale viitoarei constelații energetice a Oltului, a fost pus in funcțiune și racordat la sistemul energetic național cel de-al doilea hidro- agregat. Prin aceasta s-au creat condiții ca cele două turbine ale hidrocentralei să fie exploatate la întreaga lor putere instalată, care insumează 46 megawați, între timp, constructorii și montorii și-au concentrat forțele la hidrocentrala de la Govora, care urmează să fie dată in funcțiune la sfirșitul lunii martie a. c. 

zită în țara noastră, în perioada 
31 ianuarie — 2 februarie.

La întîinire a participat tovară
șul Ștefan Andrei, • membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb multilateral de păreri pri
vind dezvoltarea colaborării dintre

PORUMBUL
@ Sînt puse la punct toate amănuntele acțiunii 

complexe pe care o implică pregătirea recoltei 

din acest an ?

@ Toți cei răspunzători să-și revadă acum 

planurile de măsuri, să facă totul pentru a 

asigura țării o recoltă la nivelul importanței
• acestei avuții naționale

Documentele adoptate de Congresul al XI-lea al partidului acordă un rol deosebit de important creșterii producției de cereale, care continuă să rămînă un obiectiv prioritar, de bază in dezvoltarea agriculturii din țara noastră. In acest an, potrivit prevederilor planului, urmează să se obțină o producție de 20 milioane tone de cereale. înfăptuirea acestei sarcini trebuie să stea in centrul preocupărilor comitetelor județene de partid și organizațiilor de bază de la sate, al organelor agricole, al tuturor oamenilor muncii din agricultură. Mai multe cereale înseamnă mai multă piine, mai multe furaje necesare zootehniei și obținerea, pe această cale, a unor cantități sporite de produse animaliere.Cea mai mare pondere în producția de cereale o are porumbul, cultură Ia care, în acest an, trebuie să se ajungă la o producție totală de peste 12 milioane tone boabe. Creșterea suprafețelor irigate cultivate cu porumb, folosirea unor cantități sporite de îngrășăminte, generalizarea hibrizilor de înaltă productivitate. executarea întregului complex de lucrări agrotehnice sint probleme e- sențiale asupra cărora trebuie concentrate toate forțele, pentru a se obține producțiile prevăzute în 1975. Experiența a numeroase întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole din multe județe ale țării, care in ultimii ani au obținut producții de 6 000—8 000 kg la hectar, demonstrează că prevederile pe acest an la producția de porumb sint pe deplin realizabile.Condițiile pentru realizarea producțiilor superioare prevăzute trebuie create încă de pe acum, pentru ca rezervele de care dispune fiecare județ, fiecare unitate agricolă să fie pe deplin valorificate. Concret, ce trebuie făcut acum, în ce direcții trebuie acționat în mod cit mai ho- tărit, cu toată răspunderea ?Sporirea producției este condiționată de creșterea ponderii acestei culturi in ansamblul suprafețelor cultivate cu cereale și, în mod deosebit, de amplasarea porumbului pe cele mai potrivite terenuri, pentru a se obține producții cît mai mari la hectar. Sint două probleme care trebuie să preocupe, in aceste zile, organele agricole, pe conducătorii întreprinderilor agricole de stat și coo

U.C.I. și P.C.R.. precum și cu pri
vire la unele probleme internațio
nale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială și priete
nească ce caracterizează relațiile 
tradiționale de strînsă prietenie 
dintre cele două țări și partide.

perativelor agricole, pe specialiștii din aceste unități. Corespunzător cerințelor de a spori producția de porumb, in acest â:r suprafața ce va fi cultivată cu această plantă va crește eu 200 000 de hectare față de anul 1974. Sarcinile de plan au fost repartizate pe județe și pe unirăți. Important este ca acum să se asigure o cit mai bună amplasare a acestei culturi. În acest sens, se cuvjine subliniată necesitatea de a combate tendința unor organe agricole de a restringe suprafețele cultivate j cu porumb in zonele de cîmpie mai fertile — unde se pot obține recolte mari — și de a extinde această cultură pe dealuri, așa cum s-a intim- plat anul trecut in județul Timiș. Intrucit asemenea tendințe sfau semnalat și in alte județe, este necesar ca organele și unitățile agricole, specialiștii să studieze cu exigență și răspundere toate posibilitățile și să stabilească o amplasare cit mai judicioasă a porumbului.Irigarea constituie una din căile de importanță majoră prin care se asigură sporirea simțitoare a recoltelor de porumb. Cu toate acestea, in ultimii ani ponderea porumbului In sistemele de irigații a scăzut, în loc să crească. Această stare de lucruri a fost criticată de conducerea partidului nostru. „Cel puțin o treime din suprafața irigată trebuie să meargă Ia porumb '. — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea rostită cu prilejul „Zilei recoltei" de anul trecut. Trebuie să tindem ca această cultură să ocupe, în următoarea perioadă, 50 la sută din suprafața irigată și să obținem producții care să satisfacă cerințele moderne, să răspundă eforturilor pe care statul le face pentru amenajarea acestor suprafețe irigate".In lumina acestei sarcini trasate de secretarul general al partidului, prin planul pe acest an s-a stabilit ca, din cele 1 500 000 hectare amenajate pentru irigații, 540 000 hectare — mai mult de o treime — să fie cultivate cu porumb. De exemplu, in întreprinderile agricole de stat, porumbul va ocupa '50 la sută din suprafețele irigate. Totodată, s-a prevăzut1 producția medie la hectar ce trebuie obținută pe aceste terenuri,
(Continuare în pag. a V-a)

in timpul adundrii cetățenești de la întreprinderea „23 August' din Capitala

ÎM ZIARUL DE AZI:

® Dispeceratul public al 
cooperării întreprinderi
lor : aspecte ale conlu
crării în fabricația de 
utilaj petrolier ® Adu
nări generale ale coope
rativelor agricole ® Ce 
filme plac marelui pu
blic? ® Rubricile noas
tre : Faptul divers, în 
confruntare - scrisori și 
răspunsuri, Sport, De 

pretutindeni
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In-întreaga țară au avut loc ieri

în diierite'Jocalități ale țării au avut Ioc ieri și alte adu
nări organizate de Frontul Unității Socialiste pentru desem
narea candidaților în alegerile de deputați în Marea Adunare 
Națională, precum și în consiliile populare.

Adunarea electorală din Capitală
(Urmare din pag. I)ducție-marfă de 30 milioane lei și o producție globală de 31 milioane lei, concretizată în 58 locomotive de diverse tipuri, 52 motoare și alte utilaje destinate marilor obiective ale economiei naționale. Rezultatele obținute pînă acum, ca și măsurile ce au fost luate creează premise sigure pentru încheierea cu succes a actualului cincinal cu șase luni mai devreme, așa cum muncitorii, inginerii, tehnicienii uzinei s-au angajat, realizînd peste planul cincinal inițial o producție industrială suplimentară în valoare de 1 740 000 000 lei.în acest moment deosebit — a spus în încheiere vorbitorul — gîn- durile noastre se îndreaptă cu dragoste și recunoștință către secretarul general al partidului, ale cărui recomandări și indicații au reprezentat pentru noi îndemnuri însuflețite, mobilizatoare de a munci mai bine, mai eficient, pentru a contribui, cu rezultate superioare, la accelerarea dezvoltării social-economice a țării.

A vorbit apoi Constantin Giogu, secretarul comitetului de partid al întreprinderii de țevi „Republica", care a spus : Prin prodigioasa activitate desfășurată în fruntea partidului și a țării, prin minunatul e- xemplu de devotament și înaltă dăruire pentru binele poporului, pentru cauza socialismului, progresului și păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a cîștigat încrederea, stima și dragostea întregului popor, un inalt prestigiu pe plan internațional. Noi stimăm și prețuim în persoana secretarului general al partidului nostru pe eminentul conducător revoluționar, exemplu de cutezanță creatoare, de competență și clarviziune politică, de înaltă responsabilitate patriotică și internaționalistă.Exprimînd adeziunea unanimă a oamenilor muncii din întreprinderea unde lucrez față de candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu, doresc să dau glas sentimentelor noastre de fierbinte atașament, vie admirație și mindrie patriotică pentru cel care, în fruntea partidului și statului, conduce poporul român in grandiosul proces de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Noi vedem în politica și activitatea partidului nostru, în fruntea căruia se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, chezășia înfăptuirii viitorului de aur al României. Iată de ce. votînd la 9 martie pentru alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, noi votăm pentru viitorul minunat al patriei.Pentru obștea noastră didactică, ca 
și pentru întregul popor — a spus prof. Dumitru Giurea, directorul liceului nr. 29 „Alexandru Sahia" — de activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului nostru sînt legate indisolubil marile realizări ale țării, promovarea noului în toate domeniile vieții politice, economice și sociale a țării, politica externă dinamică, de prietenie cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, de instaurare a unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă. In acest spirit dinamic și novator, pe care îl promovează cu consecvență în toată activitatea sa secretarul general al partidului, înțelegem să privim sarcinile pe care partidul le-a pus în fața școlii, a celor ce formează și educă generațiile viitorului. înțelegem să muncim neobosit pentru a face din școală un izvor nesecat de cadre pentru economia noastră națională, pentru știința și cultura românească, prin legarea învățămîntului de practica productivă, prin raportarea permanentă a mijloacelor, metodelor și procedeelor didactice la cerințele industriei, ale revoluției tehnico-știin- țifice.De aceea, în nobila misiune încredințată de partid și de stat de a educa și forma generația viitorului pentru muncă și viață, nu vom înceta să așezăm la baza edificiului educațional concepția științifică, revoluționară, a partidului nostru, dra
gostea față de patrie, față de partid,

față de cauza socialismului, comunismului și a păcii, înaltele comandamente înscrise în Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.în cuvintul său, Marcelian Dumitra, secretarul organizației U.T.C. de la F.M.U.A.B., a spus : Noi, tinerii, sîn- tem mîndri de faptul că avem onoarea ca. alături de ceilalți oameni ai muncii din această zonă a Capitalei, să votăm ca deputat al nostru pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui viată s-a contopit cu însăși viața poporului român.în numele organizației noastre, al întregului tineret de pe platforma industrială 23 August, susținem din toată inima noastră tînără. muncitorească. candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru alegerea în marele forum al tării, angajîndu-ne, totodată, cu întreaga noastră putere de muncă, energie și elan tineresc, să facem totul ca. sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului, să ducem la îndeplinire sarcinile ce ne revin din mărețul Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a tării spre comunism, convinși fiind că a- ceasta este calea sigură a progresului și prosperității României, a bunăstării și fericirii poporului.Aducînd in adunare cuvintul colectivului de lucrători ai Spitalului clinic „23 August", modernă unitate construită în timpul acestei legislaturi, pe baza indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu, doctor docent Pavel Simici a spus: Știm cu toții că marile succese obținute în dezvoltarea României socialiste, in rindul cărora se înscriu și realizările din această circumscripție electorală, sînt organic legate de .numele secretarului general al partidului, sint rodul dialogului său permanent cu oamenii muncii de pe intreg cuprinsul patriei. în fruntea partidului și a țării, precum și in întîlnirile sale de lucru cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a îndrumat și sprijinit realizarea înnoitoarelor transformări.Ne alăturăm tuturor cetățenilor din această circumscripție, din întregul municipiu, pentru a exprima mulțumirile noastre fierbinți tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija statornică pe care o manifestă față de condițiile de muncă și de viață ale oamenilor, pentru continua dezvoltare și Înflorire a Capitalei noastre, ca și a întregii țări.Toate acestea demonstrează unitatea indisolubilă dintre politica partidului nostru de dezvoltare eco- nomică-socială a țării și ridicare a nivelului de trai al poporului, faptul că in centrul acestei politici se situează în permanență omul, satisfacerea la un nivel tot mai înalt a nevoilor sale materiale și spirituale.în numele întregului personal me- dico-sanitar, care activează in a- ceastă circumscripție electorală, susțin cu deosebită căldură și hotărîtă convingere candidatura în alegerile pentru Marea Adunare Națională a tovarășului Nicolae Ceaușescu și asigur conducerea de partid, pe secretarul general al partidului, că cetățenii și lucrătorii sanitari vor milita neabătut pentru înfăptuirea politicii interne și externe a P.C.R., față de care ne manifestăm întreaga adeziune, pentru transpunerea în viață a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XI-lea.Relevind succesele obținute în ultimii ani in întreprinderea în care lucrează, muncitoarea Anicuța Dumitru, de la Filatura de lină pieptănată București, a arătat :Păstrăm vie in mintea și in inimile noastre amintirea vizitei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a efectuat-o în unitatea noastră, îndrumările primite cu acest prilej generînd un puternic imbold în întreaga activitate a colectivului.Ca urmare a indicațiilor date de secretarul general al partidului am reușit să ne majorăm angajamentul și să creăm premisele pentru realizarea cincinalului actual în 4 ani. 3

luni și 14 zile, obținînd. peste prevederile planului, o producție suplimentară în valoare de 543 milioane lei.Pe baza succeselor obținute în primii patru ani ai cincinalului și in prima lună a acestui an, raportăm cu mindrie și satisfacție că harnicele noastre filatoare lucrează, în prezent, în contul lunii septembrie 1975.Siritem mîndre și încercăm un sentiment de satisfacție deplină că tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul ce și-a pus întreaga viață in slujba poporului. a partidului, a patriei sale, care, datorită meritelor și activității sale neobosite, a fost învestit cu cele mai înalte funcții de partid și de stat, este propus candidat, in circumscripția noastră electorală, pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.Ne angajăm să muncim cu deplină responsabilitate, pentru a transpune în viață istoricele hotărâri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, convinși fiind că în acest fel vom contribui la accelerarea dezvoltării țării, la ridicarea ei pe noi trepte de progres și civilizație.Elena Stănescu, președinta comitetului sindicatului de la intreprinderea „Electroaparataj". a spus :Tovarășul Nicolae Ceaușescu este conducătorul de partid si de stat care se află permanent în mijlocul poporului său. se sfătuiește cu mii și mii de oameni ai muncii din toate domeniile de activitate si hotărăște împreună cu ei asupra destinelor tării. Am avut și noi, cei de la „Electroaparataj", deosebita cinste să-I avem de repetate ori in mijlocul nostru pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Fiecare din vizitele sale în intreprinderea noastră a constituit tot atîtea prilejuri de mobilizare a tuturor resurselor și energiilor în vederea continuei perfecționări a muncii noastre.Exprimînd întreaga recunoștință și mulțumiri fierbinți tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru tpt ceea ce face pentru poporul nostru, pentru România, doresc să-mi manifest. încă o dată, voința, asemeni tuturor cetățenilor. ca tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului. să fie candidatul nostru in alegerile de la 9 martie.A vorbit, de asemenea, pensionarul Ioan Matei, din cartierul „23 August" : Personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, marea sa dragoste față de patrie și popor, viața și munca sa închinate fără preget, cu energie și dăruire, libertății și prosperității patriei, creșterii bunăstării tuturor celor ce muncesc, prieteniei și păcii între popoare, sint o chezășie că importantele hotăriri și obiective adoptate de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român vor fi înfăptuite, că patria noastră va cunoaște o continuă înflorire care o va așeza tot mai ferm în rîndul țărilor avansate ale lumii.O grijă deosebită și constantă poartă partidul și statul celor care după ani îndelungați de muncă s-au pensionat și se bucură în liniște de roadele muncii lor de zeci de ani, a continuat vorbitorul. Simțim în viața noastră ajutorul pe care l-am primit prin mărirea pensiilor. Pentru toate acestea, pentru munca sa neobosită, plină de dăruire și fierbinte patriotism. pentru omenia și grija sa față de om. noi, ca și întregul popor. îi purtăm tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai nobile și calde sentimente de dragoste și recunoștință. Mă alătur din toată inima și cu adine respect glasului poporului și al tuturor oamenilor muncii și imi îndeplinesc o îndatorire față de propria mea conștiință susținînd cu toată tăria alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca deputat in Marea Adunare Națională.în încheierea adunării, participan- ții au adresat o scrisoare tovarășului Nicolae Ceaușescu prin care îl roagă să accepte propunerea de a fi candidat al Frontului Unității Socialiste în circumscripția electorală nr. 1 — „23 August" în alegerile pentru Marea Adunare Națională de la 9 martie.

Făcîndu-ne cinstea deosebită de a ne reprezenta, ca și pînă acum, în forul suprem legislativ al țării — se arată în scrisoare — aceasta constituie pentru noi o mare onoare și, totodată, un imbold în întreaga noastră activitate pe care o desfășurăm pentru realizarea obiectivelor și sarcinilor ce ne revin pentru înfăptuirea mărețelor hotăriri adoptate de istoricul Congres al XI-lea al P.C.R.Adunarea ia sfîrșit intr-o atmosferă de mare însuflețire. Se aclamă cu entuziasm pentru partid, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru patria noastră socialistă.

Candidații Frontului Unității Socialistă — cel mai larg organism politic permanent, cu caracter reprezentativ, care reunește, sub conducerea partidului, forțele politico-so- cialp ale întregii națiuni — sint candidații poporului insuși. Printre candidații propuși se află membri și membri supleanți ai C.C. al P.C.R.. ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., expresie a încrederii maselor largi populare în Partidul Comunist Român și conducerea sa, in politica marxist-leninistă a partidului, ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale națiunii noastre socialiste. Au fost propuși, totodată, exponent de frunte ai clasei muncitoare. țărănimii cooperatiste, intelectualității, activiști de partid, de stat și ai organizațiilor obștești, cadre de conducere din economie — bărbați și femei, vîrstnici și tineri, români, maghiari, . germani și de alte naționalități — oameni care prin întreaga lor activitate și comportare au dovedit că merită pe deplin încrederea cetățenilor, oameni profund devotați patriei, partidului, poporului, cu un înalt simț al datoriei sociale, exemplu de atitudine înaintată în producție, in societate și în familie, buni gospodari ai treburilor obștești.în adunările cetățenești, cars au avut loc în cursul zilei de luni, au fost desemnați următorii candidați ai Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională :în județul BIHOR — Alexandru Sencovici, membru al C.C. al P.C.R., președintele Comisiei pentru indus

trie, construcții și transporturi a Marii Adunări Naționale, in Circumscripția electorală nr. 9, Margin ta ;în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD — Adalbert Crișan, membru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 4 Beclean ;în județul BRĂILA — Dumitru Bălan, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., în Circumscripția electorală nr. 6 Făurei ;în județul BUZĂU — Ion Sîrbu, membru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., în Circumscripția e- lectorală nr. 7 Nehoiu :în județul CARAȘ-SEVERIN - Trandafir Cocîrlă, membru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., în Circumscripția electorală nr. 3 Caransebeș, Dumitru Galu, directorul întreprinderii de construcții metalice Bocșa, și Nicolae Tăna- se, secretarul Comitetului de partid de la întreprinderea de construcții metalice Bocșa. în Circumscripția e- lectorală nr. 2 Bocșa ;în județul CLUJ — Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis- tru al guvernului. în Circumscripția electorală nr. 1 „Universitatea". Ștefan Peterfi, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară. în Circumscripția electorală nr. 8 Gher-la ;

6. O viață mereu mai îmbelșugată 
întregului popor

O casă mare pentru cei mici: noul local al grădiniței nr. 13 din Tg. Mureș

Obiectivul fundamental al politicii partidului., urmărit constant in desfășurarea operei de construcție socialistă, reconfirmat si subliniat în Programul partidului. în documentele Congresului al XI-lea, constă in ridicarea necontenită a nivelului de trai al tuturor cetățenilor patriei. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu: „scopul întregii noastre activități economico-sociale. telul suprem al politicii partidului nostru. esența misiunii sale istorice de transformare [revoluționară a societății și de făurire a noii orînduiri este ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, in concordanță cu necesitățile fiziologice științific determinate și cu cerințele spirituale generate de progresul neîntrerupt al cunoașterii umane".într-adevăr, a- nii au mărate dovezi tot ceea ce făurește și proiectează țara noastră, ceea ce se stabilește ca sarcină curentă sau ca obiectiv de perspectivă urmărește un unic si suprem țel — ridicarea continuă a bunăstării întregului popor, astfel ca toți cei ce muncesc să se bucure intr-o măsură crescîn- dă de binefacerile civilizației socialiste.Știm cu toții că bunăstarea nu cade din cer. Constituie o caracteristică esențială a întregului mecanism al vieții economico-sociale a societății noastre socialiste faptul că rezultatele in dezvoltarea producției materiale. în creșterea venitului național formează temelia trainică — singura bază posibilă — a îmbunătățirii continue a condițiilor de viată muncesc, an de an. că ca fiecăruia prosperitatea de creștere a există și nu poate exista în societatea noastră socialistă.Politica partidului, politică pentru care votăm la 9 martie, urmărește pe multiple căi creșterea nivelului de trai al poporului — una_ dintre acestea fiind sporirea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii. în acest sens, pe primul plan se situează orientarea consecventă spre majorarea generală a retribuțiilor. Este semnificativ câ, drept urmare a creșterii in ritmuri înalte-a venitului național, retribuția reală va fi în acest an cu aproape 23 la sută mai mare decît în 1970, depășin- du-se prevederile inițiale ale cincinalului. urmind ca pînă în 1980 să sporească cu încă 18—20 la sută.Preocuparea statornică a partidului pentru promovarea principiilor echității socialiste iși găsește expresie în creșterea mai accentuată a retribuțiilor mici ; retribuția minimă generală a sporit de Ia 800 lei în 1970, la 1 140 de lei.îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale oamenilor muncii de la sate este ilustrată de sporirea veniturilor țărănimii cu 35 la sută față de 1971, depășindu-se și în acest domeniu prevederile inițiale.

,. Totodată, potrivit hotărîrilor Congresului al XI-lea, veniturile reale ale țărănimii vor spori in cincinalul viitor cu 20—25 la sută.Caracteristic modului în care politica partidului asigură ridicarea nivelului de trai al poporului este creșterea continuă a fondurilor alocate de stat pentru asigurarea unei bogate vieți social-culturale. Esența umanistă a politicii partidului se reflectă grăitor în faptul că, deși, ca țară socialistă in curs de dezvoltare, este in mod obiectiv strict necesar să sporim continuu volumul investițiilor pentru accelerarea progresului economiei naționale — an de an sînt alocate importante resurse (numai in cincinalul actual circa 220 miliarde lei) pentru acțiuni care contribuie nemijlocit Ia îmbunătățirea traiului cetățenilor. Sînt grăitoare în acest sens ma

cinalul actual pentru acțiuni gospodărești-edilitare, se vor realiza progrese substanțiale în asigurgrea unor condiții de viață egale pentru toti cetățenii tării.Pe această linie se înscrie obiectivul prevăzut în Programul partidului. în procesul înaintării României spre comunism — ștergerea treptată a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, prin ridicarea satului la nivelul condițiilor de viată ale orașului. Fiecare localitate, dez- voltindu-se ca unitate teritorial-ad- ministrativă de bază a societății noastre, va deveni un puternic centru economico-social. în stare să asigure locuitorilor săi condiții optime de muncă și viata.Fiecare cetățean este in măsură să constate că efectele politicii partidului de ridicare a nivelului de trai se reflectăsocialismului oferit nenu- că se se în tot
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jorarea cheltuielilor sociale de la circa 1 600 lei de persoană în anul 1969 la aproape 2 300 lei în 1974, mărirea pensiilor. a alocațiilor de stat pentru copii, ca și a burselor studenților, dezvoltarea asistenței medicaie, ca și asigurarea gratuității acesteia pentru țărănimea cooperatistă.La noi fiecare cetățean primește azi efectiv mai mult decît încasează ; pe calea cheltuielilor social- culturale, oamenii muncii realizează venituri suplimentare care reprezintă 23—25 la sută față de retribuție. în cincinalul viitor, fondurile de stat pentru acțiuni social-culturale se vor mări cu aproape 50 la sută față de actualul cincinal, ur- mînd să reprezinte spre sfîrșitul deceniului viitor circa o treime din veniturile totale ale populației. Astfel se va realiza acoperirea unitară a unor nevoi generale, nu în funcție de venituri, ci de necesitățile concrete, diferențiate, ale dezvoltării omului, ale înf'oririi personalității umane.Vedem roadele politicii partidului consacrate ridicării nivelului trai al poporului materializate amploarea fără precedent construcției de locuințe, in noile cartiere - ale orașelor. în chipul nou al ■ satelor. în amplul efori de modernizare și ridicare a gradului de civilizație al localităților. Prin construirea a circa 3—3.5 milioane locuințe, pînă în 1990 se va asigura soluționarea în linii generale a problemei locuințelor. în cincinalul viitor, în cadrul acțiunii de sistematizare a teritoriului, cel puțin 100 de comune se vor transforma în orășele agricole sau agro-industriale. Prin alocarea unor fonduri de investiții cu 25 la sută mai mari decît în cin-
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îmbu- ulti- apro- popu- Volumul de
in continua nălățire în mii ani a vizionării lației. desfacerilor mărfuri în acest an, cu circa 52 la sută mai mare decit în 1970. va spori in viitorul cincinal cu 40—45 la sută. în condițiile tendințelor inflaționiste pe plan mondial, are o deosebită importanță orientarea stabilită de Congresul al XI- le.a privind încadrarea prețurilor bunurilor de consum în limitele și, Pe bază, asi- creșterii de cum- a popu-

de plan această gurarea puterii parare lației.Semnificativ pentru larga arie de cuprindere a politicii partidului pusă in slujba omului este faptul că, pe temelia creșterii productivității in toate domeniile, vor fi create premise pentru trecerea, în cursul viitorului cincinal, la generalizarea reducerii săptămînii de lucru la 42—44 de ore, in condițiile creșterii veniturilor oamenilor muncii, în același context, de permanentă grijă pentru . îmbunătățirea „calității vieții", se înscrie și politica partidului de conservare nealterată a mediului ambiant, in scopul asigurării unor condiții de viată corespunzătoare atit generației actuale, cit și celor viitoare.Realizarea cit mai grabnică a obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea în domeniul ridicării nivelului de trai depinde în măsură decisivă de eforturile creatoare ale fiecărui colectiv, ale fiecărui om al muncii, pentru punerea în valoare a tuturor resurselor țării și, în primul rînd, pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Depinde de noi și numai de noi să asigurăm, prin creșterea productivității muncii. prin reducerea prețului de cost, prin sporirea eficientei întregii activități economice, condițiile necesare unei optime înfăptuiri a politicii partidului de ridicare generală a gradului de prosperitate si civilizație al poporului. Muncind mai bine, mai spornic, gospodărind cu grijă avutul obstesc. vom trăi mereu mai bine.Votul nostru la 9 martie va fi un vot pentru politica partidului de făurire a unei vieți tot mai bune și îmbelșugate, pentru înflorirea orașelor și satelor, pentru o înaltă civilizație socialistă pe pămîntui românesc.

în județul CONSTANTA — Vaslle Vilcu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat, prim- secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.. în Circumscripția electorală nr. 1 Conștanța-Est, contraamiral Sebastian Ulmeanu, membru al C.C. al P.C.R.. comandantul marinei militare. Circumscripția eleqtorală nr. 4 Mangalia :în jujdețul COVASNA — Ferdinand Nagy, membru al C.C. al P.C.R.. prim- secretar al Comitetului județean Co- vasna al P.C.R.. in Circumscripția e- lectorală nr. 1 Sfintu-Gheorghe ;în județul DOLJ — Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte., al Consiliului de Stat, în Circumscripția electorală nr. 1 „Electropu- tere" ;în județul GALAȚI — general-colonel Mihai Burcă, membru al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Național ■ al Societății de Cruce Roșie, în Circumscripția electorală nr. 2 Galați-Vest ;în județul HUNEDOARA — Costa- che Trotuș, membru al C.C. al P.C.R., directorul Combinatului siderurgic Hunedoara, și Dumitru Bucur, directorul întreprinderii Victoria din Că- lan, în Circumscripția electorală nr. 3 Hunedoara-Vest ;în județul MARAMUREȘ — Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. in Circumscripția electorală nr. 1 Baia Mare-Est, Geza Vida, membru al C.C. al P.C.R., sculptor, artist al poporului, în Circumscripția electorală nr. 7 Vișeul de Sus ;în județul MEHEDINȚI — Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., în Circumscripția electorală nr. 1 Drobeta Turnu-Severin. Vasile Bacalu, directorul întreprinderii de vagoane „Meva" din Drobeta Turnu- Severin. și Constantin Pândele, directorul Șantierului naval din Drobeta Turnu-Severin, în Circumscripția electorală nr. 5 Cujmir ;în județul MUREȘ — Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.. in Circumscripția electorală nr. 1 Tîrgu-Mureș-Nord, Siitb Andrăs, scriitor, în Circumscripția e- lectorală nr. 8 Gurghiu ;în județul NEAMȚ — Valeriu Mo- manu, director tehnic al Centralei industriale de fire și fibre chimice din Săvinești, și Gheorghe Zamfirescu, director al întreprinderii mecanice „Ceahlăul" din Piatra Neamț, în Circumscripția electorală nr. 2 Roznov ;în județul OLT — Constantin Sandu, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., în Circumscripția electorală nr. 1 Slatina ;în județul SIBIU — Nicolae Gio- san, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, în Circumscripția electorală nr. 1 Sibiu-Sud ;în județul SUCEAVA — Mircea Munteanu. președintele cooperativei agricole de producție din comuna Reuseni, și Vasile Albu, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Moara, in Circumscripția electorală nr. 11 Verești ;în județul TIMIȘ — Mihai Telescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., în Circumscripția e- lectorală nr. 1 Timișoara Nord-Est ;în județul VASLUI — Gheorghe Cazan, membru al C.C, al P.C.R., ministrul industriei ușoare, in Circumscripția electorală nr. 1 Vaslui.Moment de seamă al campaniei electorale, adunările pentru desemnarea candidaților, ce au loc în a- ceste zile în mari întreprinderi industriale, în unități agricole și instituții, in orașe și sate constituie un prilej de largă afirmare a democratismului sistemului nostru electoral. care asigură condițiile cele mal propice stimulării uriașului potențial de energie și inițiativă creatoare al maselor, participării lor active la conducerea întregii activități economico-sociale.în cadrul adunărilor se subliniază cu îndreptățită satisfacție că anii care au trecut de la precedentele alegeri au reprezentat o etapă de remarcabile realizări în toate domeniile construcției, socialiste, ele confirmînd. pu elocvență justețea, realismul politicii partidului nostru.Este semnificativ pentru spiritul de. înaltă răspundere socială caracteristic adunărilor faptul că. în cadrul discuțiilor se consemnează angajamente precise atit din partea candidaților, cît și a alegătorilor cu privire la' modul in care se va desfășura activitatea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție în vederea realizării cincinalului înainte de termen, precum și la acțiunile care trebuie întreprinse cu eforturi comune pe plan local — antrenînd participarea activă a cetățenilor — fie că e vorba de probleme gospodărești-edilitare, acțiuni de sistematizare, îmbunătățirea aprovizionării populației printr-o mai intensă valorificare a resurselor locale, lucrări de irigații sau îmbunătățiri funciare. într-o atmosferă de puternic elan patriotic, cetățenii iși exprimă voința unanimă de a sprijini efectiv pe viitorii deputați în realizarea în condiții optime a hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R.Manifestare impresionantă a coeziunii de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, al Comitetului său Central, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, adunările cetățenești din aceste zile exprimă, în mod activ și cu înaltă responsabilitate civică, hotărîrea fermă a tuturor fiilor patriei, indiferent de naționalitate, de a marca perioada campaniei electorale prin noi succese în construcția socialistă, în îndeplinirea exemplară a prevederilor planului pe 1975, de . a realiza cincinalul înainte de termen, de a înfăptui cu fermitate prevederile însuflețitoare ale Programului P.C.R de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism»
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DISPECERATUL PUBLIC AL COOPERĂRII ÎNTREPRINDERILOR

ASPECTE ALE CONLUCRĂRII
ÎN FABRICAȚIA DE UTILAJ PETROLIER

ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" Dl» PLOIEȘTI
' ’ 1 RĂSPUNSUL UNITĂȚILOR VIZATE

„Dara toți furnizorii noștri 
și-ar asuma răspunderi

de parteneri..."Corespunzător cererii tot mai mari de utilaj petrolier românesc pe piața externă, întreprinderea specializată — „1 Mai" din Ploiești — iși sporește producția in acest an, mai ales la instalațiile de foraj și piese de schimb, cu peste 50 Ia sută față de 1974. După cum se știe, de aici a pornit chemarea la întrecere către toate unitățile din industria de utilaj tehnologic, chimic, petrolier și minier pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan și, implicit, pentru onorarea strictă a obligațiilor contractuale față de beneficiarii interni și partenerii de peste hotare. O dovadă a seriozității și hărniciei cu care muncește colectivul din marea întreprindere ploicșteană constă in faptul că a Îndeplinit planul producției globale și marfă pe ianuarie înainte de încheierea lunii.— Dar — aprecia secretarul comitetului de partid al întreprinderii, tovarășul Tom» Oprea — dacă pe ansamblu așa stau lucrurile, la unele sortimente prevăzute in plan n-am putut fi riguroși, punctuali. Pentru aceasta, o parte din răspundere o avem noi. O altă parte — foarte importantă — revine însă unor colaboratori de-ai noștri, unor furnizori de materii prime, de repere și semifabricate, care participă nemijlocit la realizarea utilajelor cu marca „UPETROM". De ce spun acest lucru ? Este suficient ca un singur ansamblu să nu sosească, la timp de la un colaborator sau altul, sau un singur material să nu-1 avem, pentru ca o întreagă instalație, in valoare de milioane de lei, să nu poată fi livrată.Directorul comercial al întreprinderii, Ion Negulescu. ne-a prezentat neajunsurile apărute in relațiile cu unele unități colaboratoare și a subliniat cerințele stringente ce se ridică pentru ca producția contractată la export să fie realizată ritmic și integral, la fiecare sortiment :
1 ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DIN CÎMPINA să ne livre

ze repede cele 42 perechi de bacuri pentru instalațiile 
de prevenire. O producție de circa 8 milioane lei pentru 

export este realizată la „1 Mai" și nu poate fi livrată din cauza 
întreprinderii din Cimpina. De asemenea, așteptăm ca tovarășii 
din Cimpina să ne livreze eșalonat pe luni, conform contrac
tului, alte 58 de bacuri, absolut necesare pentru producția tri
mestrului I.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ PETROLIER DIN TÎRGO-
VIȘTE să expedieze neintirziat cei 14 robineți cu sertar 
paralel de 21/16X700 atm., restanți din anul trecut, dar 

necesari instalațiilor de prevenire contractate la export. De 
asemenea, solicităm atît întreprinderii tîrgoviștene, cit și Cen
tralei industriale de utilai tehnologic, chimic, petrolier și mi
nier (de fapt, centrala de resort) să asigure contractarea a 
142 robineți cu sertare paralele de tipul amintit, pentru preve
nitoarele destinate exportului, în valoare de circa 10 milioane 
lei, înscrise în producția anului acesta. întreprinderea din Tir- 
goviște refuză să mai contracteze fabricarea și livrarea acestui 
produs. Tot cu refuz au fost tratate și repartițiile noastre pen
tru remorcile pe care trebuie să așezăm 11 instalații transpor
tabile — T. 50 B — și 4 instalații P—80, contractate la export.

3 ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE DIN BUCU
REȘTI să încheie de urgență cu noi contractul și să in
troducă în fabricație cele 50 motoare „ASrM"-planșat 

de 5 KW/1500 ture. Încă de pe acum am intrat in „zona criti
că", întrucit din primele zile ale trimestrului II trebuie să livrăm 
o parte din instalațiile de foraj comandate. Avem repartiția nr. 
40 001, din 20 septembrie 1974, emisă de ministerul de resort 
al întreprinderii respective, dar aceasta nu este luată in con
siderație.

4 ÎNTREPRINDEREA „REPUBLICA" DIN CAPITALĂ (care 
vădește dorința de a ne ajuta și a repara greșeala Mi
nisterului Industriei Metalurgice) să introducă urgent în

fabricație cele 28 tone țeavă cu diametrul 76X4, a cărei re
partiție a fost schimbată, recent, de la întreprinderea de țevi 
din Roman, la București. Orice întîrziere ne pune în situația 
de a nu ne putea respecta integral obligațiile contractuale 
asumate, în ce privește livrarea unor instalații, pentru lunile 
februarie șl martie.

Kdonări

1. ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ DIN CÎMPINA: 

„Promitem și dăm 
asigurări46Ing. Gheorghe Nieolae, șeful serviciului-producție : „Sintem și noi supărați că producem necazuri colectivului întreprinderii „1 Mai". Dar am avut anul trecut o serie de locuri înguste. mai ales in sectorul de prelucrări, ceea cc a făcut să răminem in restanță cu 82 perechi bacuri. încă din primele zile ale acestui an, am reorganizat fluxul de producție la acest produs, am luat măsuri pentru creșterea productivității muncii, pentru folosirea în 3 schimburi a strungului frontal cu diametrul de 900 — unde aveam un loc ingust. Ce am realizat : la ora cind discutăm mai sintem in restanță cu 42 de perechi do bacuri : 40 au fost expediate uzinei ploieș- tene. După ritmul in care se lucrează acum, sintem siguri că vom putea livra întreprinderii „1 Mai“, cel mai tîrziu pină Ia 6 februarie, ultimul lot restant. în ceea ce privește cele 180 de perechi de bacuri, contractate pentru trimestrul1. pină Ia finele lunii februarie vom trimite la Ploiești 60. De altfel, in dezbaterile care au a- vut loc în adunările generale ale oamenilor muncii, colectivul nostru s-a angajat ca in viitor, organizindu-și mai bine munca, dind dovadă de mai multă intransigență față de lipsuri, să nu mai provoace neajunsuri altor unități prin nerespectarea prevederilor contractuale".

2. ÎNTREPRINDEREA DE UTILAI 

PETROLIER DIN TÎRG0V8ȘTE:

„Putem produce 
subansamblele cerute, 
dar așteptăm decizia 

centralei64Ing. Constantin Tzilzeclis, directorul general al întreprinderii de utilaj petrolier din Tirgo- viște : „Cunosc foarte bine problemele pe care le ridică tovarășii de la „1 Mai“-Ploiești. Chiar în aceste zile am analizat, aici, la Tirgoviște,

cu reprezentanți ai întreprinderii ploieștene și ai centralei de resort, posibilitățile pe care le avem pentru a onora cererile întreprinderii „1 Mai". Cit privește robineții eu sertar paralel, precizez că din comanda de anul trecut, de 110 bucăți, am expediat pină sîmbătă — 1 februarie — circa 90 de bucăți ; celelalte 20 de bucăți sînt gata fabricate și vor fi expediate imediat Ia Ploiești. în ce privește refuzul nostru de a contracta, pentru acest an, încă 142 de ro- bincți, credem că are o motivare serioasă : repartiția s-a dat abia in decembrie anul trecut, iar comanda întreprinderii ploieștene am primit-o în ianuarie a.c., cind noi aveam planul do producție definitivat. în aceste condiții, noi am solicitat centralei să ne restructureze planul la robineți, astfel incit să ne creăm disponibilități de capacități necesare pentru a putea introduce in programul de fabricație șubansam- blcle solicitate. De asemenea, centrala trebuie să se pronunțe și în legătură cu fabricația de remorci. Din 1961, noi nu am mai produs remorci ; acestea s-au fabricat în ultimii ani la uzina ,.l Mai“-Ploiești. Nouă, abia in decembrie anul trecut — deci, extrem de tîrziu — ni s-a cerut să fabricăm remorci. Problema rămine in continuare nesoluționată. Am cerut reprezentantului centralei, tovarășul Ion Păsărică, să clarifice urgent problema producției de remorci, astfel ca în fața adunării generale a oamenilor muncii din. întreprindere să putem preciza exact structura sarcinilor planului fizic pe acest an".
3. ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 

ELECTRICE DIN BUCUREȘTI:

„Așteptăm și noi decizia 
centralei noastre44Ion Ștefănescu. director comercial al întreprinderii de mașini electrice din București : ..Am explicat tovarășilor de ia „1 Mai“-Ploiești de ce nu putem încheia contractul pentru cele 50 de motoare tip „ASFM". Pe scurt, este vorba de neasigurarea de către centrala noastră industrială (C.I.M.M.E.) a bazei materiale — îndeosebi a frinelor electromagnetice necesare pentru fabricarea acestor motoare. Este o situație bine cunoscută atît de către tovarășii din centrală, cit și de cei din minister. Știu că, la această oră, se caută intens o posibilitate de procurare a frinelor electromagnetice. în rest, noi sintem gata să contractăm și să producem imediat motoarele solicitate".

în aceste zile se desfășoară adunările generale ale cooperatorilor — forul suprem de conducere al cooperativelor agricole de producție. Moment de seamă in viata satelor, aceste adunări trebuie să constituie un prilej de analiză temeinică a activității de pină acum, de angajare la muncă mai spornică pentru realizarea de producții mari in 1975 — ultimul an al actualului cincinal.Desigur, un loc important in cadrul dezbaterilor trebuie 
să-1 ocupe analiza exigentă, responsabilă a modului in care s-a lucrat in anul trecut. în care s-au respectat măsurile referitoare Ia creșterea producției vegetale si animale. obligațiile contractuale privind livrările de produse agricole Ia fondul central și Ia fondul pieței- Concomitent cu evidențierea rezultatelor bune, nu trebuie să se treacă 
eu vederea neajunsurile care s-au manifestat intr-un sector sau altul, pentru ca consiliile de conducere, ioti cooperatorii să tragă învățămintele necesare pentru activitatea 
din acest an.In lumina sarcinilor mari ce revin agriculturii în 1975, adunările generale ale cooperatorilor sint chemate să stabilească programe concrete și cuprinzătoare de măsuri in vederea realizării prevederilor de plan pe acest an si a

4. ÎNTREPRINDEREA 

„REPUBLICĂ* DIN CAPITALĂ: 

„Pînă la 10 februarie 
vom expedia țeava 

solicitată44Gheorghe Popa, director comercial al întreprinderii „Republica" din Capitală : „Răspundem din capul locului tovarășilor de la „1 Mai" din Ploiești că ne vom strădui să livrăm țeava solicitată, cei tîrziu pină Ia data de 10 februarie. Era poate mai bine dacă un reprezentant al întreprinderii ploieștene se adresa direct unității noastre — și nu prin intermediul ziarului — cu toate detaliile referitoare la această tardivă repartiție, pentru a găsi, împreună, la fața locului. cea mai operativă soluție. Sintem unități socialiste, avem aceleași interese și scopuri și trebuie să ne intrajutorăm. Pentru aceasta, insă, trebuie să comunicăm direct și intr-un spirit do solicitudine".
JSPHMM. PUBLIC" 

MMSLDupă cum s-a arătat, colectivului întreprinderii „1 Mai" din Ploiești îi revin în acest an sarcini importante in ce privește producția pentru export. Nimic nu trebuie precupețit în întreprindere pentru ca, printr-o bună organizare a producției, ‘printr-o muncă dirză, tenace și plină de răspundere a fiecărui muncitor, ingi- » ner și tehnician, să se asigure realizarea ritmică, la inalt nivel calitativ, a fiecărui subansamblu, a fiecărei instalații. în același timp, conducerile și colectivele din unitățile cu care colaborează uzina ploieșteană trebuie să înțeleagă clar răspunderea directă ce ii revine în producția de utilaj petrolier și să acționeze cu toată energia pentru a pune ordine în relațiile contractuale.Cit privește înlăturarea efectivă a neajunsurilor din domeniul relațiilor de cooperare ale întreprinderii „1 Mai", este absolut necesară intervenția promptă a centralelor de resort ale întreprinderilor implicate — C.I.U.T.C.P.M. și C.I.M.M.E. din București — a celor două ministere constructoare de mașini, care trebuie să clarifice neintirziat citeva probleme e- sențiale care condiționează buna desfășurare a colaborării : precizarea structurii producției fizice și asigurarea bazei materiale necesare realizării planului. Totodată, întreprinderea „1 Mai" nu trebuie să aștepte soluționarea de la sine a uncia sau alteia dintre problemele cooperării cu alte unități.Așa cum rezultă și din „dispeceratul" de astăzi, practic, nu există probleme insolubile în relațiile de colaborare intre întreprinderi, dacă atît beneficiarul, cit și furnizorii conlucrează strins, dacă sint animați de dorința de întrajutorare. Așa este firesc, așa este absolut necesar să se procedeze, pentru realizarea exemplară a tuturor sarcinilor de plan.
Viorel SĂLĂGEAN 
Constantin CAPRARU

ale cooperativelor agricoleangajamentelor luate în întrecere, ca răspuns Ia chemarea cooperatorilor din Izbiceni-Oll. Cu deosebire, măsurile trebuie să urmărească folosirea cu randament maxim a pămintului si a mijloacelor tehnice, exploatarea rațională a sistemelor de irigații, a complexelor agrozootehnice, utilizarea eficientă a îngrășămintelor naturale și chimice, întreținerea și fertilizarea pășunilor și tinetelor naturale, promovarea și aplicarea largă a tehnologiilor moderne in toate sectoarele de producție. Totodată, adunările generale trebuie să hotărască asupra măsurilor de bună organizare a activității în toate sectoarele, de întărire a ordinii si disciplinei, de generalizare a retribuirii muncii in acord global la toate culturile și speciile de animale, de reducere a cheltuielilor de producție. întrucit nu peste multă vreme vor începe lucrările agricole de primăvară, adunările generale trebuie să analizeze temeinic stadiul pregătirilor și să stabilească măsuri pentru urgentarea lor.Căile de acțiune și măsurile judicioase ce vor fi stabilite in adunările generale trebuie să ducă, prin angajarea fermă a tuturor cooperatorilor, la realizarea de producții substantial sporite în acest an. valorificîndu-se intens rezervele de care dispune fiecare unitate cooperatistă.

cu lotul nesatisfăcătoare, „După cum știm — spunea tov. Zamfir Zaharia, președintele cooperativei — Congresul al XI-lea al partidului a stabilit ca pină în 1980 ponderea zootehniei in ansamblul producției agricole să ajungă la 40 la sută. Se înțelege că la înfăptuirea acestui măreț obiectiv este chemată să contribuie din plin și unitatea noastră. Or. cu numai 1 000 litri lapte pe cap de vacă furajată și cu o natalitate de 75 la sută, atit cit am obținut anul trecut, nu ne putem achita de această sarcină. Tre

buie neapărat să asigurăm o strîn- să corelare intre rezultatele din cele două sectoare de bază: vegetal și zootehnic. în acest sens trebuie să pornim de la cerința majoră pusă in față agriculturii noastre cooperatiste, și anume că un bun cultivator de cereale trebuie să fie in aceeași măsură și un destoinic crescător de animale".în vederea ridicării producției din zootehnie la nivelul realizărilor bune din sectorul vegetal, adunarea generală a stabilit un plan de măsuri concret, cu aplicabilitate ime-

diată, care vizează ridicarea pregătirii profesionale a îngrijitorilor, curățirea pajiștilor, asigurarea unul minim de sortimente de furaje prin creșterea producției la hectar și cultivarea tuturor suprafețelor din jurul fermelor, aplicarea întregului complex de măsuri zooveterinare in vederea reducerii la minimum a modalităților și ridicării potențialului productiv al animalelor etc.
Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii"

Dezvoltarea sectorului
preocupă întreagaSituată în podișul central al Moldovei, cooperativa agricolă din Tri- fești a reușit ca in decursul celor 18 ani de existență să se situeze printre unitățile bune din agricultura județului Neamț. Edificatoare în a- cest sens sint și rezultatele din anul trecut, cind, așa după cum s-a evidențiat în adunarea generală a' cooperatorilor, s-a obținut, in medie de pe fiecare hectar, cite 

5 016 kg porumb, 30 820 kg sfeclă, 24 900 kg cartofi și altele. Valoarea producției globale a fost de peste 14 600 000 lei.Făcînd o analiză temeinică, cu spirit de răspundere a activității economice din anul trecut, adunarea generală a cooperatorilor din Tri- festi a ajuns la concluzia că aceste rezultate nu au fost pe măsura posibilităților de care dispune unitatea in domeniul creșterii producției in toate sectoarele de activitate. Răs- punzind chemării la întrecere lansate de către cooperatorii din Izbi- ceni-Olt. membrii cooperativei agricole din Trifești s-au angajat să obțină peste prevederile planului 151) tone grîu, 119 tone porumb. 500 tone sfeclă de zahăr, 80 tone cartofi, 10 000 kg carne. 40 000 litri lapte etc. 
C® trebuie făcut, concret, pentru ca

planul și angajamentele să fie îndeplinite in mod exemplar ?Dind răspuns la această întrebare, numeroși participanți la dezbateri, printre care Gheorghe. Budnărescu. Vasile Tăcu și Constantin Butnarii, au supus unei severe critici diferite neajunsuri care se mai manifestă in
La cooperativa agricoJă 

din Trifeșii, judeîui Neamț

unitate, au făcut propuneri pentru îmbunătățirea activității și valorificarea mai intensă a posibilităților existente. între altele, vorbitorii au insistat asupra necesității aplicării acordului global la toate culturile și intensificării acțiunii pentru regularizarea pi- raielor Bulgariei și Sofrocești. Ma- nifestind o grijă deosebită pentru creșterea suprafeței arabile și gospodărirea cu grijă a pămintului. la propunerea cooperatorilor s-a hotărit ca. prin defrișări și desființarea unor drumuri inutile, să se dea circuitului productiv încă 15 ha, atrăgindu-se atenția și asupra altei

zootehnic 
obștecerințe, și anume impulsionarea lucrărilor pentru extinderea irigațiilor pe alte J50 hectare. La propunerea unor cooperatori, adunarea generală a hotărit reamplasarea totală a celor 75 dc hectare destinate legumelor pe un teren adecvat din tarlaua Bul- găriei. în sprijinul acestei măsuri s-a venit cu argumente concrete, de- monstrîndu-se pe bază de calcule că realizarea in anul trecut a numai 6 000 kg roșii la hectar, de pildă, se datorește in principal faptului că ani de-a rindul grădina dc legume a fost amplasată intr-un teren rece, mocirlos. De asemenea, s-a cerut consiliului de conducere ca in aceste zile să freacă imediat la procurarea și pregătirea tuturor semințelor și îndeosebi a aceleia pentru sfeclă de zahăr. S-a subliniat, totodată, ca. nrin folosirea tuturor mijloacelor, să se transnorte mai repede în cimp resursele de îngrășăminte organice, care totalizează peste 10 000 de tone.Așa cum au arătat. în cuvînttil lor. șeful de fermă loan Samoilă, medicul veterinar Iosif Onița, cooperatorii Constantin Moldoveanu, Simion Alexei și alti participant la discuții, rezultatele din zootehnie sint cu mult sub posibilitățile unității, fiind considerate

Bunii gospodari știu cum 
mai multCooperatorii din Vrata, județul Mehedinți, întruniți în adunarea generală de dare de.seamă, au analizat pe larg posibilitățile și rezervele pentru a obține recolte mari in acest an. Ei au pornit de la experiența bună pe care au acumulat-o pină acum. Astfel, în anul trecut, la cultura griului, producția planificată a fost depășită cu 563 kg la hectar, totalizindu-se un spor, de pe întreaga suprafață cultivată, de peste 185 tone. De asemenea, la cultura orzului s-au recoltat cite 3 300 kg la hectar. față de 2 400 kg cit era prevăzut. Veniturile fermei legumicole, de pe numai 50 hectare, s-au cifrat la peste 1.3 milioane lei. In viticultură, producția a fost depășită cu 2 tone struguri la hectar, iar la cultura cartofilor timpurii s-au obținut, in medie, peste 35 000 kg la hectar. Recolta de porumb, deși bună — 3 700 kg la hectar — a fost considerată cu mult sub nivelul posibilităților.în cuvîntul lor. cooperatorii Marin Jurcă. Dumitru Vilă. Leanca Miti- telu și alții s-au referit îndeosebi la cauzele care au . influențat nivelul producției de porumb. Ei au arătat că. altele ar fi fost rezultatele dacă atît specialiștii, cit și consiliul de conducere ar fi manifestat mai multă răspundere pentru respectarea epocii optime de semănat. Reținerile nejustificate ale unora au făcut ca semănatul să întîrzie. iar ploile dare au căzut în primăvară nu au permis să se efectueze lucrări de

calitate. Vorbitorii au subliniat că sint condiții ca, pe terenurile cooperativei. să se realizeze peste 7 000 kg porumb boabe la hectar.în zootehnie, după cum arătau cooperatorii, prevederile de plan au fost depășite la toți indicatorii. „Dispunem de însemnate suprafețe cultivate cu trifoliene, in fiecare an însi- lozăm peste 4 000 tone furaje — spu-
La cooperativa agricolă 

din Vrata, 
județul Mehedinți

nea ing. Elena Manole, șefa fermei zootehnice — deci avem toate condițiile să obținem în acest an 3 200 litri lapte pe cap de vacă furajată, adică cu peste 1 100 litri mai mult decit anul trecut. Cooperatorii care muncesc cu tragere de- inimă și sint interesați in creșterea producțiilor realizează un venit mediu lunar de peste 1 500 lei".„Cartoful s-a introdus în cultură doar de cîțiva ani — sublinia, în cu- vintu! său, ing. Constantin Vilcu — și am obținut rezultate bune. Consider că in acest an putem depăși 44 tone la hectar, cu condiția ca, incă de pe acum, întreaga suprafața de 50 hectare, repartizată culturii cartofului. să fie fertilizată cu îngrășăminte naturale". De altfel, coopera-

pot produce

torii au hotărit ca pe cele 100 hectare ce se vor cultiva cu legume și cartofi să administreze, in medie, pină la 45 tone îngrășăminte naturale la hectar.Și la alte culturi cooperatorii au chibzuit cu răspundere, stabilind concret măsurile pe care să le aplice pentru a se realiza producțiile prevăzute Ia hectar : 5 000 kg grîu, 7 200 kg porumb boabe în sistem neirigat, 2 400 kg floarea-soarelui. Aflindu-se de fapt intr-o permanentă competiție cu vecinii lor din Gîrla Mare, cooperatorii din Vrata au ajuns Ia concluzia că nivelul producțiilor pe care și l-au propus va fi cu mult depășit. Bunăoară, ei au stabilit și ce anume trebuie făcut incă din a- ceste zile. Specialiștii să urmărească periodic starea dc vegetație a culturii griului, să se aplice, fazial, pe întreaga suprafață cultivată cu grîu. îngrășăminte chimice. Pe terenurile ce se vor cultiva cu legume, sfeclă de zahăr și floarea-soarelui s-au incorporat pină acum in sol 15 000 tone îngrășăminte naturale, iar în zilele următoare se vor transporta in cimp alte 20 000 tone.Anul 1975 va fi, după cum și-au propus cooperatorii din Vrata, anul celor mai mari producții. Și pentru a avea garanția depășirii producțiilor planificate, imediat după adunarea generală ei au trecut cu și mai multă hotărire la muncă.
Virgiliu TATARU 
corespondentul „Scinteii"

ORADEA:

1000 TONE 
ALUMINĂ PESTE 

PLANORADEA (Corespondentul ..Scinteii". Dumitru Gâță). — După cum se știe, întreprinderea „Alumina" din Oradea a lansat recent o insuflețitoa- re chemare la întrecere către toate unitățile din ramura metalelor neferoase. Rezultatele din luna ianuarie demonstrează abnegația cu care ■ întregul colectiv muncește pentru a realiza planul și angajamentele asumate. Directorul întreprinderii, tovarășul Constantin Ștefănoiu, ne-a făcut cunoscut că aluminiștii orădeni au obținut în prima lună din acest an un succes de prestigiu: ei au produs și livrat, peste plan, 1 000 ton® materie primă.
CONSTANȚA:

Au început probele 
de etanșeitate si basculare 

a porților doculuiCONSTANTA (Corespondentul „Scinteii". George Mihăescu). La Șantierul naval din Constanta s-a încheiat ultima etapă de construcție a docurilor uscate, marcată de efectuarea, probelor de etanșeitate si basculare a porților. în acest scop, in incintă camerei de reparații unde se execută primul mineralier de .55 000 tdw s-a montat o poartă intermediară care a permis inundarea unei părți a incintei acesteia. Apoi de la tabloul de comandă au început manevrele de basculare a uriașei porti de 650 tone care va opune rezistentă a- pelor mării funcționînd ca o ecluză. Atît pompele, cit și mecanismele de basculare au funcționat ireproșabil.
NĂSĂUD :

A intrat în funcțiune 

întreprinderea „Textila"BISTRIȚA (Corespondentul „Scin- tei", Ion Anghel). în prima zi din februarie a fost pusă în funcțiune, partial, întreprinderea „Textila" din orașul Năsăud. Pină în prezent, în cadrul secției țesătorie. dotată cu utilaje și instalații de Snaltă tehnicitate, au fost realizate primele mii de metri pătrați de țesături crude. Acest nou obiectiv economic de importanță republicană din Năsăud a început să producă din plin cu un avans de 60 zile față de termenul stabilit prin planul de stat.
ARGEȘ :

Mecanizatorii 
au terminat reparațiilePITEȘTI (Corespondentul „Scinteii", Gheorghe Cirstea). Mecanizatorii argeșeni au raportat că au încheiat, cu 20 de zile mai devreme, campania de reparare a utilajelor ce vor lucra în campania agricolă de primăvară. Tractoarele, plugurile, cultivatoarele, grapele cu' disc, mașinile de fertilizat etc. au fost puse în stare de funcționare. La reușita acestui succes au contribuit măsurile de organizare a reparațiilor pe tipuri de lucrări, cit și specializarea pe posturi a mecanicilor și chiar a mecanizatorilor. Comisiile de suprarecepție au acordat lucrărilor calificative de bine si foarte bine. Acum, mecanicii continuă intens pregătirea utilajelor de recoltare. Mecanizatorii râmași disponibili de la reparații s-au întors pe ogoare și au sporit rindul celor care execută lucrările de sezon : fertilizări și stropiri de pomi în livezi.

La C. L. A. Tg. Jiu

MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII 

MAI MULTE, MÂI BUNEAflat în cel de-al zecelea an de activitate, Combinatul de lianți și azbociment din Tirgu- Jiu se înscrie in rindul obiectivelor de primă importanță din economia Gorj.ului. Aici se realizează în mai puțin de un trimestru întreaga producție de ciment a țării din anul 1938. Valorificind rezervele de materii prime calcaro-argiloase, e- xistente în imediata sa vecinătate, combinatul din Tg. Jiu a înregistrat o permanentă creștere a producției. Aici funcționează o secție de fabricare a cimentului cu 9 linii tehnologice, trei secții de azbociment, produse ceramice etc.îmbunătățirea indicilor calitativi și diversificarea producției constituie una din preocupările esențiale ale colectivului combinatului. care realizează o gamă largă de cimenturi, panouri ondulate, panouri termoizola- toare. cărămizi ceramice, țiglă și tuburi din azbociment, tot mai solicitate pe Diata internă și cea externă, în mai bine de 20 de țări ale lumii. Produsele combinatului tîrgu- jian au utilizări dintre cele mai diverse : in toate tipurile de construcții și prefabricate din beton, hale industriale și capacități agrozootehnice, lucrări de irigații, canalizări etc.— Colectivul nostru de muncă — ne spunea directorul tehnic al combinatului, inginerul Ion Mija — se preocupă în continuare de diversificarea și îmbunătățirea calității producției, pentru ca marca C.L.A. Tg. Jiu. să-și consolideze prestigiul do- bîndit în confruntările cu produsele similare din țară și de peste hotare. De asemenea, perfecționarea tehnologiei dc producție constituie un obiectiv de primă importanță și am luat măsuri pentru mărirea capacității de producție la cuptoarele de clincher, creșterea indicilor intensivi la morile de ciment,, utilizarea cenușei de termocentrală in rețetele de măcinare, în cursul lunii ianuarie am obținut un spor de producție dc 15 la sută, concretizat în 2 009 tone ciment, 50 900 mp plăci azbociment, 5 km tuburi. 50 000 țigle și altele.
Dumitru PRUNA
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100 000
de ore > al în- dinGheorghe Zaharia, Erou Muncii Socialiste, lăcătuș la treprinderea de vagoane Drobeta Turnu-Severin, a stabilit trei recorduri, care nu sînt la îndemîna oricui. Primul : numărul ucenicilor pe care i-a învățat alfabetul meseriei a trecut de 200, toți fiind astăzi oameni de nădejde : ingineri, tehnicieni, maiștri, șefi de echipă, lăcătuși cu înaltă calificare. Al doilea : de-a lungul a- nilor, din prima zi de muncă și pînă acum, Gheorghe n-a avut nici o treilea : zilele acestea tunjit" o cifră : 100 000 de muncă. O viață de

Zaharia absență.a , de om !
Al „ro- ore

Escrocul se 
împrumută

lntr-o seară, la poarta profe
sorului pensionar Alexandru 
Aldea din Cotul Văii, județul 
Constanța, a bătut o veche cu
noștință — Condrat Filip :

— Sint intr-o mare încurcătu
ră. Dacă nu depun pină mîine 
6 000 de lei la restaurantul de 
care răspund la Eforie Nord, mă 
înhață controlul. Dați-mi 
împrumut și vi-l achit în cel 
mai scurt timp.

Săritor la necaz, A.A. i-a dat 
împrumutul, C.F. a mulțumit și 
s-a dus. Dus a rămas și în ziua 
de azi. Incercînd să-i dea de 
urmă, A.A. și-a dat seama că nu 
e singurul păcălit, că-l mai cău
tau și alții pentru alte împrumu
turi. S-a dus și la I.C.R.A.L. 
Constanța, dar, din cauză că 
nu-și plătise de mult timp chiria 
și întreținerea, C.F. fusese 
evacuat din locuință. I s-a su
gerat că s-ar putea să se fi dus 
la tatăl'său la Murighiol. în ju
dețul Tulcea. Nu cumva tot după 
vreun... împrumut 2

un

Somnorosul
de la miliție— Bună dimineața. V-ați trezit ? '— M-am. Dar nu știu unde mă aflu.— La miliție.— Cuuum ?— Cum ați auzit. Ați fost adus de o patrulă a serviciului de circulație. Imediat după ce ați coborit, beat mort, de la volanul autoturismului 1—MM—3517, ați adormit buștean.— Habar n-am. Și mașina ? — a întrebat, încă somnoros și mahmur, AL Nagy din Baia Mare.— Noroc că ați fost oprit la timp. Mașina n-a pățit nimic.în schimb, A.N. a pățit-o.

Tema însemnărilor de față — atrac- livitatea filmelor noastre — ar putea apărea, la prima vedere, ca fiind de interes secundar în raport cu marile probleme de orientare a creației care fac, în mod obișnuit, obiectul discuțiilor despre cinematografie. în realitate însă, îndeplinirea obiectivelor etice și estetice superioare ale cinematografiei naționale presupune cu necesitate — odată cu densitatea și acuitatea ideilor fiecărui film — îndeplinirea unei condiții elementare : ca aceste filme să placă, să atragă marele public, să-1 captiveze. Să-și deschidă, adică, un drum larg spre sensibilitatea și conștiința destinatarilor săi. Iar dacă insistăm asupra acestui adevăr bine cunoscut — care decurge din însăși rațiunea de a fi a cinematografiei ca artă destinată celei mai largi audiențe — o facem deoarece nu numai din discuții, dar și în practica cinematografică, atrac- tivitatea, succesul de public sînt adeseori privite ca aspecte de ordin minor sau ca expresii ale facilității.Un film recent, „Actorul și sălba
ticii" — ale cărui calități au fost reliefate în cronica publicată de ziarul nostru după premieră — ne oferă prilejul de a readuce în discuție noțiunea de atractivitate. Este, așa cum am mai arătat, un film de idei, un film angajat în dezbaterea unor idei politice majore ; evocînd realități ale României anilor care au precedat celui de-al doilea război mondial, „Actorul și sălbaticii" condamnă cu forță fascismul, în numele democrației, al respectului față de om și față de demnitatea umană. Tema nu este nouă, și s-ar spune că este o temă care limitează posibilitățile unei tratări „atractive". Or, la două săptămîni de la premieră, acest film are un mare succes de public — expresie nemijlocită a atenției autorilor săi fată de atractivitatea de ansamblu a realizării cinematografice.Nu este vorba despre artificii. Dacă filmul acesta place publicului — și place ! — dacă-1 emoționează și-l convinge, „secretul" rezidă, în primul rînd, în virtuțile scenariului, de la idee și pînă la construcție și la dialog. Titus Popovici știe, în scenariile sale, să găsească drumul spre public, știe să povestească cinemato
grafic, să-și îmbrace gîndurile în imagini investite cu puterea de seducție a 
autenticității, și nimic nu atrage mai mult publicul decît adevărul vieții, al eroilor, relieful și „culoarea" unui dialog firesc, scris și spus așa cum vorbesc oamenii în realitate. Cine a văzut recent, pe micul ecran, „Setea" (în cadrul „telecinematecii"), peliculă pe deplin viabilă și astăzi, a putut identifica în filmul realizat cu un deceniu în urmă după romanul — și scenariul — lui Titus Popovici aceleași calități de autenticitate și atractivitate de esență. Este forța de atracție a ideilor politice actuale, a 
dezbaterii politice, cu amplă rezonanță în conștiința publicului de azi — este forța de atracție a filmului po
litic, condiționată, desigur, hotăritor de maturitatea, de forța realizării ar
tistice. în „Actorul și sălbaticii", regizorul Manole Marcus și-a propus să pună în valoare resursele de atractivitate ale cinematografului drept suport al ideilor pentru care pledează cu pasiune. O trăsătură a filmului modern, care șterge tradiționala barieră dintre genuri, este pro

prie și noului film românesc — îmbinare de comedie și dramă, de „suspans" și lirism etc.. într-o alternanță ce sporește adeseori tensiunea dramatică ă evocării, constituindu-se într-un cert element de atractivitate.Este aici și o demonstrație a faptului că temele grave nu exclud tratarea cinematografică degajată, eliberată de crispări și de rigiditatea unor tipare, că recursul la umor nu numai că nu ..minimalizează", ci, dimpotrivă, poate accentua pregnanța ideilor, accesul lor spre spectatori, în sfîrșit, este vorba despre distribuție, despre știința alegerii și a conducerii interpreților, despre contribuția pe care mari actori ca Toma Caragiu (magistral in acest film) ori Mircea Albulescu, sau ca tînărul Mircea Diaconu o pot aduce la succesul unui film — dacă rolurile le permit creații revelatoare (ceea ce, știm prea bine, nu este încă o regulă în filmele noastre...).
însemnări sugerate 

de succesul filmului 
„Actorul și sălbaticii"

în general vorbind, filmul românesc răspunde încă în insuficientă măsură interesului unor cercuri foarte largi de spectatori pentru filmul 
politic — film care, pe plan monr dial, reprezintă expresia celor mai avansate tendințe ale cinematografiei contemporane. După „Puterea și Adevărul", tentativele de a aborda problematica politică de actualitate — lăudabile ca intenție — au fost uneori neconcludente; fie ca idee, fie ca finalizare, fie, deopotrivă, din ambele puncte de vedere. Investigarea realității socialiste rămine încă la suprafață, marile probleme cu care se confruntă omul epocii noastre în- tîrzie să fie îndrăzneț abordate pe ecran, în opere cinematografice angajate profund în procesele pasionante. inedite, specifice acestei epoci de adinei transformări revoluționare. Or, tocmai in aceasta rezidă sursa 
primă, esențială a atractivității filmelor noastre, în sensul superior al acestei noțiuni. Este o direcție menită să solicite mai viu atenția producătorilor și a creatorilor paralel cu preocuparea pentru autenticitate, pent'ru relieful cinematografic al filmelor politice românești.Există filme atractive prin factura lor, marile evocări istorice, de pildă. Și de la .,Tudor" pînă la „Dacii" sau la „Mihai Viteazul", o serie de realizări de acest gen au impus conștiinței marelui public noblețea unor idei izvorîte din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat al poporului român. Sînt filme care au plăcut! Există genuri cinematografice atractive prin definiție — comedia, filmul de aventuri, genuri care se cer cultivate și care pot cultiva, cu mijloace specifice, idei generoase. „Cu miinile curate", de pildă, a fost un astfel de film. Care a plăcut. Atractivitatea nu este însă, după cum se știe, o problemă de gen. Or — chiar dacă pro-

ducția cinematografiei naționale înregistrează, mai ales în vremea din urmă, progrese notabile în direcția orientării spre probleme umane și sociale semnificative ale actualității — filmele respective au, nu o singură dată, un ecou sub nivelul celui scontat, rămîn debitoare, dintr-un motiv sau altul, la capitolul atractivității. Pot fi amintite, firește, o serie de filme care au plăcut — „Explozia", bunăoară. Film de actualitate, văzut în doi ani de peste două milioane de spectatori, mărturie a faptului că publicul este sensibil la 
încărcătura dramatică și calitățile de 
spectacol ale filmelor pe teme actuale; pledoarie pentru responsabilitate și solidaritate umană, mesajul acestui film a „trecut rampa". Dar dacă alte filme înregistrează, în același interval, un număr de trei ori mai mic de spectatori — nu este cazul să medităm asupra atractivității, ca suport al finalității creației cinematografice? Ar putea fi menționate și producții mai recente, realizate corect, dar fără grija ca ele să placă.Experiența arată că rigoarea ideilor nu este suficientă pentru a determina afluența de public.primul

Prieteni
de ocazie

Florea Bluiteanu din comuna 
Verguleasa, județul Olt, călăto
rea in același compartiment cu 
Gherga Zamfiu din Caransebeș. 
Din vorbă in vorbă, au descope
rit că au cam aceleași gusturi la 
îmbrăcăminte, că le plac aceleași 
filme, că se dau in vint după a- 
celași vin negru, „puterea ursu
lui". Și încă o coincidentă : a- 
mindoi au coborit in aceeași 
gară : Piatra Olt. Deveniți, pes
te noapte, „prieteni la catara
mă", cei doi s-au dus să încer
ce... „puterea ursului". După ce 
au băut ei cit au băut, pe G.Z. 
l-a apucat căscatul și a căzut 
intr-un somn adine. Celălalt i-a 
înșfăcat geamantanul și s-a fă
cut nevăzut. Cind G.Z. a fost 
trezit de un lucrător de miliție 
și întrebat dacă își recunoaște 
geamantanul, a răspuns mirat1

— Cum să nu. E al meu l
— Dar pe el il cunoști ?
— Cum. să nu. E prietenul 

meu.
A fost.

I Să mori de 
| rîs nu alta!în pădurea din apropierea satului Dalnic (județul Covasna), asociația județeană a vinători- lor și pescarilor sportivi a organizat o partidă de vînătoare. La un moment dat, in bătaia puștii lui Șerban Mihai au apărut doi rîși. Fără să stea pe ginduri, a ochit și a tras. Amîndoi rîșii au fost doborîți. Deși vînatul aces- ■ tor animale în județul Covasna a fost strict interzis, făptașul s-a „scuzat“ că n-auzise în viata lui — deși e vînător vechi și pasionat — precum că n-are voie să impuște rîși, făcîndu-1 astfel de... rîs pe însuși președintele asociației județene a vinătorilor și pescarilor sportivi, prezent și el la vînătoare. Să mori de ris, nu alta 1 Și totuși, nu e de rîs 1
Imprudență 
fatală

S-a întimplat pe o stradă din 
Capitală, în după-amiaza zilei 
de 29 ianuarie. Șoferul Ene Ilie 
de la autobaza nr. 5 a întreprin
derii de transporturi auto Bucu
rești efectua o manevră de în
toarcere a camionului pe care il 
conducea. Din imprudență* — 
care avea să-i fie fatală — lăsase 
ușa cabinei deschisă. In timp ce 
vira camionul spre mijlocul stră
zii, un alt 
depășire, a 
chisă, Ene 
mortal.

camion, angajat tn 
izbit violent ușa des- 
llle fiind accidentat

redactată deRubrică
Peîre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Hnsnă caldă 
și ia timpO scrisoare sosită la redacție sesiza două fapte referitoare la cantina-restaurant a Combinatului de prelucrare a lemnului Pitești : a) servirea consumatorilor nu este bine organizată, din care cauză muncitorii pierd pînă la o jumătate de oră pentru a cumpăra ceva ; b) se practică supraprețul. Motive suficiente pentru Consiliul județean al sindicalelor Argeș de a privi sesizarea cu toată seriozitatea și a lua măsuri în consecință.Din răspunsul primit rezultă că, în ce privește prima problemă din sesizare, lucrurile au fost rezolvate astfel : 1) zilnic, la ora 11, cantina pune la dispoziția muncitorilor pachete cu preparate reci la locul de muncă, în secții, evitîn- du-se deplasarea acestora la cantină ; 2)masa caldă la cantină se servește la ora 12,30, cind personalul cantinei poate servi operativ, in așa fel ca oamenii să nu mai piardă timp ; 3) la rampa verde, in depozitul de cherestea, masa caldă se servește la locul de muncă, într-o sală a- menajată în acest scop ; 4) se studiază posibilitatea amenajării și la alte secții a unor săli de mese pentru a da posibilitatea unui număr cit mai mare de muncitori să beneficieze de

hrană caldă ia locul de muncă.Cit privește afirmația din sesizare referitoare la suprapreț din răspuns reiese că aceasta nu se confirmă. Totuși, in răspuns se precizează că s-au luat măsuri ca prețurile să fie verificate de către comitetul de cantină. în plus, s-a .dat sarcină serviciului ’de control financiar intern al combinatului ca. periodic, să facă verificări prin sondaj asupra modului în care se respectă prețurile.
Pe măsura 

faptelorLa 19 decembrie a- nul trecut, în cadrul acestei rubrici a apărut nota intitulată ,,O comportare «sancționată»... cu vorbe dulci", în care se comenta un răspuns al Comitetului municipal Bacău al P.C.R. Pe scurt, era vorba despre faptul că directorul Fabricii de nutrețuri combinate Bacău, Constantin Gherghi. se făcea vinovat de comportare brutală față de muncitori. în loc să fie sancționat pe măsura faptelor comise, în răspuns se preciza doar că sus-numitul urmează să fie chemat in fața secretariatului comitetului municipal de partid și a- lenționat asupra felului cum să se poarte cu „subalternii".Un nou răspuns sosit zilele acestea la

redacție, întocmit pe baza unei anchete a- profundate întreprinse de un secretar al comitetului municipal de partid, lămurește lucrurile intr-o altă lumină. După ce sint subliniate meritele directorului, fiind „un bun organizator al procesului de producție, un bun tehnolog, care muncește cu pasiune și dăruire", în răspuns se arată că el se face, într-adevăr, vinovat de comportare brutală in relațiile cu muncitorii, mergînd pînă la lovirea unora și alte practici contrare normelor morale. Pentru aceasta el a fost pus în discuția secretariatului Comitetului municipal de partid Bacău, care a hotărit :1) Sancționarea lui Constantin Gherghi cu vot de blam cu avertisment ; 2) discutarea în adunarea generală extraordinară a organizației de bază a fabricii a stilului de muncă al colectivului operativ de conducere și, în mod special, a abaterilor săvîrșite de C. Gh. (adunare care a și avut loc la 9 ianuarie a.c.) ; 3) avertizarea directorului respectiv că la prima abatere va fi destituit.Iată deci că locul vorbelor dulci a fost luat de o atitudine intransigentă, principială, așa cum cer normele de muncă și viată ale comuniștilor.
Neculai ROȘCA

© s n e m a
® Ilustrate cu flori de cîmp : 
SCALA — 9,15: 11,30: 13,45: 16; 
18,30; 20.45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30: 16: 18,15; 20,30.
© îndrăgostiți! anului I : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
© Permisul de conducere : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45. BUCUREȘTI — 9: 11,15; 
13,15; 16,15: 18,30; 20,45, FAVORIT 
— 11.30: 13,45: 16: 18.15: 20.30.
© Actorul și sălbaticii : PATRIA

— 9; 11,45; 14,30; 17.30; 20.30, CA
PITOL — 9,30: 12,30: 16,15: 19.15, 
FEROVIAR — 9; 12; 16; 19,15, ME
LODIA — 9,15; 12,30; 16; 19.15.
GLORIA — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30: 
20,30.
© Zapata : FESTIVAL — 9,15;
11,30; 13.45; 16; 18,30; 20,45, CASA 
FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30.
© Acțiunea Bororo : DOINA — 14; 
16; 18, MUNCA — 16; 18; 20.
o Program pentru copii : DOINA
— 9.45; 11,15; 12,30.
® Program de documentare : 
DOINA — 20.
© Iluminare : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15.
© Jerry traficantul : VICTORIA — 
9: 11.15; 13,30: 16; 18,30; 20,45, GRI- 
VIȚA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;

Episoadele triste nează în roman ci veseslo. Patru, cel dialoghează cu nevai pe tema turmei de o. găduite de socru la ni ca, zestre, în realii c'roar două oi pe care uitat să i le mai dea, ac „o casă se ține greu, muiere mănincă, oricit a fi ea ca Sfinta Vinerea asta a mea, se mai și îmbracă, fiindcă nu e tot a- nul vară, mai dă și frigul, și atunci ce să facă, să degere nu se poate, trage un caier de lină și-și face ciorapi".Năiță lungește vorba cu primarul Craina cînd acesta il întreabă cît pă- mint are, fiindcă despre asta putea să se informeze singur și pune patru temelii de case pe locurile lui în credința că le va putea păstra, dar casele nu le poate ridica și după un timp își dă seama că temeliile amenință să se surpe, iar. cît despre moștenitori, fiul cel mare, Gheorghe. fuge de acasă și se face șofer la un S.M.T. Patru cel scurt moare de o răceală înainte de a intra in gospodărie, iar Năiță se înscrie.Dinu Săraru e un narator sobru. înzestrat sub raportul observației sufletului simplu, cu simpatie pentru eroii săi, ba chiar cu acea caldă umanitate care pornește din- tr-o viziune superioară a vieții și care caracterizează pe scriitorii realiști, atenți la transformările sociale și morale ineluctabile, nu mai puțin în stare să arunce peste seismele istoriei un văl de poezie autentică a timpului ireversibil. Romanul „Niște țărani" anunță un scriitor veritabil al literaturii române de mîine.
AI. PIRU

Autorul nu a exagerat în rău și nici în .bine vorbind despre organele autorității de stat angajate în problema cooperativizării sau de țăranii confruntați de această problemă. Același Năiță Lucian, împreună cu prietenul său Patru, zis cel scurt, se întîlnesc la vînătoare cu un fost ofițer,

ani, poate, izbuteau să potrivească, oricit ar fi fost vremurile de vitrege, acum nu se mai potrivea și nu se mai lega și simțeau și măcinarea lor în gol și iși dădeau seama că și încercarea lor de a se tine cu încăpățînare de vechile rînduieli nu mai are rost, dar nu credeau că pot face altfel și

Puțini se așteptau ca Dinu Săraru. cunoscut cronicar teatral, să vie cu un roman, și încă cu un roman rural, intitulat simplu : „Niște țărani" (editura „Eminescu"),Autorul a beneficiat, cunr era și firesc, de experiența înaintașilor săi, a lui’.Marm Preda îndeosebi abordînd problema raportului dintre individ și istorie. „Timpul — scrie el la un moment dat — se dovedise, foarte grăbit și maj ales nesimțitor la zbaterile țăranilor", întocmai ca autorul Moromcți- lor, pentru care la sfirsi- tul celui de-al doilea război mondial lumea satelor se afla în criză : „timpul nu mai avea răbdare".Reușita lui Dinu Săraru se datorcșle faptului că a înfățișat, din interior și obiectiv, momentul de importanță capitală al cooperativizării. Nu și-a extras eroii din reportajele de suprafață, a copilărit cu ci și le cunoaște psihologia și mentalitatea specifică mediului. aceea a țăranilor olteni de pe valea Cernei, de la poalele Parîngului (acțiunea e plasată în regiunea Horezu. în satul de ficțiune Cornu-Caprei).Țăranii din aceste locuri aveau filozofia neîncrederii sau îndoielii concentrată în vorbele : „să vedem", „să mai vedem". „Cu un simț al lor greu de priceput și de înțeles de către cineva care nu trăise pe valea apei aceleia, care se numea Cerna, simțeau că timpul trece vijelios pe lingă ei. iar ei rămîn în urmă, undeva în afara acestui timp, și simțeau destul de nelămurit, dar totuși simțeau că mai nimic din ceea ce știau despre viață și de sute de mii de

Dinu SÂRARU

„IMisfe târani"
J> ■>

acum eliberat, și cu tatăl acestuia, țăran, in fața căruia „predase" armele. Năiță și tatăl ofițerului trag, amîndoi. într-o vulpe și. neștiind cine din ei a împușcat-o. nici unul din ei n-o ridică. Fostul ofițer are ocazia să se convingă și de ce își mai păstrau unii țărani arme și de modul în care înțelegeau să le folosească. Tot Năiță și Patru cel scurt administrează ‘ o chelfăneală lui Ciclop care vrea să-i denunțe că fabricau cu Simion Popescu țuică fără autorizație, nu pentru că n-ar fi recunoscut încălcarea legilor, dar pentru că nu tolerează. ca unul care știe starea țăranilor din Cornul-Caprei, să se facă „al dracului".

nici nu puteau, unii dintre ei, face altfel".Marin Preda a demonstrat că țăranul e capabil de ironie. Dinu Săraru insistă asupra inocenței tipului rural, nu numai- decît viclean ori obstinat, ci onest și prudent pină la deplina edificare, a- ceasta venind la el cînd ezitarea și amînarea nu mai sînt posibile, nu mai au nici un sens. Eroii săi sint „niște" țărani, mai ales săraci, împovărați de copii, dornici nu de îmbogățire, ci de a trăi demn din muncă. în condițiile lor grele de viață, acești oameni mai dispun totuși de umor și volubilitate. ca Năiță Lucian, care taie agenților însărcinați cu strîngerea cotelor scara de la pod.

Nor- rind efi- filme-mal ar fi ca producătorul să ciența social-educativă lor pe care le patronează, să fie preocupat de ideile acestora, de problemele de conținut în egală măsură cu cele privind asigurarea ținutei artistice, a forței lor emoționale, a puterii lor de comunicare. în acest sens, a tine seama de ce place și ce nu place marelui public înseamnă. — parafrazind cunoscuta zicală — să nu așezăm „carul" ideilor în fața „cailor putere" ai expresivității cinematografice. înseamnă a extrage, în mod lucid și exigent, concluziile pe care le impune întreaga experiență a cinematografiei noastre — experiența succeselor reale, ca și a insucceselor ei — pu scopul de a onora, la un nivel cît mai înalt, cerințele spectatorilor, de a veni în întimpinarea publicului receptiv și sensibil, dispus întotdeauna să-i placă filmele românești. Un film ca „Actorul și sălbaticii", ca și unele pelicule anterioare, dovedesc cît de mari și de variate sînt posibilitățile cinematografiei de a răspunde acestui deziderat. Funcția social-educativă a artei cinematografice obligă la aceasta. Iar afirmarea concludentă a profesionalită- ții, a maturității artistice a realizatorilor — care niciunde și nicicînd nu s-a făcut prin filme rulind în fața unor săli goale — presupune situarea lor pe aceeași „lungime de undă" cu publicul. Aceasta cu atît mai mult in condițiile unei cinematografii care încorporează în valoarea producției sale responsabilitatea politică și socială a fiecărui creator.

în urmărească a

D. COSTIN

PROGRAMUL I
8,30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 File de dicționar : Medalion 

Bette Davis — Filmul artis
tic ,,Fata bătrînă".

12.25 Telex.
16.00 Curs de limba rusă.
16,30-17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17,35 Legile țării — legile noastre!
17,50 Algoritm TV — emisiune en- 

ciclonedică pentru tineret.
18.25 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19,00 Județele țării pe verticala 
dezvoltării.

„ROMÂNIA-FILM"

prezintă :
„ILUSTRATE CU FLORI DE GMP"

O producție a Casei de filme Trei. Scenariul și regia : An
drei Blaier ; imaginea : Dinu Tânase ; muzica : Radu Șer
ban ; decoruri : Vasile Rotaru ; costume : Ileana Oroveanu. 
Cu : Draga Olteanu-Matei, Eliza Petrăchescu, Carmen Ga
lin, Elena Albu, Dan Nuțu, Gheorghe Dinică, Ana Ciclovan, 
George Mihăitâ, Paul loachim, Constantin Florescu. Film 
realizat în studiourile Centrului de producție cinemato

grafică „București"

20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
© Nemuritorii : BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30. LIRA
— 13,45; 16; 18,15: 20,30, ARTA — 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Școala tinerilor căsătoriți : 
FLpREASCA — 15,30; 18: 20,15.
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
DACIA — 9: 12,30; 16; 19,15. VOL
GA — 9,30; 12,30; 16; 19, AURORA
— 9,30; 12,15; 16; 19.
© Un gentleman în Vestul sălba
tic : LUMINA — 8,45; 11,15; 14;
16,45; 20.
© Visuri împlinite : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20.15.
© Conrack : BUCEGI — 15,30; 18: 
20,15.

© Zidul : COTROCENI — 15,30;
17,30; 20, MIORIȚA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
q Tunurile din Navarone : UNI
REA — 15,30; 19.
© Călătorie întreruptă : CRÎN- 
GAȘI — 1G: 18,15.
© A început la Neapole : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18: 20,15. TOMIS — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Cavalerii teutoni : MOȘILOR — 
16; 19.
© Cei șapte magnifici : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
© Urmărit—urmărită ! : VIITO
RUL — 14; 16: 18: 20.
0 Cidul : PACEA — 10; 15,30; 19. 
© Timpuri noi : POPULAR — 14; 
16; 18; 20.
© Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
VITAN — 15,30; 18; 20.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20.30 Seară de teatru. Ciclul ,.Is

toria comediei" : ,,Doctor 
fără voie“ de Moliere. Pre
mieră TV. Adaptare pentru 
televiziune de Cornel Popa 
și Valentin Plătăreanu. In
terpret : Amza Pellea, Ion

Lucian, Ileana Stana Ionesr 
cu, Marian Hudac, Ștefan 
Tapalagă. Valentin Plătărea
nu. Mihai Fotino, Matei 
Alexandru, Tamara Buciu- 
ceanu, Anca Pandrea. Mihai 
Mălaimare, Cristian Molfeta. 

22,00 Vedete internaționale. 
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial pentru copii : 

Daktari.
20,25 Cărți și idei.
20,50 Telex.
20,55 Film artistic : ..Domnișoa

ra de Scudery". După poves
tea lui E. T. A. Hoffmann. 
Premieră pe țară.

Mari interpreți pe scenele 
bucureștene de concertPublicul bucureștean a avut prilejul, în a- cest început de an. să asculte doi dintre interpreții de mare notorietate ai timpului nostru : violonistul Ruggiero Ricci și pianistul Nichita Ma- galov, ambii ajunși de mult timp la apogeul carierei lor solistice.Indiscutabil, ceea ce frapează în primul rind în prezenta solistică a lui Ricci este aspectul spectaculos al artei violonistice. Muzica lui Paganini rămine poate, tocmai de aceea, terenul predilect de afirmare a temperamentului său pasionat, a dezinvolturii sale instrumentale. Ricci a reușit din nou să ne redea imaginea aproape fidelă a anilor de nedezmințită glorie solistică, ani în care numele său se confunda a- proape cu strălucirea muzicii maestrului i- talian. Acest proemi-

UnRecitalul clarinetistului Aurelian Octav Popa — bine primit de un larg auditoriu — nu numai că a convins, încă o dată, cit de lung este drumul de la tehnica ireproșabilă la marea artă, dar a și demonstrat cit de important este pentru un clarinetist virtuoz să fie in același timp un muzician profund, un compozitor talentat care caută sensurile a- dinci ale fiecărei lucrări. le recreează simțind importanta fiecărei note, ginduri. dozarea intensităților, nuanțelor. ritmurilor pe care lucrează în filigran, cu țesături a- bile.Mai mult, in ultimul său recital a adus un suflu innoitor sălii de concert, propunînd for-

nent aspect al personalității interpretului își pune amprenta și asupra celorlalte pagini pe care le prezintă, ca elocvent stă- pin pe o cultură a stilurilor. Interpretarea muzicii lui Bach a beneficiat de o remarcabilă grijă și cizelare a expunerii, deși raționalismul interior, umanizat, al muzicii maestrului german, pare că se potrivește mai puțin personalității interpretului.Pentru multi melomani. Nichita Maga- lov continuă imaginea unei pianistici aparți- nind primelor decenii ale secoltilui : pe a- locuri grandilocventă, dar cu o desăvirșită zestre tehnic-instru- mentală. Arta lui Ma- galov demonstrează că prin mijloace pianistice solid fundamentate se poate face muzică bună, absolut valabilă, în maniere diferite, dacă există o motiva-

tie emoțională autentică. Cel de-al doilea concert pentru pian și orchestră de Chopin (a fost interpretat deloc învolburat. romantic, lăsindu-se la o parte aspectul patetic, prezent in majoritatea e- xecutiilor contemporane. Privit prin prisma virstei și a experienței sale, romantismul lui Chopin apare la Magalov temperat, de o înțelepciune ce nu dezminte sensibilitatea interioară, ci. dimpotrivă. o modulează, dezvăluind-o calm, metodic, cu gesturi largi, numai aparent șarjante. Condiția tehnică cu totul excepțională implicată actului interpretativ este, cred, una dintre trăsăturile definitorii ale artei de suprem^ elocvență a lui Magalov.
Rumstru 
AVAKIAN

reușit recitalmula clarinetului electronic îmbinat cu orga, cu un ansamblu stereofonic. Și. în mare parte, a pledat elocvent în favoarea ei. Foarte expresiv, redind atmosfera epocii, conjugîn- du-se necrezut de bine cu viola și violoncelul, a sunat Ciaccona de Purcell : de asemenea. a convins „Can- tiones sine textu" de Orlando di Lasso in formula orgă-clarinet electronic (timbrul clarinetului devenind mai metalic, lipsit de vibrație. adueîndu-ne a- minte de culoarea instrumentelor vechi tu- bulare) subliniindu-se linia melodică dreaptă cu multă limpezime. Totuși, credem că piesele in care Aurelian Octav Popa și-a a-

ratat măsura talentului său au fost cele destinate clarinetului natural. în Invențiuni- le iui Ștefan Nicules- cu. în cele Patru piese de Berg, în Molo- peea cu ecouri de bucium a lui Liviu Glo- deanu am simțit cu a- devărat arta de a Hindi muzica.Un recital de succes în cadrul căruia se cuvin menționate prezenta unei distinse muziciene — pianista și organista Alexandrina Zorleanu — aportul ei substantial și, încă o dată, ideea de a supune publicului spre apreciere formule noi și viabile de exprimare artistică.
Sraaranda
OȚEANU

© Păcală : COSMOS — 13; 16; 19.
© Clanul sicilienilor : FLACĂRA 
— 15,30; 18: 20,15.
© Chitty-Chitty, bang, bang : RA
HOVA — 10; 16; 19.
© Dragoste la 16 ani : PRO
GRESUL — 18; 20.
© Despre o anume fericire : PRO
GRESUL — 16.

teatre
© Teatrul Național București 
(sala mare) : Coana Chirița — 

19,30, (sala mică) : Spectacol „Emi
nescu" — 19,30.

© Filarmonica ,.George Encscu" 
(Ateneul Român) : Prelcgcre-audi- 
ție pe tema „Muzica și Omul" ; 
comentează prof. George Bălan
— 19.
« Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii române : Festival de 
muzică românească ; dirijor : Pe
tre Bocotan — 20.
a Opera Română : Carmen — 19. 
© Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
19,30, (sala din str, Alex. Sahia) : 
Elisabeta I — 19,30.
a Teatrul Mic : Răspîntia cea 
mare — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala

Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
0 Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
© Teatrul satiric-musical ..C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) : Un băiat de 
zahăr... ars — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
,,I. Vasilescu" : Piruete muzicale
— 19.30.
o Teatrul ,.Ion Creangă" : Moște
nitorii — .9,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Cununa soarelui — 17, 
(sala Academiei) : Răi și nătărăi
— 17.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flacăra lui august — 
17,30.
© Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.
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COMITETULUI CENTRAU AU PARTIDULUI 
CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM HANOI Dragi tovarăși, yComitetul Central al Partidului Comunist Român adresează Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, tuturor comuniștilor si poporului frate vietnamez sincere felicitări și un cald salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului celor ce muncesc din Vietnam.în decursul existentei sale. Partidul celor ce muncesc din Vietnam s-a afirmat ca un exponent demn al intereselor și năzuințelor fundamentale ale întregului popor, a organizat și condus lupta maselor populare, a forțelor democratice și patriotice împotriva dominației și asupririi colonialiste, pentru libertate și apărarea ființei naționale, pentru triumful revoluției si făurirea noii orinduiri socialiste pe pămîntul Vietnamului.Poporul român a urmărit cu sentimente de adincă simpatie și solidaritate internationalistă eforturile pline de abnegație desfășurate de poporul vietnamez, sub conducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, pentru construcția socialismului în R.D. Vietnam, a acordat un ajutor multilateral luptei sale eroice împotriva agresiunii imperialiste, pentru apărarea independentei si suveranității patriei.Partidul Comunist Român. Republica Socialistă România se pronunță în mod statornic pentru aplicarea fermă și integrală a clauzelor Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, pentru respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și soluționa în mod independent problemele interne, corespunzător voinței si hotăririi sale, fără nici un amestec din afară, pentru satisfacerea năzuinței legitime a populației sud-vietna- meze de a fi asigurate pacea și înțelegerea națională.Relevăm, și de această dată, dezvoltarea relațiilor de prietenie si colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam.' în spiritul înțelegerilor și documentelor convenite cu prilejul vizitei efectuate de secretarul general al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu, în tara dumneavoastră în anul 1971, sintem ferm hotăriți ca și în viitor să dezvoltăm larg relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul celor ce muncesc din Vietnam, dintre popoarele și țările noastre, pe bază principiilor marxism- leninismului și internaționalismului socialist. în interesul reciproc, al întăririi solidarității și unității țărilor socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.Cu prilejul acestei importante sărbători, urăm comuniștilor, tuturor oamenilor muncii vietnamezi să obțină — sub conducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a Comitetului său Central — noi și tot mai mari victorii in opera de reconstrucție a tării. în lupta pentru apărarea independentei naționale, pentru împlinirea aspirațiilor de pace, unitate și progres ale poporului vietnamez, in construcția societății socialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei

OiPC )RT • SPOR’r»si>ORT • SP(}RT • SPOF

HOCHEI: România — 
Cehoslovacia (tineret) 3—3 !Selecționata de hochei pe gheață (tineret) a Cehoslovaciei și-a încheiat turneul în țara noastră, întilnind aseară, la patinoarul „23 August" din Capitală, reprezentativa României. Partida s-a terminat la egalitate :3— 3 (1—1, 2—2, 0—0).Cele două partide anterioare au revenit, după cum s-a mai anunțat, hocheiștilor noștri (5—3 și, respectiv, 5-2).
ȘAH : Turneul de la OrenseCea de-a patra ediție a turneului internațional de șah de la Orense (Spania) s-a încheiat cu victoria marelui maestru danez Bent Larsen, care a totalizat 11.5 puncte din 15 posibile. Pe locurile 2—3. cu cîte 10.5 puncte, s-au clasat Liubomir Liuboje- vici (Iugoslavia) și Ulf Andersson (Suedia). Marele maestru român Florin Gheorghiu a împărțit locurile4— 5 cu marele maestru argentinean Miguel Angel Quinteros, ambii șahiști totalizînd cite 10 puncte. Au urmat în clasament Arturo Pomar (Spania) și William Lombardy — (S.U.A.) — cîte 9 puncte.

HANDBAL : Gummersbach, 
Vorwaerts și Borac 

în semifinalele „C.C.E."în sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" s-au disputat mai multe jocuri retur. în competiția masculină, la Frankfurt pe Oder echipa locală ASK Vorwaerts a învins cu scorul de 30—18 (12—8) formația islandeză F.K. Hafnarjardar și s-a calificat pentru semifinale. Echipa iugoslavă Borac Banya Lulea s-a calificat. de asemenea, pentru semifinale, cîștigînd și cel de-al doilea joc : 23—18 (16—10) cu echipa daneză K.F.U.M. Aarhus. O altă formație calificată pentru această fază, echipa vest-germană V.F.L. Gummersbach, a cîștigat cu 19—13 (9—7) jocul cu Spartakus Budapesta (de remarcat că primul meci, disputat la Budapesta, se încheiase Ia egalitate 15—15). în sfîrșit, cea de-a patra echipă calificată pentru semifinale se va cunoaște după desfășurarea jocului retur de la Plsen dintre echipele Steaua
TV : EMISÎUNJ SPORTIVEJoi, 6 februarie, ora 20.30 —Handbal : Skoda Plsen — Steaua București, meci retur în sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni", transmisiune directă de la Plsen.Sîinbătă, 8 februarie, ora 14.40 — „Cupa mondială" la schi alpin :

(Urmare din pag. I) atit în I.A.S. cît și în cooperativele agricole. Este absolut necesar ca, in aceste zile, să se încheie lucrările de amplasare a porumbului pe suprafețele irigate, să fie puse in stare de funcționare sistemele de irigații, pentru a se crea condiții optime in vederea aplicării,"punct cu punct, a tehnologiei culturii porumbului, astfel ca posibilitățile de a se obține în acest an producții mari la hectar de pe aceste terenuri să fie, pretutindeni, pe deplin valorificate.Nivelul producției de porumb depinde, in mare măsură, și de folosirea unor semințe de înalt randament. în ultimii ani au fost creați hibrizi cu diferite perioade de vegetație, care corespund condițiilor pedoclimatice din fiecare zonă. Numeroase unități agricole cultivă 2—3 hibrizi, asigurind pe această cale eșalonarea lucrărilor și stabilitatea producțiilor. Desigur, in fiecare zonă, in fiecare unitate agricolă trebuie să fie folosiți hibrizi care, în condițiile naturale locale, dau cele mai mari sporuri de recolte. în unitățile situate în zonele nordice și colinare este indicat să se cultive hibrizii timpurii și extratimpurii. Pentru a nu se repeta situațiile din anii trecuți, cînd lanuri întregi de porumb cultivate cu hibrizi tardivi nu au ajuns la coacere. important este să se respecte întocmai structura hibrizilor recomandați de organele agricole și stațiunile experimentale. Corespunzător acestor cerințe, este necesar ca de urgentă să fie preluate toate semințele ce vor fi folosite în această primăvară. astfel incit această operați'e să se încheie pină la mijlocul lunii februarie.în acest an, numeroase unități a- 

București și Skoda din localitate. în primul meci, handbaliștii români au învins cu scorul de 20—7 (8—4).
TENIS : Echipa S.U.A. 

eliminată din „Cupa Davis" !Pentru a doua oară consecutiv e- chipa de tenis a S.U.A. părăsește „Cupa Davis" incă din fazele preliminare ale acestei populare competiții I După ce anul trecut tenismanii americani fuseseră eliminați surprinzător de selecționata Columbiei, la actuala ediție echipa S.U.A. a pierdut cu 2—3 meciul din turul II al zonei Americii de Nord, susținut la Palm Springs (California) cu formația Mexicului. Principalul autor al acestei noi surprize este, fără îndoială, mexicanul Raul Ramirez, participant la „Turneul campionilor" de la Melbourne, care a cîștigat ambele partide de simplu și a fost factorul decisiv al victoriei „dublului" mexican.în ultima zi a meciului. Raul Ramirez l-a întrecut cu 7—5. 7—9, 6—4, 6—2 pe Roscoe Tanner, aducînd echipei sale punctul necesar calificării. Stan Smith a dispus cu 6—2. 9—7,6—1 de Roberto Chavez.
Connors și Borg victorioșiPeste 5 000 de spectatori au urmărit pe terenul central al arenei „Caesar Palace" din orașul american Las Vegas (Nevada) meciul de tenis dintre jucătorul american Jimmy Connors, in virstă de 22 de ani. și „veteranul" australian Rod Laver (36 de ani). Jucind excelent. Jimmy Connors a repurtat victoria în patru seturi, cu 6—4, 6—2, 3—6. 7—5.

★Tînărul tenisman suedez Bjdrn Borg a terminat învingător în turneul internațional de la Richmond (Virginia), primul concurs din cadrul „Circuitului W.C.T.". în finală, Bjdrn Borg l-a întrecut cu 4—6. 6—4. 6—4 pe jucătorul american Arthur Ashe.
★Turneul international de tenis de la Roanoke (Virginia) a fost cîștigat de englezul Roger Taylor. învingător cu 7—6, 7—6 în finala susținută cu americanul Vitas Gerulaitis. în finala probei de dublu, cuplul american Vitas Gerulaitis — Alex Mayer a întrecut în trei seturi, cu 4—6, 6—1. 7—5.

proba masculină de coborîre de Ia Innsbruck ; ora 15,25 — „Caii" — reportaj filmat de Pompiliu Gîl- meanu.Duminică, 9 februarie, ora 15,00 — Fotbal : Spania — Scoția (preliminariile campionatului european), înregistrare a meciului de la Valencia.

PORUMBULgricole s-au angajat să obțină producții record — de 15 tone știu- leți la hectar. Pentru a se realiza asemenea producții, pentru a se ridica nivelul general al recoltelor, maximă grijă trebuie acordată in fiecare unitate respectării tehnologiei acestei culturi. în felul acesta, condițiile favorabile de care dispune țara noastră, bjaza materială în continuă dezvoltare și experiența acumulată de țărănime vor fi pe deplin puse în valoare, obținindu-se randamente superioare la hectar. între măsurile agrotehnice, o însemnătate deosebită are fertilizarea terenului cu îngrășăminte naturale. Porumbul este una dintre culturile care răsplătesc cel mai bine pe gospodarii care știu să dea pămintului substanțele fertili- zante de care are nevoie. De aceea, concomitent cu măsurile pentru gospodărirea judicioasă a îngrășămintelor chimice, trebuie intensificat, în aceste zile, transportul în cimp al îngrășămintelor naturale. Pină acum, în cooperativele agricole' au fost transportate peste 4.2 milioane tone de gunoi de grajd, iar în întreprinderile agricole de stat — 1,7 milioane tone.Se cuvin relevate inițiativele întreprinse de către o serie de comitete județene de partid în vederea înfăptuirii planului de stat și a angajamentelor asumate de a obține recolte sporite — inițiative concretizate, intre altele, prin fertilizarea a mari suprafețe cu îngrășăminte naturale. Acțiunile întreprinse și. în special, organizarea de formațiuni specializate au permis cooperativelor agricole din județul Constanța, de pildă, să transporte pe ogoare 309 000 tone de îngrășăminte organice. Rezultate bune se înregistrează și în coopera

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare lui Okoy Arikpo, cu prilejul numirii acestuia în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Federale Nigeria.
★în Capitală s-a semnat luni înțelegerea privind colaborarea între Asociația cineaștilor din Republica Socialistă România și Asociația creatorilor de film și lucrătorilor de televiziune din Republica Democrată Germană pe perioada 1975—1977. Documentul prevede schimburi bilaterale de cineaști, de documentare în domeniul creației cinematografice și vizionări de filme. înțelegerea a fost semnată de loan Grigorescu, vicepreședinte al A.C.I.N., și de Hermann Herlinghaus, prim-secre-

Exponate de atracție la Muzeul tehnicîn Incinta Muzeului tehnic ..Prof. Ing. Dimitrie Leonida" din Parcul Libertății se află expusă. pentru două luni, o piesă care stîrnește un deosebit interes printre vizitatori. Este vorba de costumul cosmonautului american R. Schwei Kart, care a făcut parte din echipajul navei spațiale „Apollo-9“. Sînt expuse, de a- semenea, mostre din alimentele folosite de cosmonauții americani în timpul expedițiilor selenare.Concomitent cu preocuparea pentru 

perechea Ion Tiriac (România) — Juan Gisbert (Spania).
FOTBAL : Spaniolii 

și-au încheiat pregătirileMADRID 3 (Agerpres). — Reprezentativa de fotbal a Spaniei și-a încheiat pregătirile în vederea meciului pe care-1 va susține miercuri, 5 februarie, cu echipa Scoției in cadrul grupei a patra a campionatului european intertări. La o conferință de presă, antrenorul Kubala a spus că intenționează să înceapă jocul de miercuri cu următorul „11“ : Iribar, Sol. Benito, Migueli. Costas. Villar, Claramunt. Asensi, Rexach. Garate și Quini.Partida se va disputa pe stadionul central din orașul Valencia. încă de ieri toate cele 55 000 de bilete puse în vînzare au fost epuizate.
CICLISM : Mereu MerckxCampionatul european de ciclism (OMNIUM) disputat pe velodromul din Grenoble, a revenit celebrului rutier belgign Eddy Merckx, care, în cele 4 probe ale competiției, a acumulat 8 puncte. în clasamentul final, Merckx a fost urmat de Van Lancker (Franța) — 12 puncte și de olandezul Schuiten — 14 puncte.

AUTOMOBILISM : La Daytona 
— 174 km medie orarăTradiționala competiție internațională automobilistică „Cursa de 24 de ore" de la Daytona Beach, prima cursă contînd pentru campionatul mondial al mărcilor, a fost cîșligată în acest an de echipajul american Peter Gregg — Hurley Haywood (..Porsche Carrera"). învingătorii au parcurs 4194 km cu o medie orară de 174.650 km. Pe locurile următoare s-au clasat alte două mașini „Porsche Carrera", conduse de americanii Mike Keyser și Charlie Kemp.
vremea

Ieri în țară : Vremea a continuat să se răcească în toate regiunile. Cerul a fost acoperit, exceptind nord- vestul. unde pe alocuri a devenit variabil. Au căzut, ninsori slabe temporare în Banat. Oltenia. Muntenia, Dobrogea și pe alocuri în Transilvania si Moldova. Vintul a suflat slab pină la potrivit, cu intensificări locale in estul tării. Temperatura aerului la ora 14 oscila intre minus 6 grade la Cotnari și plus 4 grade la Berzeasca. în București : Vremea a continuat să se răcească. Cerul a fost acoperit. A nins slab în prima parte a zilei. Temperatura maximă a fost de zero grade.Timpul probabil pentru zilele de 

tivele din județele Ialomița, Buzău, Tulcea, Sibiu, Vaslui. Transportul îngrășămintelor naturale în cimp trebuie intensificat îndeosebi in cooperativele agricole din județele Bihor. Brăila. Timiș. Galați, Arad și altele, unde această lucrare este întîr- ziată.Evident, am adus în discuție numai citeva din problemele de stringentă actualitate care se ridică în legătură cu producția de porumb din. acest ultim an al cincinalului, pe care le supunem atenției organelor și organizațiilor de partid, organelor agricole și conducerilor unităților din agricultură, oamenilor muncii din această ramură. Agricultura noastră are capacitatea de a realiza și chiar depăși producția de porumb prevăzută pentru anul 1975 și, pină la urmă, aceasta depinde de fiecare cooperativă agricolă și întreprindere agricolă în parte. Tocmai de aceea, sub directa conducere și îndrumare a organelor și organizațiilor de partid. în fiecare unitate trebuie să se analizeze cu exigență și răspundere atit ceea ce este pozitiv, cit și neajunsurile semnalate, să se studieze ceea ce au făcut, în condiții similare, unitățile fruntașe vecine sau din alte județe, să se rezolve in mod corespunzător toate problemele și să se aplice cele mai potrivite măsuri de care depinde creșterea producției de porumb. Realizarea producțiilor prevăzute la această cultură importantă este pe deplin posibilă dacă ținem seama de baza materială și rezervele existente în agricultură și, de aceea. în fiecare unitate trebuie făcut totul pentru înfăptuirea acestui obiectiv, spre a se satisface cerințele crescinde ale economiei naționale. 

tar al Asociației creatorilor de film și lucrătorilor de televiziune din Republica Democrată Germană
★„Ilustrate cu flori de cîmp“ este titlul noii producții a Casei de filme trei, prezentată în premieră, luni seara, la cinematograful Scala din Capitală.în aceeași seară a rulat și noua producție a Studioului „Alexandru Sahia" : „Tenis, tenis, tenis", film dedicat celor doi mari tenismani români (Ilie Năstase și Ion Țiriac), care relevă dragostea de care se bucură în țara noastră sportul cu racheta. Filmul este realizat de regizorul Ervin Szekler, după un scenariu de Ilarion Ciobanu, iar imaginea aparține lui Gheorghe Feher.(Agerpres)

a oferi vizitatorilor posibilitatea de a lua cunoștință nemijlocit de'cele mai noi descoperiri ale științei și tehnicii, specialiștii muzeului bucureștean iși continuă activitatea de colectare a unor piese reprezentative, ilustrînd începuturile și evoluția tehnicii. De curînd, muzeul a intrat în posesia unuia dintre primele tipuri de aparate Roentgen (produs în anul 1926), precum și a unui aparat de radio- recepție din prima serie de fabricație a firmei Philips. (Agerpres)
La „Electroprecizia" 

Săcele

Se perfecționează 
organizarea producțieiIn 1975, colectivul întreprinderii „Electroprecizia" din Să- cele va trebui să realizeze o producție globală și marfă cu 25.4 la sută și, respectiv. 34 la sută mai mare decit în anul trecut. Pentru realizarea exemplară a acestor sarcini sporite, au fost luate măsuri încă din cursul anului 1974. In afara asigurării bazei tehnico-materiale, a pregătirii temeinice a fabricației, una din cele mai eficiente măsuri s-a dovedit a fi optimizarea fluxurilor de producție. prin eliminarea locurilor înguste. Această acțiune a început cu atelierul stanțări- ambutisări, cel mai „ștrangulat" punct de lucru al întreprinderii. Deoarece cele două prese nu asigurau numărul necesar de piese, reperele trecute pentru execuție pe o presă automată situată de puțină vreme în atelier, care asigură o productivitate de 3 ori mai mare decit cea realizată de cele două prese Ia un loc. în plus, se asigură o mai bună gospodărire a metalului. în același scop a fost luată și măsura descongestionării unor utilaje supraîncărcate, prin trah’sferarea operațiilor respective pe mașini cu o productivitate mai ridicată. Măsuri similare s-au luat și în alte locuri de muncă. Acest fapt a permis colectivului întreprinderii „Electroprecizia" să recupereze rămînerea în urmă din primele zile ale anului și să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile ce-i reveneau pentru luna ianuarie 1975.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

5, 6 și 7 februarie a.c. în tară : Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale, cu o frecventă mai mare la începutul intervalului in sudul tării. Vintul va sufla moderat. Temperatura aerului va continua să scadă la început, minimele vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, izolat mai cobo- rite în depresiuni, iar maximele intre minus 6 și plus 4 grade. Pe alocuri. în nord-vest. dimineața și seara se va produce ceată. în București : Cerul va fi mai mult noros. Temporar va ninge slab. Vintul va sufla moderat. Temperatura în scădere la început, apoi staționară.
în luna februarie

LOCURI OE ODIHNĂ
SI TRATAMENT 
IN STAȚIUNILE 

BALNEOCLIMATERICEDupă cum ni se comunică de la agenția „PUBLITURISM". in luna februarie, toate oficiile județene de turism oferă locuri pentru odihnă in stațiunile de spoituri de iarnă de ne Valea Prahovei și din alte zone ale tării. Tot prin oficiile județene de turism s-au pus în vînzare și bilete pentru cură balneară, la tarile reduse, in stațiunile : A- mara. Bazna. Borsec. Călimă- nești. Căciulata. Geoagiu. Homo- rod. Olănești. Pucioasa. Rodbav. Sîngeorz. Slănic Moldova. Sova- ta. Tușnad. Vatra Dornei. De reținut că din fiecare din aceste stațiuni se organizează numeroase și atractive excursii in împrejurimi. cu vizitarea unor monumente istorice si de artă, edificii noi. moderne, zone turistice de rară frumusețe.Posesorii biletelor la odihnă sau cură balneară, obținute prin oficiile județene de turism, beneficiază de reducere cu 50 la sută la tariful de transport ne 
C.F.R. sau I.T.A.Tot în luna februarie, oficiile județene de turism organizează numeroase și atractive excursii cu autocarul sau trenul ne diferite trasee. Demn de remarcat este faptul că în această perioadă se acordă substanțiale reduceri de preț Ia transportul cu autocarul. Procurarea biletelor si înscrierile în excursii se fac la toate oficiile județene de turism. precum și la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante din București.

UALANI DS LA SEMNAREA primului tratat de prietenie, 
COLABORARE Ș[ ASISTENȚĂ MUTUALĂ DINTRE ROMANIA Șl U. R. Ș. £

Colaborare multilaterală
pe temelia trainică a prieteniei frățeșîn analele raporturilor de prietenie româno-sovietice, data de 4 februarie 1948 a marcat un moment de o deosebită însemnătate. în acea zi a avut loc semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S. — act politic memorabil, cu profunde efecte pozitive asupra desfășurării relațiilor frățești dintre cele două țări, dintre popoarele lor.Istoria atestă rodnicia tradiționalelor legături dintre cele două popoare, sentimentele reciproce de stimă și prețuire pe care le-au nutrit de-a lungul vremurilor, solidaritatea internaț.ionalistă dintre forțele revoluționare și partidele clasei muncitoare din cele două țări în lupta pentru idealurile comune ale eliberării naționale și sociale, ale cauzei socialismului.Avînd asemenea rădăcini viguroase, prietenia dintre popoarele noastre a fost pecetluită pentru totdeauna în anii războiului antihitlerist, prin sin- gele vărsat în comun de ostașii români și sovietici în lupta pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei noastre, iar apoi a Ungariei și Cehoslovaciei, în marea bătălie a popoarelor pentru înfringerea fascismului — cauză la al cărei triumf Uniunea Sovietică a adus contribuția principală, decisivă.Odată cu instaurarea puterii populare în țara noastră, relațiile româno- sovietice s-au ridicat pe un plan nou, superior, clădite fiind pe temelia de nezdruncinat a principiilor marxism- leninismului și internaționalismului proletar, suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, pe comunitatea orindui- rii de stat și a ideologiei, a țelurilor socialismului și comunismului. Dezvoltarea prieteniei, alianței și colaborării cu Uniunea Sovietică a devenit, in această nouă perioadă a istoriei poporului nostru, o preocupare de prim plan, o trăsătură constantă

Adunarea festivă de la MoscovaMOSCOVA 3. — Corespondentul nostru transmite : La Casa prieteniei popoarelor din Moscova a avut loc. la 3 februarie, o adunare festivă organizată de Uniunea asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie sovieto-ro- mână (A.P.S.R.), cu prilejul împlinirii a 27 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între România și Uniunea Sovietică.Au participat miniștri adjuncți, prim-vicepreședinți și vicepreședinți ai conducerii centrale a A.P.S.R., activiști ai C.C. al P.C.U.S.. funcționari superiori în M.A.E. al U.R.S.S., reprezentanți ai unor întreprinderi — membri colectivi ai A.P.S.R.. oameni de cultură și artă, membri ai Ambasadei române la Moscova și un numeros public.
Sosirea în Capitală a unei delegații 

a Asociației de prietenie sovieto-românăLuni dimineața a sosit în Capitală o delegație a Asociației de prietenie sovieto-română. condusă de Oleg lakovlevici Kasianenko, ministrul industriei ușoare al R.S.S. Ucrainene, președintele filialei ucrainene a Asociației de prietenie sovieto-română. care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., va participa la manifestările prilejuite de cea de-a 27-a aniversare a primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență

„Newsweek" „Alchimiștii" moderni în căutarea surselor noi 
de alimente, combustibili și energieVechii alchimiști ei Evului Mediu foloseau toate resursele posibile ale imaginației, incercînd să transforme plumbul in aur, spre folosul comanditarilor lor — regi și prinți. Aurul este prețios și în zilele noastre. Tot așa de prețioase, sau poate chiar și mai prețioase, sint azi cea mai mare parte a resurselor naturale. Iar oamenii de știință, utilizînd tehnologia unei „alchimii" moderne, se străduiesc să transforme o largă varietate de materiale de bază in alimente, combustibil si energie, spre folosul umanității. Iată citeva asemenea produse și procedee noi. care și-ar putea confirma valoarea lor in... aur.

Deșeursle organice — o 
adevărată comoară. In 10ca_ litatea Flanders (statul New Jersey — S.U.A.), un om de știință, Joseph Irgon, a creat o instalație care folosește energia solară pentru a transforma deșeuri organice în alimente, energie electrică, apă proaspătă și produse chimice derivate. Piesa centrală a acestui sistem este un colector solar care primește și concentrează energia solară. Aceasta este înmagazinată intr-un lichid care conservă căldura și care este folosită apoi pentru a încălzi mari recipiente umplute cu deșeuri organice. Lichidul ce rezultă din procesul încălzirii conține alimente sub forma proteinelor monocelulare. produse chimice organice și, în fine, apă pură. Potrivit profesorului Irgon, o uzină de acest fel, construită pe o suprafață de o milă pătrată, ar putea furniza cantitățile 

și fundamentală a întregii politici de stat a României.încheiat in aceste condiții istorice, tratatul din februarie 1948 a creat un fundament trainic, un amplu cadru juridico-politic pentru dezvoltarea legăturilor româno-sovietice, deosebita valoare, principială și practică, a acestui document găsin- du-și confirmarea în evoluția mereu ascendentă, în perioada care s-a scurs de atunci, a relațiilor reciproce. Pe baza prevederilor tratatului, colaborarea dintre țările și popoarele noastre pe cele mai diverse planuri — politic, economic, teh- nico-științific, cultural — schimburile de experiență în diferite sectoare ale edificării noii orinduiri s-au amplificat și adîncit continuu.O importanță esențială, hotărîtoare pentru dezvoltarea relațiilor româno- sovietice pe toate planurile au avut și au legăturile de solidaritate și colaborare tovărășească dintre P.C.R. și P.C.U.S., contactele directe dintre conducătorii de partid și de stat din cele două țări, în primul rînd întil- nirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev. Prilejuind schimburi rodnice de opinii și de experiență, aceste intilniri au marcat contribuții deosebite la găsirea de noi căi pentru amplificarea colaborării reciproce, la întărirea relațiilor româno-sovietice în ansamblu.în ultimii ani, cronica relațiilor româno-sovietice s-a îmbogățit cu încă o pagină de seamă prin semnarea, la 7 iulie 1970, a noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală — expresie a voinței ambelor țări și popoare de a întări și pe mai departe legăturile reciproce frățești. Continuind și dezvoltînd prevederile primului tratat, reflectind posibilitățile sporite generate de succesele celor două țări în dezvoltarea economiei și culturii, a edificării socialismului și comunismului, acest document a creat noi premise și noi perspective favorabile dezvoltării legăturilor de colaborare în cele mai variate domenii,

La adunare a participat, de asemenea, delegația A.R.L.U.S., condusă de Petru Despot, prim-vice- președinte al Comisiei pentru probleme economice a Consiliului Central al U.G.S.R., membru în Consiliul general al A.R.L.U.S.Adunarea a fost deschisă de A V. I. Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele conducerii centrale a A.P.S.R.Au rostit cuvintări S. M. Kolo- min, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Moscova, vicepreședinte al conducerii centrale a A.P.S.R., și ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus.Adunarea a constituit o manifestare a prieteniei și colaborării dintre România și U.R.S.S., dintre partidele și popoarele celor două țări.

mutuală dintre România și Uniunea Sovietică.La sosire. în Gara de Nord, delegația a fost salutată de Ion Bazac. adjunct al ministrului industriei ușoare. Octav Livezeanu. membru al Consiliului General A.R.L.U.S., de activiști ai consiliului.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

de bază de alimente, apă și energie pentru 250 000 de oameni.
Alimente din gaze. ° me- todă directă de a produce proteine monocelulare din metan a fost pusă la punct la un centru de cercetări al companiei „Shell", la Sittingbourne, in 'Marea Britanie. în acest proces, culturile microbiene, similare cu bacteriile care produc fermentarea iaurtului, sint introduse într-o soluție care conține amoniac, fosfați și alte minerale. Un amestec de aer cu metan este trecut prin acest conținut pentru a crea condițiile necesare dezvoltării bacteriilor ; atunci cind procentajul de bacterii atinge 2—3 la sută, celulele sint recuperate prin filtrare și apoi uscate. Soluția este readusă apoi intr-un recipient unde vor fi din nou cultivate celule. Cercetătorii afirmă că acest nou produs monocelular are un conținut în proteine de 75 la sută, ale cărui calități echivalează cu cea mai bună făină de pește oceanic.
Energie prin... irig. s’a constatat că problema rezistenței firelor electrice poate fi rezolvată prin răcirea acestor fire pină la aproape zero absolut. La acest punct, rezistența lor dispare și ele devin superconductor!. Acest fenomen al supercon- ductibilității a fost folosit in Japonia de firma „Toshiba", pentru a construi un nou tip de generator electric. Folosind ca material superconductor de electricitate un aliaj de niobiu și titaniu, răcit cu heliu lichefiat. acest generator face ca unele procese industriale, ca. de pildă, topirea cuprului, să devină mai puțin costisitoare, ținind seama de 

întăririi prieteniei și alianței dintre țările și popoarele noastre.Acționind în spiritul profundului Său devotament față de ideile internaționalismului socialist, situind neabătut în centrul politicii sale externe prietenia și colaborarea cu toate țările socialiste, România acordă o înaltă prețuire întăririi legăturilor multilaterale cu Uniunea Sovietică. Referindu-se la prietenia româno-sovietică. în Raportul prezentat la al XI-lea Congres al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„As dori să relev cu multă satisfacție. si cu acest prilej, dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Sovietică, care o- cupă primul loc in schimburile si colaborarea economică internațională a României. Dorim să afirmăm si la a- cest Congres hotărîrea Partidului Comunist Român, a României socialiste de a acționa în continuare, cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea relațiilor cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu Uniunea Sovietică, considerind că aceasta corespunde intereselor ambelor partide si popoare, cauzei generale a socialismului si păcii în lume".Poporul român privește cu satisfacție faptul că această poziție este reciproc împărtășită ; așa cum se arată în telegrama semnată de tovarășii L. Brejnev, N. Podgornîi și A. Kosi- ghin, adresată conducerii noastre de partid și de stat ca răspuns la mesajul de felicitare cu prilejul zilei de 7 Noiembrie 1974, „C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri ale U.R.S.S. vor face și in viitor totul pentru ca relațiile dc prietenie, alianță și colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre să se dezvolte și să se adîncească pe baza principiilor niarxism-leninismului și internaționalismului socialist, spre binele popoarelor Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România, în interesul întăririi unității țărilor socialiste, mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii".Evoluția pozitivă, fertilă a raporturilor româno-sovietice iși găsește o concludentă ilustrare in sfera schimburilor reciproce de valori materiale și spirituale. Concomitent cu creșterea neîntreruptă a livrărilor reciproce de mărfuri — protocolul încheiat zilele acestea la Moscova con- semnînd un nou și substanțial spor pentru 1975 — se lărgesc și se diversifică relațiile de cooperare și specializare în sectoare de bază ale producției, inclusiv prin realizarea în comun a unor noi capacități și obiective industriale, se extinde conlucrarea pe tărim tehnic și științific. Același curs rodnic urmează și colaborarea în domeniul culturii, al literaturii, artei, invățămintului, care, sti- mulînd continuu mai buna cunoaștere reciprocă, contribuie la întărirea prieteniei româno-sovietice.în sfera vieții internaționale, România și U.R.S.S., ca state socialiste vecine și prietene, desfășoară o amplă activitate în sprijinul afirmării idealurilor de pace, securitate și progres. Răspunzînd intereselor fundamentale ale popoarelor lor, țările noastre iși exprimă voința de a milita statornic pentru întărirea forțelor socialismului, pentru zădărnicirea politicii imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru promovarea unui climat de înțelegere și colaborare internațională, in interesul și spre binele tuturor popoarelor.De ziua aniversării primului Tratat de prietenie româno-sovietic, poporul nostru transmite popoarelor U.R.S.S. un călduros salut și urarea frățească de a repurta noi izbînzi în activitatea dedicată înfloririi continue a patriei lor pe calea comunismului, în lupta pentru idealurile păcii și progresului în lume.

faptul că, datorită marii sale eficacități, generatorul respectiv produce mai multă energie electrică decit generatorii convenționali de aceeași dimensiune. O importantă economie se realizează și prin eliminarea kilometrilor de sirmă de cupru care se folosește în prezent pentru a realiza bobinarea „miezului'" generatoarelor obișnuite.
Apă caldă cu ajutorul lu- 

IÎÎ8Î1!!. ® ba'e caldă, după o zi de muncă, face parte din confortul civilizației. Dar gazele, petrolul și electricitatea pe care Ie folosim in mod normal pentru a încălzi apa devin din ce în ce mai costisitoare și pot fi mai bine utilizate in alte scopuri. O companie din Florida, numită „Universal Solar Systems", a pus la punct o metodă prin care o casă poate fi alimentată cu apă caldă gratuit, in cantități practic nelimitate — pentru zonele sau zilele însorite. Instalația respectivă se bazează pe niște plăci colectoare solare prevăzute cu tuburi de vinii ce sint umplute cu un lichid care absoarbe căldura. Rețeaua tubulară este așezată pe acoperiș, unul din capetele tuburilor trecînd prin instalația de încălzire, constînd, în principal, dintr-un recipient umplut cu apă. Lichidul din tuburi transferă căldura solară apei din recipient, iar aceasta se scurge apoi intr-un rezervor din oțel gal- vanizat (cu o capacitate de circa 450 litri), unde se menține caldă zile în șir. în același timp este pompată apa rece în recipientul instalației de încălzire, pentru menținerea circuitului.
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Simpozion 
international 

„Alimentația omenirii"KHARTUM 3 (Agerpres). — Intre 1 și 5 februarie, la Khartum are loc simpozionul internațional „Alimentația omenirii", consacrat măsurilor de punere în aplicare a hotărîrilor luate la Conferința Mondială a Alimentației de la Roma, din 1974. Simpozionul a fost deschis de președintele Sudanului. Gaffar Numeiri. La simpozion participă membri și reprezentanți ai guvernelor din țările în curs de dezvoltare, reprezentanți ai O.N.U., ai unor organisme regionale și specialiști și diplomați. România este reprezentată de Mircea Malița. consilier al președintelui Republicii Socialiste România, care a condus lucrările simpozionului pe tema „Punerea în valoare de noi resurse" și a vorbit despre experiența României în dezvoltarea agriculturii, contribuția sa la cooperarea internațională și la o nouă ordine economică și politică mondială.

HANOI

Semnarea unor importante acorduri 
între România și R. 0. Vietnam 

PREMIERUL FAM VAN DONG A PRIMIT PE CONDUCĂTORUL 
DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE ROMANE

ORIENTUL
APROPIAT
® întrevederi interarabe ® Mi
nistrul de externe al U.R.S.S. 
a sosit la Cairo @ Devansarea 
datei vizitei președintelui Fran

ței în EgiptCAIRO 3 (Agerpres). — Secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad, a avut o întrevedere cu ministrul egiptean de externe, Ismail Fahmy, în cadrul căreia au fost examinate principalele puncte înscrise pe ordinea de zi a apropiatei reuniuni a Consiliului Apărării al Ligii Arabe, ce se va întruni, la 5 februarie, la Cairo, în sesiune extraordinară, pentru a lua în discuție ultimele evoluții în Orientul Apropiat. După cum precizează agenția M.E.N., secretarul general al Ligii Arabe a mai conferit cu generalul Mohamed Aii Fahmy, secretar general adjunct al Organizației panarabe pentru problemele militare. în legătură cu ultimele elemente pregătitoare ale proiectatei reuniuni din capitala e- gipteană.DAMASC 3 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei s-a întrunit, duminică, la Damasc, in cadrul unei ședințe de lucru conduse de Yasser Arafat, președintele acestui organism — anunță agenția M.E.N. Reuniunea a examinat ultimele evoluții ale problemei palestinene și ale problemelor ce vor fi luate în discuție, la 5 februarie, cu prilejul lucrărilor Consiliului Apărării al Ligii Arabe.în comunicatul comun, dat publicității la încheierea vizitei în Siria a ministrului de externe al U.R.S.S., A. Gromîko. se arată că „cele două părți au subliniat necesitatea reluării cît mai urgente a lucrărilor Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat, nu mai tîrziu de februarie — începutul lunii martie, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv reprezentanții Organizației pentru Eliberarea Palestinei", în capitala Siriei, ministrul de externe al U.R.S.S. a avut, de asemenea, o întrevedere cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Luni, ministrul de externe sovietic a sosit la Cairo.PARIS 3 (Agerpres). — Vizita în Egipt a președintelui Franței. Valery Giscard d’Estaing, va avea loc mai devreme decît se prevăzuse inițial — a declarat premierul francez Jacques Chirac, intr-un interviu acordat agenției M.E.N.Președintele Franței — a adăugat Chirac — a hotărît să schimbe data vizitei sale în Egipt, astfel incit să se întîlnească din nou cu președintele acestei țări. Anwar Sadat, cit mai repede posibil.

HANOI 3 — Corespondentul Agerpres transmite : Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. ai Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, prim-ministru al Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam, l-a primit pe tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- nistțu, conducătorul delegației guvernamentale care a participat la lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico- științifică dintre Republica Socialistă România și R.D. Vietnam. Cu acest prilej- a avut loc 6 convorbire, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească. în cursul căreia conducătorul delegației române a transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, un călduros mesaj de salutări. urări de sănătate și succese în opera de reconstrucție economică a tării, tovarășilor Ton Duc Thang, președintele R.D. Vietnam, Le Duan. prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam. celorlalți conducători de partid și de stat. întregului popor vietnamez.Mulțumind pentru urările adresate, tovarășul Fam Van Dong a rugat, la rindul său. pe conducătorul delegației române să transmită, din partea tovarășilor Ton Duc Thang, Le Duan, a celorlalți conducători de partid și de stat vietnamezi, un cald salut frățesc, urări de sănătate și succes tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, celorlalți conducători români, în rodnica activitate depusă în opera de construire a socialismului, precum și urări de noi victorii poporului român în înfăptuirea mărețelor Directive trasate de cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. și de Programul partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în cadrul convorbirii a fost exprimată. în același timp, dorința comună de a dezvolta și consolida relațiile frățești, de prietenie

și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre, in interesul’ ambelor popoare, al cauzei păcii și socialismului.Lit întrevedere a participat, de a- semenea. Do Muoi. viceprim-minis- tru al Consiliului de Miniștri, președintele părții vietnameze a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică dintre Republica Socialistă România și R.D. Vietnam.
★La încheierea lucrărilor celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică si tehnico-știintifică dintre Republica Socialistă România si R.D. Vietnam — care s-a desfășurat în spiritul tradiționalelor relații de prietenie. stimă și înțelegere reciprocă — la Hanoi a avut loc. luni, semnarea Protocolului sesiunii comisiei și a acordurilor cu privire la ajutorul economic și militar pe care tara noastră il oferă R.D. Vietnam în anul 1975. Documentele au fost semnate, în numele guvernelor celor două țări, de Gheorghe Rădulescu și Do Muoi.în cadrul lucrărilor și convorbirilor s-a examinat stadiul actual și perspectivele de dezvoltare ale acțiunilor de cooperare în diferite domenii de activitate ca : industria minieră. industria construcțiilor de mașini. industria petrolului, industria ușoară și s-a analizat modul de desfășurare a schimburilor comerciale dintre țara noastră și R.D. Vietnam, în baza prevederii documentelor semnate la 3 februarie, cele două părți au convenit asupra dezvoltării și diversificării in continuare a fructuoaselor relații de colaborare multilaterală dintre cele două țări și au stabilit măsurile necesare pentru intensificarea lor, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și socialismului.Seara, ambasadorul român Ia Hanoi a oferit un dineu. în cursul căruia Gheorghe Rădulescu și Do Muoi au toastat pentru noi succese în opera de construire a socialismului, pentru continua dezvoltare a relațiilor de prietenie dintre partidele, țările și popoarele noastre.

NAȚIONALIZĂRI 

IN ETIOPIAADDIS ABEBA 3 (Agerpres). — Consiliul Militar Provizoriu al Etiopiei a anunțat, luni, naționalizarea tuturor industriilor alimentare, textile. de pielărie și băuturi și a unor companii agricole, precum și a tuturor mijloacelor de distribuție a produselor realizate în aceste industrii. Acest anunț a fost făcut de postul de radio etiopian, exact la o lună după ce noul regim etiopian a hc-tărit naționalizarea tuturor băncilor. instituțiilor de credit și companiilor de asigurări.Printre companiile și întreprinderile a căror naționalizare a fost a- nunțată luni se află importante proprietăți ale unor firme străine din Occident.
★Potrivit unui comunicat al Consiliului Militar Provizoriu al Etiopiei, difuzat de postul de radio național din Addis Abeba, la sfirșitul săptă- minii trecute, armata etiopiana a angajat operațiuni, în centrul și în împrejurimile orașului Asmara, împotriva unor grupuri de guerilă aparținînd Frontului Național pentru Eliberarea Eritreei.

JAPONIA

în pregătirea tradiționalei 
ofensive de primăvară 

a oamenilor munciiTOKIO 3 (Agerpres). — Luni s-a deschis, la Tokio, Congresul extraordinar al Consiliului General al Sindicatelor din Japonia (Sohvo), care reunește în rindurile sale aproximativ 4.3 milioane de oameni ai muncii niponi. Lucrările congresului, care vor dura două zile, au fost deschise de președintele Sohyo. Makoto Ichikawa, care a adresat participan- ților o chemare la desfășurarea unei largi ofensive pentru satisfacerea revendicărilor oamenilor muncii din Japonia. Congresul urmează să elaboreze planurile pentru desfășurarea tradiționalei ofensive de primăvară a oamenilor muncii japonezi.

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului

celor ce Muncesc din Vietnam

Adunarea solemnă de la HanoiHANOI 3 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, luni a avut loc, la Hanoi, o adunare solemnă. în prezidiul adunării au luat loc Ton Duc Thang, președintele R. D. Vietnam, membri ai Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, ai

Prezidiului C.C. al Frontului Patriei, veterani ai revoluției vietnameze, e- roi de război. Raportul privind drumul parcurs de comuniștii vietnamezi in cei 45 de ani de activitate a fost prezentat de Le Duan, prim- secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam.
„Anglia are tie făcut față uncr probleme serioase 
cu care sînt confruntate multe state ale lumii"

Declarațiile premierului H. WilsonLONDRA 3 (Agerpres). — In cadrul unor interviuri acordate unor companii de televiziune americane și canadiene cu prilejul vizitei recent efectuate la Washington și Ottawa, primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, a abordat unele probleme actuale ale relațiilor internaționale, precum și situația internă din Anglia. în legătură cu problema Orientului Apropiat, Harold Wilson a spus că guvernul britanic susține eforturile politice și diplomatice vi- zind o reglementare pașnică în regiune.Vorbind despre dificultățile economice ale Marii Britanii, premierul

Wilson a subliniat că țara sa „nu se află pe marginea prăpastiei", cu toate că are de făcut față „unor probleme serioase", „probleme care, de altfel, sînt cele cu care sînt confruntate multe state ale lumii". El a a- clăugat că importantele zăcăminte de petrol descoperite în Marea Nordului vor permite Angliei, către anul 1980. să devină unul din marii producători de petrol ai lumii.Cu privire la problema nord-irlan- deză. Harold Wilson a declarat că guvernul său va fi dispus să reducă contingentele de militari dislocate. în Ulster pe măsură ce actele de violență din această provincie vor înceta.

- CONFERINȚA INTERPARLAMENTARĂ DE EA BELGRAD
’ ' IBELGRAD 3 — Corespondentul nostru transmite : Lucrările celei de-a doua Conferințe interparlamentare consacrate cooperării si securității în Europa au continuat luni în cele trei comisii — pentru securitate, pentru cooperarea economică și pentru cooperarea în domeniile științei, tehno

logiei. educației, culturii, schimbului de vizite si informații.Delegații români, deputății Ion Mărgineanu și Iuliu Fejes. au prezentat proiectele de rezoluții. initiate de delegația tării noastre, și au luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor pe probleme.
Rezoluții adoptate 

de Congresul P. C. din India 
Shripat Amrit Dange - reales președinte 

al Consiliului NaționalDELIII 3 — Corespondentul A-gerpres transmite : Al X-lea Congres al P.C. din India și-a încheiat, duminică, lucrările în orașul indian Vijayawada. Rezoluția politică — principalul document adoptat de congres — afirmă necesitatea stringentă de a se acționa pentru realizarea unității clasei muncitoare și a celorlalte forțe democratice din tară, inclusiv cu elementele de stingă din partidul de guvernămînt. Congresul National Indian, in lupta împotriva forțelor reacțiunii de dreapta și pentru salv

gardarea instituțiilor democratice. O altă rezoluție cere guvernului aplicarea urgentă a reformelor anunțate și adoptarea unor noi măsuri pentru îmbunătățirea situației economice a păturilor largi ale populației.în ultima zi a lucrărilor. Congresul a ales organele de conducere ale partidului. în funcția de președinte al Consiliului Național al P.C. din India a fost ales din nou Shripat Amrit Dange. Rejeswara Chandra Rao a fost reales secretar general al Consiliului Național al partidului.
Reuniunea noului Comitet director al Partidului 

Socialist Francez
Francois Mitterrand — reales în funcția 

de prim-secretar al partiduluiPARIS 3 (Agerpres). — Noul Comitet director al Partidului Socialist Francez, întrunit duminică la Pau, după încheierea lucrărilor Congresului P.S.F., l-a reales pe Franțois Mitterrand in funcția de prim-secretar al partidului. A fost ales, de asemenea, noul Secretariat al Partidului socialist, din care fac parte, pe lingă primul secretar. 12 secretari naționali, printre care se numără Pierre Mauroy (coordonare), Gilles Martinet (studii), Pierre Beregovoy (relații externe) și Claude Estier (presă și informații). Biroul

Executiv al P.S.F. este compus din 27 de membri.într-o conferință de presă, primul secretar al P.S.F., Francois Mitterrand, a relevat că modificările intervenite in conducerea partidului „nu implică nici o schimbare a liniei de acțiune a socialiștilor, care răspunde unității stîngii. angajamentelor în ce privește programul comun și solidarității cu organizațiile oamenilor muncii". Franțois Mitterrand a apreciat că P.S.F. „a cîștigat din punct de vedere al coeziunii și clarității".

agențiile de presă transmits
înirevetoe franco-româ- 

jțjj* Președintele Consiliului Național pentru Știință și %Tehnologie, loan Ursu, s-a întilnit cu ministrul francez al industriei și cercetării științifice, Michel d’Ornano. în cadrul în- tilnirii a fost evocat cursul pozitiv al relațiilor de colaborare româno-fran- ceze, precum și dorința celor două părți de a extinde cooperarea tehnică și științifică in domenii de interes reciproc. Ioan Ursu a vizitat Centrul de cercetări nucleare de la Saclay și centrala nucleară Saint- Laurent-des-Eaux.
La sediul C.C. al P.C. din

Cuba a avut loc o reuniune consacrată analizării stadiului actualei campanii de recoltare a trestiei de zahăr si stabilirii măsurilor in vederea îmbunătățirii activității in acest domeniu. Jorge Risquet, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, a prezentat o informare relevînd că. datorită condițiilor climaterice nefavorabile. in acest an recolta va fi mai mică cu aproximativ un milion de tone. Vorbitorul a evidențiat necesitatea de a se lua toate măsurile pentru asigurarea realizării unei zafre eficiente. în spiritul chemării lansate în urmă cu două luni de Biroul Politic al C.C. al partidului în vederea optimizării campaniei de recoltare si prelucrare a trestiei de zahăr.

rie 1975. Ia manifestările prilejuite de Ziua forțelor armate populare sudaneze. Șeful delegației militare române a fost invitat de președintele țării-gazdă. Gaffar Mohamed Numeiri, in loja prezidențială. Luind cuvîntul cu acest prilej, șeful Statului Major al armatei sudaneze. Bashir Mohamed Aii. a subliniat natura relațiilor prietenești care există între cele două țări și popoare.
La reuniunea miniștrilor 

africani de externe, care va avea loc, în perioada 13—15 februarie, la Addis Abeba, sub patronajul Organizației Unității Africane, vor fi examinate probleme legate de evoluția situației din Orientul Apropiat, promovarea relațiilor arabo-africane, în lumina rezoluțiilor adoptate de Conferința arabă la nivel înalt de la Rabat, din octombrie 1974, situația din teritoriile aflate pe punctul de a-și dobîndi independenta în urma acordurilor semnate cu guvernul portughez, aspecte ale situației din Namibia. Africa de Sud și Rhodesia.

nă,
Delegația militară româ

Nixon va rsveni în 
viața politică ? Revista ”Time Magazin" arată. în ultimul său număr, că, în cercurile apropiate fostului președinte al S.U.A., R. Nixon, se apreciază ca posibilă întoarcerea acestuia in viața politică ; el și-ar fi exprimat preferința de a deveni ambasador in R.P. Chineză.condusă de primul adjunct alministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, generalul colonel Ion Coman, a participat, la 2 februa

Regimul antipopular de

era pe placul autorităților. Măsura a fost însoțită de arestarea unor persoane din conducerea ziarelor și a unor reporteri ai respectivelor publicații.
Convorbirile Iu nivel înalt 

franco—vest-germune au în_ ceput luni, la scurt timp după sosirea la Paris a cancelarului R.F.G., Helmut Schmidt. însoțit de șase membri ai cabinetului său. Președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing și șeful guvernului vest-german au a- bordat probleme actuale ale Comunității economice vest-europene, în special problema renegocierii termenilor de aderare a Marii Britanii la Piața comună și politica agricolă.
Atentat neofascist Două bombe incendiare au fost lansate la unul dintre sediile din Ncapole ale Partidului Comunist Italian. Focul care a izbucnit in urma exploziilor a fost stins de un grup de militanți ai partidului, aflați în sediu. Agenții poliției au găsit, la cițiva pași distanță de clădire, manifeste pur- tind antetul organizației neofasciste „Frontul tineretului".
La Lisabona s’au desfă?urat- simbătă și duminică, lucrările primului Congres al Partidului Democrat- Creștin din Portugalia, cu participarea a aproximativ 200 de delegați, care au aprobat numirea comandantului Sanches Osorio in funcția de secretar general al partidului.

la Saigon a suspendat, luni, cinciziare a căror politică editorială nu

01 Mm
• O NOUĂ PARTI

CULĂ ELEMENTARĂ. ° descoperire „care ar putea plasa energia atomică în cărțile de istorie" a fost anunțată de un fizician japonez. Profesorul Kiyoshi Niu, de Ia U- niversitatea Nagoya, a precizat că a descoperit o noua particulă elementară care ar putea conduce la o sursă de energie de o mie de ori mai puternică decît cea atomică. Noua particulă este mai grea și are o durată de viață mai mare decît a componentelor atomului descoperite pînă în prezent — a spus el. Durata de existență a noii particule este de 10 mi- jiardimi de secundă.Din acest punct de vedere, ea este comparabilă cu particula descoperită în noiembrie anul trecut la acceleratorul linear Stanford, din Palo Alto-Califor- nia, care are o durată de existență sub o milionime dintr-o milionime de secundă. Descoperirea de la acceleratorul din California a fost considerată o a- devărată „bombă" in lumea fizicii energiilor înalte.
• PASTELE FĂINOASE

Șl INFLAȚIA. Fabricile americane de paste făinoase lucrează din plin. Consumul mediu pe cap de locuitor a crescut substanțial. Motivul : inflația. Un mare număr de americanitrec de la alimente mai scumpe la cele mai ieftine. Si fabr' cile de maioneză (in tuburi) z _ realizat în 1974 o cifră de afaceri record. O anchetă efectuată de un institut de specialitate a lămurit situația : tot mai multe gospodine folosesc diferite resturi alimentare — care în trecut se aruncau — pentru a prepara salate. Cizmarii au avut, de asemenea, un an bun. Numărul cetățenilor care recurg la serviciile lor, renunțînd să-și cumpere pantofi noi, a sporit apreciabil.
• MISTERUL ALGELOR, în ultimele cîteva luni s-a constatat prezența, în largul coastelor bretone a unor alge uriașe, originare de pe coastele chiliene si californiene. Specialiștii consideră că aceste alge, cu o deosebită putere de aclimatizare și care ajung să măsoare 50 de m lungime și să cintărească zeci de kg. pot să prolifereze foarte rapid pină la adîncimi de 20 de metri pe coastele stîncoase ale Lumii vechi, din Mauritania pînă în Norvegia. Această adevărată „ciumă" marină, greu de stîrpit de către om, ar putea prejudicia grav navigația și activitatea porturilor.
• GLORIE EFEMERA.Un pictor italian, Giuseppe Margnutti, considerînd că operele sale șint, pe nedrept, ignorate, s-a hotărit să corecteze a- ceastă eroare în istoria antei contemporane. La Paris, Margnutti a intrat la Jeu de Paurpe, cunoscuta galerie a impresio- niștilor, agățîndu-și, pe neobservate, într-o sală de la etajul întîi, una din picturile sale. I Și poate că tabloul ar fi rămas multă vreme expus, alături de picturi ale lui Pissarro, dacă) e- roul nostru nu și-ar fi făput singur publicitate pe lingă cîteva redacții pariziene, în căutarea consacrării mult dorite. Ca urmare, „opera" a reintrat în ! a- nonimat, iar direcțiunea muzeului investighează cum este posibil ca cineva să intre cu ’un tablou sub braț și să și-l atîrne de un perete al galeriei fără a fi observat de paznici și. mai ales, fără ca „noua piesă" să fi atras atenția „cunoscătorilor".

București—Damasc, Damasc—București... Pe deasupra distanțelor geografice, între popoarele român și sirian, sentimentele de reciprocă prietenie, dorința de a colabora și a se întrajuta, de a-și face cunoscute și a schimba între ele roadele muncii și priceperii lor au întrețesut, îndeosebi în ultimii ani, canavaua unei trainice și fructuoase conlucrări. Tși găsește în aceasta o elocventă expresie una din orientările fundamentale ale politicii externe a partidului și statului nostru, reafirmată în modul cel mai viguros de Congresul al XI-lea al P.C.R. — preocuparea de a extinde și intensifica relațiile de solidaritate, prietenie și colaborare multilaterală cu țările în curs de dezvoltare, în rindul cărora un loc important îl ocupă țările lumii arabe. în acest sens, de la tribuna Congresului. tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Sîntem ferm hotăriți să extindem colaborarea economică, tehnică, științifică și culturală cu aceste țări, să înfăptuim în cele mai bune condiții toate acordurile și înțelegerile stabilite. Dorim ca popoarele țărilor noastre, între care există vechi relații de prietenie și tradiții de luptă comună, să conlucreze tot mai strîns, pe toate planurile".în sfera acestei orientări constante și perseverente se înscrie și vizita oficială de prietenie întreprinsă in Siria, în cursul săptămînii trecute, de primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu, la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al acestei țări, Mahmoud Al Ayoubi. Printr-o fericită coincidență, convorbirile de la Damasc s-au desfășurat chiar la împlinirea unui an de la istorica vizită întreprinsă pe pămintul sirian de tovarășul Nicolae Ceaușescu — căreia i-au urmat, în scurtă vreme, vizita în țara noastră a președintelui R. A. Siriene, Hafez El-Assad, Declarația solemnă comună, acordurile și înțelegerile realizate așezind baze trainice, de amplă perspectivă, prieteniei și colaborării multilaterale româno-siriene. Coincidență calendaristică,. dar cu o profundă semnificație conferită de frecventa intilni- rilor si convorbirilor oficiale dintre factorii de răspundere ai celor două țări. în același timp, se cuvine a sublinia însemnătatea ne care o prezintă pentru întărirea continuă a prieteniei si colaborării româno-siriene dezvoltarea si diversificarea relațiilor din-

tre Partidul Comunist Român si Partidul Baas Arab Socialist, programul de cooperare în acest sens.. semnat în toamna anului trecut, constituind o dovadă a voinței comune de a acționa pentru o și mai strînsă apropiere între cele două partide, țări și popoare.Urmărind desfășurarea actualelor convorbiri de la Damasc, se poate desprinde ca trăsătură definitorie caracterul lor pronunțat de lucru, decurgînd din însuși obiectivul propus — examinarea aprofundată a stadiului realizării hotărîrilor con-

men lung, intrat în vigoare la 1 ianuarie. Toate acestea conturează tabloul unei ample și fructuoase conlucrări, in condițiile în care există, in continuare, mari posibilități pentru lărgirea colaborării reciproc avantajoase, răspunzînd pe deplin intereselor și năzuințelor ambelor popoare.Mesajele prietenești schimbate de către președinții celor două republici, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hafez El-Assad, convorbirile oficiale de Ia Damasc au dat expresie dorinței comune de a se

a celorlalte popoare arabe pentru consolidarea independenței, pentru propășirea lor economică și socială.în spiritul poziției sale constructive și consecvente față de situația din Orientul Apropiat. România consideră că® trebuie depuse eforturi perseverente pentru instaurarea unei păci drepte și durabile în această zonă, apreciind că menținerea de către Israel a teritoriilor arabe ocupate prin forță in 1967 constituie o permanentă sursă de tensiune, prezintă pericolul unei noi conflagrații militare, cu grave consecințe asupra
Se extinde si se efieceste «durerea

na u

venite la cel mai înalt nivel și identificarea a noi forme și mijloace de extindere și adîncire mai departe a cooperării economice și tehnico- științifice.Ce concluzii se pot reliefa. în principal. în acest sens ? în primul rind faptul că relațiile dintre România și Siria cunosc o dezvoltare deosebit de dinamică, remarcabilă prin spiritul de înțelegere care guvernează conlucrarea în diversele domenii de activitate. Ilustrează concludent rodnicia acestor relații asemenea importante obiective economice din Siria, care încorporează eforturi comune ale specialiștilor din cele două țări, cum ar fi mina de fosfați de la Khneifiss, sau instalația de însilozare și încărcare a fosfațiior din portul Tartous, ori rafinăria de la Banias, lucrările de explorare și exploatare a unor cimpuri petrolifere. Edificatoare pentru dinamica relațiilor economice româno-siriene sînt și datele privind evoluția schimburilor comerciale. Astfel, dacă la sfirșitul anului 1973 volumul schimburilor atinsese un nivel dublu față de anul precedent, in 1974 a crescut de aproape trei ori mai mult față de 1973. Sporuri și mai importante sînt prevăzute pentru acest an, in baza Acordului comercial pe ter-

realiza în cele mai bune condiții proiectele și acordurile convenite, în acest scop, au fost semnate de către cei doi prim-miniștri un amplu și detaliat program de măsuri, au fost incheiate o seric de protocoale care concretizează obligațiile ce revin ministerelor de resort române și siriene. în același timp, a fost exprimată voința de a dezvolta colaborarea in domeniile științei, culturii, invățămîntului, turismului, de a încuraja ■ relațiile directe intre instituțiile specializate din România și, respectiv, din Siria.Pe baza hotăririi de principiu a președintelui Nicolae Ceaușescu și președintelui Hafez El-Assad. cei doi prim-miniștri au convenit să se in- tîlnească periodic pentru a analiza modul in care se realizează înțelegerile incheiate și a examina noi posibilități de cooperare — fapt ce reflectă dorința României și Siriei de a imprima contactelor dintre factorii de răspundere un caracter de permanentă. corespunzător cerințelor u- nei multilaterale și rodnice colaborări.Prezenta primului ministru al guvernului român la Damasc a constituit uri nou prilej de a reafirma solidaritatea internaționalistă a poporului român cu lupta poporului sirian,

păcii și securității generale. Este convingerea fermă a tării noastre că pentru soluționarea deplină a conflictului se impune cu necesitate retragerea Irupelor israeliene din aceste teritorii ; in același timp, restabilirea liniștii și păcii implică, drept o condiție esențială, reglementarea problemei poporului palestinean — al cărui singur reprezentant este Organizația pentru Eliberarea Palestinei — por- nindu-se de la necesitatea recunoașterii dreptului său suveran de a-și organiza viața corespunzător intereselor sale naționale, inclusiv de a-și făuri un stat propriu. Totodată, România consideră că o soluție trainică presupune crearea condițiilor care să asigure integritatea teritorială și suveranitatea tuturor statelor din zonă, deschizind calea unei colaborări pașnice.Pronunțindu-se consecvent pentru o soluție politică, prin tratative, România a considerat și consideră că este necesar să se acționeze in spiritul rațiunii, ceea ce presupune abținerea de la orice act de folosire a forței, de la orice acțiune de natură, prin consecințele sale, să ascută încordarea. Așa cum s-a subliniat in timpul convorbirilor oficiale de la Damasc, ambele părți apreciază că starea periculoasă de tensiune care

predomină în prezent în regiune reclamă eforturi susținute pentru a se ajunge la o reglementare a conflictului. ccrînd in special reluarea convorbirilor între toate părțile interesate. in cadrul Conferinței de la Geneva, cu participarea și a altor state, care' să-și aducă contribuția la realizarea păcii în Orientul Apropiat.în cadrul convorbirilor de la Damasc au fost trecute în revistă, totodată. și alte probleme ale actualității internaționale, evidentiindu-se. o dată în plus, justețea aprecierilor înscrise in documentele comune semnate anterior la nivelul cel mai înalt.Evoluția evenimentelor aduce noi fapte care atestă că, in pofida pașilor pozitivi interveniti in viata internațională. cercurile imperialiste desfășoară eforturi care vizează oprirea procesului de destindere și împiedicarea acțiunilor forțelor progresiste îndreptate spre lichidarea focarelor de tensiune și conflict. în același timp, se evidențiază tot mai pregnant necesitatea instaurării unor relații economice echilibrate și egale în drepturi între toate statele, eliminarea decalajelor existente între țările in curs de dezvoltare și tarile dezvoltate, de aceasta depinzînd. în mod nemijlocit, pacea și securitatea tuturor popoarelor. Si. desigur, constituie un motiv de îndreptățită satisfacție faptul că România și Siria pășesc alături, hotărite să militeze. împreună cu celelalte forțe ale marelui front antiimperialist, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice în lume, pe baza respectării dreptului suveran al fiecărui popor de a-și alege in mod liber calea dezvoltării proprii, de a fi stăpin pe resursele sale naturale. în folosul tuturor națiunilor, al cauzei progresului și înțelegerii în lume.Prin rezultatele sale fructuoase, prin programele de măsuri amănunțite și înțelegerile convenite, prin spiritul de caldă prietenie și respect reciproc sub semnul căruia s-a desfășurat. vizita primului n inistru al guvernului român în Sir prietenă se înscrie ca un moment important în evoluția relațiilor româno-siriene. Salutînd cu profundă satisfacție aceste rezultate, opinia publică din tara noastră iși exprimă convingerea că relațiile româno-siriene vor cunoaște o și mai puternică dezvoltare. în interesul ambelor popoare, al păcii și progresului în lume.
Dumitru ȚINU

Arestări în Brazilia. Poli- tia braziliană a anunțat arestarea a nouă lideri sindicali în orașul Recife, din nord-estul țării — informează a- genția Prensa Latina,
Elsa Alsen a încetat din

viață. Cintăreața de operă ElsaAlsen, care a interpretat, în cursul carierei sale scenice, cuprinsă între anii 1900—1935, aproximativ 200 de roluri, a încetat din viață în S.U.A., la virsta de 94 ani.
Previziuni pesimiste privind 
evoluția economiei S. U.A.WASHINGTON 3 (Agerpres). — Președintele Gerald Ford a prezentat Congresului proiectul de buget al S.U.A. pe exercițiul financiar 1975— 1976, care începe la 1 iulie. Proiectul este marcat de un deficit de 51,9 miliarde dolari — cel mai mare pe timp de pace din întreaga istorie a- mericană — cheltuielile preconizate totalizind 349.4 miliarde dolari, iar veniturile — 297.5 miliarde dolari.în mesajul către Congres, președintele Ford a motivat aceste cifre prin următoarele previziuni privind starea economiei americane în perioada următoare : inflația va continua să crească în întreg anul 1975, rata de sporire a indexului prețurilor dc consum urmînd a fi de 11,3 la sută (față de 11 la sută în 1974) ; șomajul se va agrava, urmînd să a- iungă la o rată medie de 8.1 la sută în acest an și de 7,9 la sută anul viitor ; produsul național brut — valoarea bunurilor și serviciilor produse de economie — va scădea cu 3,3 la sută în 1975.în vederea contracarării tendințelor inflaționiste, președintele a propus reducerea cu 17 miliarde dolari a u- nor programe de asistență socială. în special în domeniile alimentar și al sănătății.Dintre propunerile de cheltuieli conținute de proiectul de buget se remarcă cele privind apărarea, care totalizează 94 de miliarde dolari (cifră superioară cu 8.7 miliarde dolari celei din bugetul actual). Asistenței pentru străinătate — militară și economică — îi sînt alocate 6.88 miliarde dolari, față de 6.02 miliarde dolari in actualul an fiscal. 3,8 miliarde dolari sînt alocate pentru cercetări energetice și 3,5 miliarde dolari pentru explorări spațiale.

• „RĂZBOIUL MAIMU
ȚELOR". Timp de două zile,pe o plantație din nordul Somaliei s-a desfășurat o luptă acerbă între muncitori și un grup de paviani. Aproximativ 600 de maimuțe au pătruns pe plantația situată în apropierea localității Hargeisa și au început ,să arunce cu pietre in muncitolt, angajînd, apoi, o luptă corp la corp. în cursul luptei au fost răniți șase muncitori, iar 363 de maimuțe au fost exterminate.

• OBIECTE PIERDUTE. Pe aeroportul din Frankfurt, la biroul de obiecte găsite, s-a constatat că bărbații pasageri ai avioanelor dovedesc o deosebită predilecție in a-și pierde umbrelele și... verighetele. în rest, pe rafturile pline ale biroului, o gamă extrem de variată : pești și șerpi impăiați, pipe, săbii de samurai, căni de bere, bastoane, proteze dentare etc.
• „LEUL DIN JU

DAH", vechiul simbol al Etiopiei, prezent pe bancnote și pe timbre, urmează să-și modifice înfățișarea. Potrivit ziarului etiopian „Addis Zemen", leul, care pînă acum purta pe cap o coroană, va fi privat de însemnele regale. Ca simbol al noilor schimbări din țară, astăzi republică, el va ține o lance ilustrind virtuțile revoluționare ale poporului, hotărîrea a- cestuia de a-și apăra cuceririle.
• TEHNICĂ MODER

NĂ. Refuzind să conferențieze în fața unui auditoriu foarte restrîns, un profesor de la Universitatea din Geneva a recurs la mijloacele tehnicii moderne de predare, lăsînd în sala de curs banda cu înregistrarea expunerii sale. în clipa în care magnetofonul intra în funcțiune, profesorul iși considera misiunea încheiată. Nu mică i-a fost insă surpriza. într-una din zile, cînd. revenind la sfirșitul orei, a găsit sala goală. Mai multe mag- netofoane erau însă în funcțiune. înregistrind expunerea sa.
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