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A apărut---------------------------------------------

PROGRAMUL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 

și înaintare a României spre comunism
„Putem spune că partidul dispune de o cartă care depășește caracterul unui program, de un 

document ideologic care, așa cum a apreciat Congresul al Xl-lea, constituie expresia marxism- 
leninismului creator în România, pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate politico-educativă, 
munca întregului partid și popor de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare spre comunism".

Din cuvîntul introductiv al președintelui 
Comisiei de redactare a Programului

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Volumul se deschide cu un cuvînt introduc
tiv semnat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Comisiei de redactare a Progra
mului. De asemenea, sint publicate Hotărirea 
Congresului al Xl-lea al P.C.R. privind aproba
rea Programului Partidului Comunist Român și 
Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român din 18 decembrie 1974 
care, insușindu-și in unanimitate propunerile de 
modificări și completări prezentate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pornind de la man
datul încredințat de Congresul al Xl-lea, a de 
finitivat Programul partidului.

Prin întregul său conținut. Programul reflectă 
trăsăturile proprii gîndirii și modului de acțiune 
al secretarului general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, așa cum se știe, a 
avut rolul determinant în elaborarea, redacta
rea și definitivarea acestui document istoric.

Cuvîntul introductiv subliniază esența și Im
portanța deosebită a acestui document care 
prezintă intr-o formă închegată, unitară, con
cepția teoretică, ideologică și politică a Parti
dului Comunist Român, faptul că obiectivele, 
concluziile și previziunile Programului pornesc 
de la realitățile economico-sociale concrete 
ale societății socialiste românești, precum și 
de la marile procese și transformări care au 
loc în lumea contemporană, în dezvoltarea ge
nerală a societății umane.

Spicuim din cuvîntul introductiv:
„Elaborarea Programului a fost posibilă da

torită mărețelor victorii obținute de poporul

nostru în edificarea socialismului, profundelor 
transformări produse in structura societății ro
mânești, precum și dezvoltării tot mai puter
nice a partidului, maturizării sale teoretice și 
politice, ridicării nivelului său ideologic, creș
terii rolului său istoric în conducerea generală 
a societății.

Proiectul Programului — examinat în mod 
aprofundat în comisia de redactare — a fost 
larg dezbătut în adunările de partid, în confe
rințele organizațiilor orășenești, municipale și 
județene, in adunări ale oamenilor muncii, în 
presă, în întreaga opinie publică din țara noas
tră, întrunind adeziunea întregului partid și 
popor. Prin aceasta Programul exprimă in mod 
real experiența și înțelepciunea colectivă a 
partidului, a clasei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționalitate, 
voința și năzuințele întregii noastre națiuni so
cialiste. .....

Fără îndoială că Programul partidului, adop
tat de Congresul al Xl-lea, va exercita o înrîu- 
rire esențială asupra întregii dezvoltări viitoare 
a societății românești, asupra mersului ferm 
înainte al patriei noastre spre țelul măreț al 
edificării comunismului. înarmind cu o perspec
tivă revoluționară clară întregul partid și po
por în măreața operă pe care o înfăptuiesc, 
Programul va asigura ridicarea nivelului politic 
și ideologic al partidului, al tuturor oamenilor 
muncii, va contribui la unirea și mai strînsă a 
întregului nostru popor în jurul Partidului Co
munist Român în lupta pentru înfăptuirea mă

rețelor idealuri ale socialismului și comunis
mului".

„Programul dă partidului și poporului nostru 
o orientare clară in eforturile pentru întărirea 
solidarității internaționale a forțelor progre
siste, antiimperialiste, pentru o politică de 
pace, prietenie și colaborare între popoare. 
Totodată, prin contribuția adusă la definirea 
țelurilor de luptă ale forțelor înaintate de pre
tutindeni, Programul Partidului Comunist Ro
mân are o puternică semnificație internațio
nală, îmbogățind tezaurul gîndirii social-politice 
universale, al teoriei revoluționare contempo
rane.

Traducerea în viață a prevederilor și obiec
tivelor Programului necesită o vastă și intensă 
activitate politică și organizatorică a întregului 
nostru partid, a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii".

„Programul corespunde pe deplin, intereselor 
vitale, supreme ale tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, fiind pe drept 
cuvînt însuși programul întregului nostru po
por de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate șl înaintare spre comunism".

„Fără îndoială că întregul partid. întregul 
popor vor fi la înălțimea marilor răspunderi ce 
le revin și nu vor precupeți nimic pentru rea
lizarea mărețelor obiective ale Programului, 
pentru libertatea și demnitatea, fericirea și 
prosperitatea patriei noastre socialiste, pentru 
făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului în România".

Cetățeni ai României socialiste, în deplină unitate, sub con- 
ducerea Partidului Comunist Român, să luptăm pentru realizarea 
Programului partidului de făurire a sațietății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunismului pe pămintul patriei noastre!

Prin înfăptuirea întăririlor Congresului al Xl-lea al P.C.R.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a acceptat propunerea de a candida in alegerile
de deputați pentru Marea Adunare Națională 
in Circumscripția electorală nr. 1 din Capitală 

PRIMIREA DELEGAȚIEI ADUNĂRII CETĂȚENEȘTI
CARE A AVUT LOC LA UZINELE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității Socia
liste, a primit, marți dimineața, 
delegația adunării cetățenilor din 
Circumscripția electorală nr. 1 din 
municipiul București, care, într-o 
atmosferă însuflețită, l-au propus, 
în ziua de 3 februarie, drept can
didat în alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națională.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
președinte al Consiliului municipal 
al F.U.S., a arătat că cei peste 
6 000 de oameni ai muncii, întru
niți în entuziasta adunare cetățe
nească de la întreprinderea „23 
August", l-au propus, în unanimi
tate, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu candidat în Circum
scripția electorală nr. 1 pentru 
Marea Adunare Națională.

Rugîndu-I pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să accepte propunerea, 
vorbitorul a subliniat că cetățenii 
au făcut această propunere în semn 
de înaltă prețuire pentru meritele 
sale remarcabile în fruntea parti
dului și în conducerea țării, con
vinși fiind, totodată, că ea repre
zintă o garanție sigură că sarcinile 
mari ce stau în fața întregii noas
tre națiuni socialiste vor fi înde
plinite.

în numele adunării cetățenilor, al 
tuturor alegătorilor din Circum
scripția nr. 1 „23 August" pentru 
Marea Adunare Națională, tovară
șul Alexandru Roșu, directorul în
treprinderii „23 August", președin
tele Comisiei electorale, a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu scri
soarea prin care este rugat să fie 
candidatul lor în alegerile de la 9 
martie. De asemenea, secretarului 
general al partidului i-a fost pre
zentată, spre semnare, declarația 
de acceptare a candidaturii pentru 
alegerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională. Directorul între-

„23 AUGUST" 
prinderii „23 August" l-a asigurat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
toți cei ce muncesc în această im
portantă unitate industrială își vor 
îndeplini în mod exemplar sarci
nile ce le revin.

Adresîndu-se delegației, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru propunerea făcută de 
cetățenii Circumscripției electo
rale nr. 1 și a arătat că acceptă a- 
ceastă propunere. Secretarul gene
ral al partidului a rugat să se 
transmită oamenilor muncii din 
circumscripția electorală „23 Au
gust" urări de noi succese în înde
plinirea sarcinilor, realizările din 
prima lună a anului constituind 
un început bun

„Sper — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că veți realiza planul 
în bune condiții și, deci, veți 
consfinți prin muncă, prin fapte 
angajamentele de îndeplinire a 
Programului partidului".

Secretarul general al partidului 
s-a întreținut apoi cu membrii de
legației.

Agriculturii — 
o amplă și rodnică perspectivă

• e

Succes deplin Consfătuirii cu activul de partid și de stat din 
agricultură, din cercetarea științifică agricolă, din domeniul îmbună

tățirilor funciare și din piscicultură!

Organizarea consfătuirii — ale 
cărei lucrări vor avea în centrul 
lor hotărîrile Congresului al Xl-lea 
al P.C.R., preocuparea pentru apli
carea acestora în viață — reflectă 
atenția deosebită acordată de partid 
agriculturii, ca ramură de bază a 
economiei noastre naționale, menită 
să aducă o importantă contribuție 
la dezvoltarea economică generală, 
la buna aprovizionare a populației, 
Ia ridicarea nivelului de trai al în
tregului popor.

Așa cum este bine știut, în opera 
de construcție socialistă, partidul 
nostru a pornit de la ideea că fău
rirea noii orinduiri presupune, 
odată cu crearea unei puternice in
dustrii socialiste, realizarea unei 
agriculturi moderne, de înaltă pro
ductivitate, întemeiată pe relații 
noi, socialiste. Cooperativizarea a- 
griculturii. mareînd victoria deplină 
a revoluției agrare socialiste, efor
turile pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, 
puternic intensificate după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., au 
deschis drumul transformării ra
dicale a satului românesc, creș
terii producției agricole, îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și

de viață ale tuturor oamenilor 
muncii de la sate. Nu poate suferi 
nici o comparație agricultura din 
trecut cu marea agricultură socia
listă de astăzi, caracterizată prin- 
tr-un grad tot mai înalt de meca
nizare și chimizare, prin continua 
extindere a irigațiilor și aplicarea 
pe scară tot mai largă a cuceririlor 
științei înaintate. Transformările 
adinei petrecute în agricultură iși 
găsesc cea mai concludentă expre
sie în creșterile ce au fost înregis
trate în producția agricolă. în ac
tualul cincinal obținem cele mai 
bogate recolte din istoria țării, 
producția de cereale ridieîndu-se 
în medie la 15 milioane tone, față 
de 8 milioane tone in anii 1934— 
1938 și 12,7 milioane tone în anii 
1983—1970. Creșteri însemnate s-au 
realizat și în producția de legume, 
plante tehnice și alte culturi. O 
puternică dezvoltare a cunoscut de 
asemenea zootehnia. Aceste succese 
sint o dovadă vie a justeței po'iti- 
cii partidului, a rodniciei măsurilor 
aplicate în anii din urmă in dome
niul agricol, ca și a hărniciei țără
nimii noastre, atestă cu putere că 
agricultura socialistă — cooperatis
tă și de stat — creează cele mai

bune condiții pentru progresul con
tinuu și rapid al producției agri
cole.

Cu toate acestea, mai avem încă 
mult de făcut pentru a realiza o 
înaltă productivitate în agricultură, 
la nivelul rezultatelor obținute de 
alte țări. Aceasta este o necesi
tate obiectivă, imperioasă, in ac
tuala etapă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
o condiție hotăritoare pentru creș
terea in ritm înalt și in mod armo
nios a întregii economii, sporirea 
venitului național, ridicarea nivelu
lui general de trai. De creșterea 
mai rapidă a producției agricole 
depinde satisfacerea la un nivel me
reu superior a cerințelor unei bune 
aprovizionări a populației, precum 
și a industriei cu materii prime. 
Agricultura trebuie să s" dezvolte 
într-o strînsă concordanță cu în
treaga economie națională !

Tocmai de la acest imperativ a 
pornit Congresul: al XT-lea, care, 
prin Programul partidului, ca și 
prin Directivele privind viitorul 
cincinal, a trasat direcțiile pentru 
dezvoltarea intensivă a agriculturii.
(Continuare în pag. a V-a) fapt, sint numite astfel im-

Adunări pentru 
desemnarea de candidați 

ai Frontului Unității 
Socialiste in alegerile 
de deputați pentru 

Marea Adunare Națională 
și consiliile populare
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 1 1 5 1

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Regatului Danemarcei

creditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Regatului Danemarcei în țara 
noastră. (Cuvîntările rostite, în pa
gina a V-a).

în ziua de 4 februarie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Niels Boel, 
care și-a prezentat scrisorile de a-

Slatina, orașul unei noi personalități urbanistice, dobîndite în anii din urmă, odată cu dezvoltaiea sa 
economică Foto . s< Crislian

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țarii

Combinatul de industria
lizare a lemnului Pipera, 
ale cărui produse au pă
truns din ce în ce mai mult 
în locuințele noastre în ul
timii ani, asigurîndu-ne 
confortul, însumează nu 
mai puțin de șase secții, 
de fapt șase fabrici — și 
anume : a) fabrica de scau
ne ; b) fabrica de mobilă- 
corp ; c) fabrica de binale 
(uși) ; d) fabrica de plăci 
înnobilate ; e) fabrica de 
mobilă de bucătărie ; f) 
fabrica de mobilier din 
plăci înnobilate. Principiul 
de bază pare a fi : din lem
nul ajuns aici, nimic nu 
se pierde, totul se prelu
crează, se transformă și se 
comercializează — firește, 
cu accepțiunea cumpărăto
rilor. Produsele Combina
tului Pipera n-au dus ni
ciodată lipsă de cumpără
tori. Ba unii se pling că nu 
găsesc in magazine sufi
ciente produse purtînd 
marca acestui combinat.

Dar să revenim la ceea 
ce am numit principiul de 
bază : nimic nu se pierde I 
Prin bună organizare, prin- 
tr-o serioasă pregătire a 
cadrelor și exigentă, colec
tivul de aici poate face azi 
dovada unei eficiente eco
nomice in plin' progres. 
Iată ce soartă are. să zi
cem, cheresteaua de fag 
intrată în combinat : meș
teri priceputi „croiesc" che
resteaua cu mare exacti
tate, incit deșcurile să fie 
cit mai puține. Deșeuri 
inevitabile — și care, de

propriu, pentru că au și ele 
o soartă onorabilă : toate 
— capete de cherestea, ta- 
lașul proveYiit de la rinde- 
luire, rumegușul de la pre-

este livrat unor coopera
tive agricole de producție, 
ferme de stat, iar bucățile 
de PAL nefolosibile alt
fel ajung la „Combustibi-

șire in lei valută Ia ex
port : 4 000 000. Aceasta,
cu toate că planul pe ’74 a 
crescut fată de ’73 cu 20 
la sută. în acest început de

IULIE IN FEBRUARIE
...pe un calendar al celar harnici

Reportaj de Nicolae ȚIC

lucrările prin circular etc 
— sint transportate la fa
brica de plăci aglomerate 
din lemn (PAL). Această 
prelucrare, inevitabil, naște 
și ea deșeuri. Care, nu vâ 
faceți griji, sint și ele va
lorificate : praful de lemn

lul“... Informațiile de mai 
sus mi-au fost furnizate 
de ing. Mircea Nutu și 
Ion Găvruș, secretarul co
mitetului de partid.

Planul pe 1974 a fost de
pășit Ia productia-marfă cu 
peste 20 000 000 lei. Depă-

februarie, combinatul lu
crează în contul lui iu
lie ! Cincinalul, se esti
mează, va fi îndeplinit 
aici pe la sfirsitul lu
nii mai. Planul pe 1975 
a fost mult mai bine pre
gătit decît în anii trecuti.

S-au primit comenzile la 
timp, a fost asigurată, ast
fel, desfacerea pe piața in
ternă și pentru export. 
Produse (garnituri) noi : 
„Drobeta", semistil ; o su
fragerie „Perinița" ; o su
fragerie „Living" ; două 
noi garnituri de bucătărie, 
expuse la „EREN ’74“ și 
mult admirate. în momen
tul de față se experimen
tează înlocuirea furnirului 
de la uși cu imitație din 
folie de masă plastică, mult 
mai practic, mai ușor de 
Întreținut. (Spre informarea 
dv. : toate ușile noilor 
blocuri din Capitală sint 
livrate de Pipera !). Pentru 
a-i convinge pe beneficiari, 
un bloc din Capitală va fi 
echipat cu uși furniruite cu 
plastic. Succes ! Apoi, se 
intenționează echiparea u- 
nui bloc (tot pentru inte
resul beneficiarilor) cu 
tocuri de metal.

Aici, la Pipera, s-a ajuns 
la eficientă economică 
prin, să-i zicem așa, efi
cientă umană. Se depun 
eforturi continue pentru ca
lificarea muncitorilor, fie 
la locul de muncă, fie la 
grupul școlar — unde func
ționează o școală profesio
nală de 3 ani, una postli- 
ceală. una de maiștri (și tot 
aici se pregătesc și subin- 
gineri). în fiecare an, în 
toate fabricile funcționează 
cursuri de calificare și de 
ridicare a calificării. Pre
gătirea profesională este 
susținută, impulsionată de 
o continuă și aprofundată
(Continuare în pag. a IlI-a)
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candidați

pentru Marea Adunare Naționalăde deputați

politico-educativă în s rijinu
de Congre-

r
■

Modernul hotel „Sarmls" din Deva

obligațiunilor C. E. C. 
la valoarea nominală

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut celor 
care doresc să economisească 
pe obligațiuni C.E.C. cu ciști- 
guri că în primele zece zile ale 
fiecărei luni unitățile proprii 
și mandatare din întreaga țară 
vînd obligațiuni C.E.C. Ia va
loarea nominală.

Pentru sumele depuse pe o- 
bligatiuni. Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă lunar, 
prin trageri la sorți, 5 917 ciș
tiguri în bani, în valori cuprin
se între 50 000 de lei și 800 de 
lei.

în Capitală și în țară au continuat 
să aibă loc entuziaste adunări cetă
țenești, in cadrul cărora sint propuși 
candidații Frontului Unității Socia
liste pentru alegerile de deputați de 
la 9 martie.

în spiritul profundului democra
tism ce caracterizează întreaga noas
tră viată socială, poporul își desem
nează candidații pentru alegerile în 
organele centrale și locale ale puterii 
de stat, cărora le revine un rol spo
rit în conducerea activității econo- 
mico-sociale, pentru transpunerea în 
fapt a Programului partidului, a ce
lorlalte hotăriri adoptate 
sul al XI-lea.

Expresie a încrederii 
în partid, sint propuși 
membri supleanti ai C.C. al P.C.R.. ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Totodată, sint propuși cei mai 
buni cetățeni din rindul muncitorilor 
și țăranilor cooperatori, al intelec
tualilor. al activiștilor de partid, de 
stat și ai organizațiilor de masă și 
obștești. Sint bărbați și femei, virst- 
nici și tineri, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — oa
meni care, prin întreaga lor activi
tate și comportare, au dovedit că 
merită încrederea celor ce muncesc.

în adunările cetățenești care au 
avut loc in cursul zilei de marți au 
fost desemnați următorii candidați 
ai Frontului Unității Socialiste pen
tru alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională :

în MUNICIPIUL BUCUREȘTI — 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., in 
Circumscripția electorală nr. 22 Gri
vita Roșie, Marin Enache, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului P.C.R. al sectorului 3, in 
Circumscripția electorală nr. 2 Pan- 
telimon. Radu Beligan, membru al 
C.C al P.C.R.. directorul Teatrului 
Național, și Octavian Cotescu, con
ferențiar la Institutul de artă tea
trală și cinematografică, în Circum
scripția electorală nr. 7 Baba Novac, 
Nicu Constantin, directorul între
prinderii de mașini grele București, 
și Nicolae Dragomir, directorul în
treprinderii „Electromagnetica", in 
Circumscripția electorală nr. 11 Ber- 
ceni, loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, în Circum
scripția electorală nr. 13 Cotrocem, 
Elena Nae, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., președinta comil^țjilui .sin
dicatului întreprinderii,de .'confecții..: 
și tricotaje Buctif^fî,"’1''^! ''■'EieSiidfă’""' ' 
Cojocaru, membru^lXLG.^al. P.C,R„«..'---------- -

ministrul apărării naționale, în Cir
cumscripția electorală nr. 1 Tirgo- 
viște, Nicolae Ojovan, directorul în
treprinderii de oțeluri aliate din 
Tirgoviște. și Constantin Gingărașu, 
directorul întreprinderii de oțeluri 
inoxidabile din Tirgoviște, în Cir
cumscripția electorală nr. 6 Voinești ;

în județul DOLJ — Eugen Jebelea-

în județul VASLUI — Mircea Si- 
movici, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul întreprinderii „Rulmentul" 
din Birlad, și Emil Uncheșel, direc
torul întreprinderii de elemente 
pneumatice pentru aparate de mă
sură și control din Birlad. in Cir
cumscripția electorală nr. 2 Birlad ;

în județul VÎLCEA — Vasile Mu-

nețărmurite 
membri și

președinta Congiliuliifșj
sectorul 7. iri CirCumsi_____  . . .
rală nr. 19 Drumul Taberei. Miron 
Nieolescu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România. în Circumscripția 
electorală nr. 24 Nicolae Bălcescu ;

în județul ALBA — Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, în Circumscripția 
electorală nr. 1 Alba 
Ordean, președintele 
agricole de producție din 
Mihalț, și Ionaș I’opa, președintele 
Cooperativei agricole de producție 
din satul Bălcaciu, în Circumscripția 
electorală nr. 7 Blaj ;

în județul ARAD — Paul Niculescu, 
' membru al Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul edu
cației și învătămintului. în Circum
scripția electorală nr. 1 Ârad-Est, K6- 
muvesi Antoniu, președintele Coope
rativei agricole de producție din co
muna Pecica, și Antal Szanda, pre
ședintele Cooperativei agricole de 
producție din satul Dorobanți. în Cir
cumscripția electorală nr. 4 Pecica ;

în județul ARGEȘ — Elena 
Ceausescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
directorul general al Institutului cen
tral de cercetări chimice, în Circum
scripția electorală nr. 1 Pitești-Nord ;

în județul BIHOR — Petre Blajo- 
vici. membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., in Circumscripția 
electorală nr. 1 Oradea-Nord ;

în județul BOTOȘANI — Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, in Cir
cumscripția electorală nr. 1 Botoșani;

în județul BRAȘOV — Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.. in Circumscripția 
electorală nr. 3 Steagul Roșu, Mar
gareta Krauss, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comite
tului orășenesc Codlea al P.C.R., în 
Circumscripția electorală nr. 4 Cod
lea, Mihai Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului ' 
de Stat al Planificării. în Circum
scripția electorală nr. 5 Săcele :

în județul BRAlLA — Ștefan 
Gheorghiță, directorul întreprinderii 
,,Laminorul“-Brăila, și Valeriu Popa, 
directorul Termocentralei Brăila, in 
Circumscripția electorală nr. 3 Brăila- 
Nord ;

în județul BUZĂU — Ion Sălă- 
jan, judecător la Tribunalul Su
prem, în Circumscripția electorală 
nr. 4 Balta Albă ;

în județul CARAȘ-SEVERIN - 
Iletlwiga Margareta Hauser, membru 
al C.C. al P.C.R., redactor-șef la edi
tura „Kriterion". in Circumscripția 
electorală nr. 4 Băile Herculare ;

în județul CLUJ — Ștefan Mocuța, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R.. in Circumscripția electora
lă nr. 3 „16 Februarie". Octavian Fo- 
dor. rectorul Institutului de medicină 
și farmacie din Cluj-Napoca. In Cir
cumscripția electorală nr. 9 Huedin : 

în județul CONSTANȚA — Gheor- 
ghe Trandafir, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
municipal Constanta al P.C.R.. în Cir
cumscripția electorală nr. 2 Con- 
stanța-Nord :

în județul COVASNA 
tin Stanca, 
Centrale de 
Comitetului 
P.C.R., în Circumscripția 
nr. 3 întorsura Buzăului ;

în județul DÎMBOVIȚA — Ion lo- 
niță. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

Iulia, Virgil
Cooperativei 

comuna

— Constan- 
al Comisiei 
secretar al 

i al 
electorală

membru
Revizie,

județean Covasna

„LA NOI TOTUL
ESTE NOU“

tă responsabilitate socială, manifes
tat Ia scara întregii națiuni, partici
parea efectivă a maselor largi popu
lare la conducerea activității econo- 
mico-sociale. Ia soluționarea tuturor 
treburilor obștești.

Adunările electorale din aceste zile 
ilustrează o dată mai mult unitatea 
de nezdruncinat a națiunii în jurul 
partidului, al conducerii sale, ade
ziunea deplină a poporului la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului, hotărîrea tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționalitate, 
de a urma neabătut partidul pe dru
mul luminos al edificării socialismu
lui și comunismului în patria noastră.

★
în numeroase circumscripții elec

torale județene, municipale, orășe
nești și comunale au avut loc, de 
asemenea, in aceste zile adunări ce
tățenești pentru propunerea candi- 
daților Frontului Unității Socialiste 
în alegerile de deputați pentru con
siliile populare.

ca
larizati Ia gazetele de pe
rete si la stațiile de radio
amplificare. Primele re
zultate ale aplicării initia
tive! sint notabile. De pil
dă. prin darea în func
țiune înainte de termen la 
olelăria electrică de la în
treprinderea de osii și bo
ghiuri Balș a cuptorului al 
3-lea, de 50 tone pe șarjă, 
se creează posibilitatea ob
ținerii peste plan a unei 
producții de peste 50 000 
tone otel.

„Folosirea fondului funciar 
la întreaga capacitate — 
sarcină de mare răspun
dere". Au participat mem
bri ai biroului comitetu
lui comunal de partid, a- 
gitatori. cadre tehnice, frun
tași în producție. De ase
menea. la Făcăieni. Vlă- 
deni și Ciochina, la Bor- 
ceă și • Cocora au avut loc 
întîlniri ale unor activiști 
de partid cu mecanizatorii 
si cooperatorii. discuțiile 
axîndu-se pe posibilități
le locale de a obține 15 
tone de porumb știuleti la 
hectar pe loturi de 109 hec
tare. Concomitent, in S.M.A. 
se desfășoară dezbateri în 
care se analizează rezulta
tele de oină acum aie 
specializării pe centre de

locală, anunțuri curente 
etc. După cum am fost in
formați. un spațiu larg în 
programul zilnic al stației 
îl ocupă popularizarea sar
cinilor colectivului stabi
lite in lumina hotăririlor 
adoptate de cel de-al XI- 
lea Congres al partidului. 
Au fost imprimate pe ban
dă de magnetofon si difu
zate texte din broșura edi
tată de secția de propa
gandă a Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R., inti
tulată „25 
răspunsuri 
mentele 
Xl-Iea al 
urmărită cu viu 
si rubrica „Are < 
secția...", in cadrul 
se fac propuneri cu privi-

uzmei 
pe ecranul „televi
zorului". Cu mai bine 
de un an în urmă, la Com
binatul petrochimic Rm. 
Vilcea. unele capacități de 
producție nu erau folosi
te cu randament maxim, 
după cum nici timpul de 
lucru nu era utilizat întot
deauna cu eficienta scon
tată. Comitetul de partid 
a lansat atunci chemarea 
„Fiecare om — productivi
tatea maximă ; la fiecare 
instalație 
maxim".
care s-a i 
deosebit > 
tinuă să 
diverse forme și 
ale muncii politice de masă. 
De curind. la poarta com
binatului a fost instalat un 
„televizor" care 
(pe un panou I 
imagini la zi din 
colectivului. Sint 
larizati evidențiații 
tașii în întrecerea 
listă, inovatorii si 
lizatorii. care își aduc con
tribuția la îmbunătățirea 
proceselor tehnologice si 
creșterea eficientei capa
cităților productive. în e- 
misiunile acestui 
prin imagini si 
sint criticate și 
de la disciplină, 
tele. întirzierile 
cru. Cel mai

care, in aceste zile, la 
aceste adunări, se re
marcă frecventa unei 
afirmații : „La noi to
tul este nou“.

In zona de vest a 
Oradei pulsează viața 
noii platforme indus
triale și tot acolo tră
iesc in blocuri de cu
rind construite aproa
pe 30 000 locuitori ; la 
9 martie ei vor vota 
pe primii reprezen
tanți ai noii circum
scripții.

Pe Valea Remeți- 
lor. in Apuseni, la 
șantierele sistemului 
hidroenergetic Tarni- 
ța-Oșorhei, cu șase ani 
in urmă hălăduiau ur
șii. Acum există o în
treagă populație de 
constructori și. legal 
de prezența ei. au fost 
delimitate două noi 
secții de votare.

Poposim la una din 
noile circumscripții e- 
lectorale: nr. 12 Chis- 
tao-Aleșd. Nici aici, in 
stingă Aleșdului și a 
Crișului Repede, la 
Chistag. nu era nimic. 
Intre timp s-a con
struit unul din cele 
mai mari combinate 
de lianți și azbociment 
din România. Un co
lectiv , de, peste 2 000 
de oameni produce a-

tntr-o atmosferă 
sărbătorească, in spi
ritul deplinei respon
sabilități civice, au 
loc in județul Bihor, ca 
și în întreaga tară, a- 
dunări cetățenești de 
propunere a candida- 
ților pentru alegerile 
de deputafi în Marea 
Adunare Națională și 
în consiliile populare. 
Lulnd in discuție pro
punerile Frontului U- 
nității Socialiste, ale
gătorii susțin candi
daturile. raportindu-le 
la realizările ultimei 
legislaturi. la per
spectivele celei viitoa
re, unități de măsură 
concrete, 
te pentru 
activității depuse 
pentru sarcinile 
rețe ce se conturează. 

Multiple și eviden
te sint dovezile care 
ne vorbesc despre dez
voltarea multilatera
lă a tuturor melea
gurilor, despre pașii 
importanți tăcuți pe 
calea bunăstării si ci
vilizației. premisa u- 
nor și mai importante 
realizări ce ne stau 
în față In pragul a- 
legerilor de la 9 mar
tie. aceste rezultate 

ejiOfipătă si o. înfățișare 
soeclfică. In directa —
legătură cu dezvolta- nual;2 milioane tone

r'ire'a- industriala ,ii. cu dii,;.cfrn'^i„ milioane
populației • -nip^de placi din- ' az- 
noi cir-
electora- 

există ți

concluden- 
aprecierea 

și 
mă-

•creșterea 
au apărut 
cumscripții 
le. Așa cum 
neri care votează pen
tru prima oară, există 
locuri tinere unde se 
votează pentru întâia 
dată. Sint locuri in

az
bociment și 200 000 to
ne de var.

La centrul de 
șare, cimentiștii 
cetează listele de 
gători. Printre ei, 
rectorul comercial 
combinatului. Gheor-

nu, membru supleant al C;C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
National al Frontului Unității Socia
liste, în Circumscripția electorală 
nr. 2 Brazda lui Novac ;

în județul GALAȚI — CorneliuVe- 
lincov, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. directorul Combinatului side
rurgic Galați. în Circumscripția elec
torală nr. 3 Galați-Nord ;

în județul GORJ — Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., în Circumscripția electorală 
nr. 1 Tîrgu-Jiu ;

în județul HUNEDOARA — Bu
jor Almășan. membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, in Circumscripția elec
torală nr. 4 Petroșani ;

în județul IALOMIȚA — Gheorghe 
Fană, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. in 
Circumscripția electorală nr. 1 Slo
bozia :

în judettll IAȘI — Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 6 Pașcani, Emil 
Nicolcioiu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Legislativ, în Circum
scripția electorală nr. 10 Răducă- 
nenl :

în județul ILFOV — Gheorghe 
Stoica, președintele Comisiei Cen
trale de Revizie, membru al Consi
liului de Stat, in Circumscripția elec
torală nr. 1 Giurgiu ;

în județul MEHEDINȚI - Iu
lian Ploștinaru, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R., în 
Circumscripția electorală nr. 2 Or
șova ;

în județul OLT — Gheorghe Ra
dulescu, directorul întreprinderii de 
aluminiu din Slatina, și Dumitru 
Stamate, directorul întreprinderii 
de vagoane din Caracal, în Circum
scripția electorală nr. 2 Spineni ;

în județul SALAJ — Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale, in Circumscripția 
electorală nr. 1 Zalău ;

în județul SIBIU — Richard Win
ter, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Sibiu al P.C.R., in Cir
cumscripția electorală nr. 4 Mediaș- 
Vcst :

în județul SUCEAVA — Miu Do- 
brcscu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R., in Cir
cumscripția electorală nr. 7 Cimpu- 
lung Moldovenesc ;

în județul TELEORMAN — Cor
nel Oncscu, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Teleorman al P.C.R.. în 
Circumscripția electorală nr. 6 Ro
șiorii de Vede•

în județul TIMIȘ — Ioan Anton, 
membru al C.C. al P.C.R.. membru 
al Consiliului de Stat, rectorul Insti
tutului politehnic ,.Traian Vuia" din 
Timișoara, in Circumscripția electo
rală nr. 2 Timișoara Sud-Est;

afi- 
cer- 
ale- 
di- 
al

ghe Farcaș, care, la 
ultimele alegeri, și-a 
dat votul la. Bicaz, 
maistrul Dumitru Co- 
zac, care a votat 
la Așchileu-Bihor, 
maistrul Vasile So- 
poran, care a votat la 
Turda, iar lăcătușul 
Francisc Fetes, mai a- 
proape — la Aleșd.

Directorul combina
tului, inginer Gheor
ghe Bulinschi. ne in
formează că. in noua 
circumscripție. sint 
construite blocuri pen
tru 650 familii de ci- 
mentiști, un bloc pen
tru 
o 
iar 
tru 
liceu industrial 
priu (prevăzut cu la
boratoare, ateliere, un 
internat cu cantină, 
o sală de sport) se află 
în construcție.

Zestrea cetățeneas
că a noilor circum
scripții electorale este 
de pe acum impre
sionantă. Apare, deci, 
firească satisfacția _ cu 
care alegătorii întâm
pină propunerile de 
candidați pentru ale
gerile viitoarei legis
laturi a organelor pu
terii de stat, e precum:: 
și încrederea lor' in 
realizările.. viitoare, 
hotărîrea de ă confir
ma și îmbogăți aceas
tă nouă zestre prin 
votul și prin munca 
lor.

100 de nefamiliști, 
cantină-restaurant. 
alte 2 blocuri pen- 
224 nefamiliști, un 

pro-
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șat, membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R., in Circumscripția 
electorală nr. 4 Bălcești ;

în județul VRANCEA — Simfon 
Dobrovici, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vrancea al P.C.R., in Circum
scripția electorală nr. 3 Panclu.

întilnirile electorale reliefează în 
mod pregnant spiritul civic, de înal-

în județul Gorj au avut Ioc 79 de 
asemenea adunări, la care au parti
cipat peste 10 000 de cetățeni. Pinii 
acum au fost propuși 20 candidați 
pentru consiliile populare județene și 
orășenești și 195 pentru consiliile 
populare comunale.

în județul Galați au fost
15 candidați ai Frontului 
Socialiste pentru consiliul . . 
județean. în 60 de circumscripții e- 
lectorale au fost depuse candidaturi 
pentru alegerea de deputați in con
siliile populare comunale.

propuși 
Unității 
populai

La adunările cetățenești ce au avut 
loc luni și marți in județul Mureș 
au participat peste 11 000 de cetățeni 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități. Fină acum, in mai bine 
de jumătate din numărul circum
scripțiilor electorale in care au avut 
loc adunări au fost propuși cite doi 
candidați. Acest fapt a fost subliniat 
de alegători, care in cuvintul lor au 
relevat prevederile Legii electorale — 
expresie a lărgirii democrației socia
liste, prin care sint create condiții 
superioare de exprimare a opțiunii 
cetățenilor asupra celor ce îi vor re
prezenta in organele centrale și lo
cale ale puterii de stat, de a alege pe 
cei mai buni dintre cei buni.

Numeroase adunări electorale 
avut loc, de asemenea, și în alte 
dețe ale țării. în județul Iași,

nu 
iu
de

- pildă;-au fost desemnați «pină, acum, 
K0 'de -candidați pentru consiliul ibopu-. 

r.;.;ilar județeab^in județul.'-;-Hunedoara 
11. in județul Brașov 13, in județul 
Olt 7. Sute de candidaturi au fost 
depuse, de asemenea, pentru consi
liile populare municipale, orășenești 
și comunale.

Pretutindeni, cetățenii au susținut 
cu căldură candidații Frontului Uni
tății Socialiste, subliniind că fiecare 
dintre ei și-a ciștigat încrederea și 
respectul maselor largi prin rodnica 
lor activitate politică, profesională și 
obștească.

Cetățenii care au luat cuvintul în 
adunări au relevat mările realizări 
înfăptuite in patria noastră, sub con
ducerea partidului, mersul ascendent 
al țării pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Ei 
s-au angajat să întîmpine alegerile 
de la 9 martie cu noi și importante 
succese, să muncească cu hotărîre și 
fermitate pentru a transpune în viață 
hotăririle istorice ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R., mărețul Program al 
partidului. (Agerpres)

i 
l

la 
randament 

Această inițiativă, 
dovedit pe parcurs 
de valoroasă, con- 
fie susținută prin 

mijloace

de întrebări și 
despre docu- 

Congresului al 
partidului". Este 

interes 
cuvintul 

I căreia

prezintă 
luminos) 

i viata 
popu- 

Si frun- 
socia- 

rationa-

din activitatea organizațiilor 
de partid

televizor. 
caricaturi, 

abaterile 
neglijen- 

de la lu- 
recent pro

gram este dedicat colecti
vului secției 
care 
reușit să obțină peste pre
vederile de plan cîteva 
sute de tone P.V.C.
"lori STANC1U
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6£33'BW — pentru
bogat d pă- 

mmWluii. Comitetul ju
dețean de partid Ialomița 
a orientat acțiunile politi
co-educative ce se des
fășoară la sate spre popu
larizarea chemării la în
trecere lansată de coopera
torii din Izbiceni in vede
rea obținerii în 1975 a unor 
producții agricole 
De 
tiva 
tie 
o 
„Căile 
de carne si lapte 
La cooperativele 
din comunele Muntenii Bu
zău. Ciocănești. Grivita s-au 
organizat dezbateri despre

de polimer, 
în luna ianuarie a

curind. la 
agricolă i 

Săveni a 
consfătuire 

sporirii

record, 
coopera- 

de produc- 
avut loc 
pe tema 
producției 

; în C.A.P." 
agricole

reparații. în sprijinul dez
baterilor. cabinetul jude
țean de partid a editat un 
caiet metodic 
prinzind grafice, 
însoțite de scurte 
privind sarcinile 
tării agriculturii și 
niei in județ. Afișe 
dentiind sugestiv cit teren 
și cite parcele s-ar ciștiga 
prin îngustarea cu numai 
un metru a drumurilor din 
cîmp sau a spațiilor limi
trofe. a canalelor de iri- 

-fiatii-au-fost-t-rimise' în u----
nităti în sprijinul acțiu
nilor politico-edttcative ,Cț 

. se desfășoară in aceste zile 
pentru a se obține un rod 
cit mai bogat al nămîn- 
tului.

C. LUCIAN 
corespondentul „Scînteii"

model cu- 
planse 

texte 
dezvol- 
zooteh- 

evi-

re la modul în care pot fi 
realizate diferite sarcini ac
tuale ale intreprinderii. 
Fruntași în muncă scot 
în evidentă experiența po
zitivă. rezultatele obținute 
in realizarea și depășirea 
ritipică. la toti indicatorii, 
a olanului și a angajamen
telor asumate în întrecerea 
socialistă.

G. DUMITRU 
corespondentul „Scînteii"

de con- 
Timișoara 
avut loc

în- 
da- 
au

„Aici steția tis 
radsoampSsficare..." 
Aceste cuvinte ale craini
cului de la întreprinderea 
constructoare de masini-u- 
nelte „înfrățirea" din Ora
dea anticipează de trei 
ori pe zi — dimineața, la 
prinz și după-amiaza — 
„buletinul de știri interne", 
care cuprinde informații 
despre rezultatele obținute 
în producție, despre proble
mele de pe agenda de lucru 
a comitetului oamenilor 
muncii, spicuiri din presa

fie 
a- 

o
Si

Fiecare investiție 
realizată înamteute 
termen ! Initiativa con
structorilor din cadrul 
grupului de șantiere Sla
tina al T.C.I. Craiova vi
zează ca toate investițiile 
prevăzute a intra in func
țiune în acest an să 
realizate în avans. în 
cest scop s-a organizat 
întrecere între șantiere
formațiile de lucru din ca
drul fiecărui șantier. Co
mitetul de partid, comu
niștii au popularizat a- 
ceastă inițiativă în rindul 
tuturor constructorilor, mon- 
torilor si instalatorilor de 
pe platformele industria
le ale Slatinei. Caracalu
lui, Balșului și Drăgăneștiu- 
lui. Angajamentele asu
mate sint afișate De pa
nouri. fruntașii sint popu-

Expuneri, simpo
zioane, dezbateri pe 
teme etice. Popuiariza- 
rea și transpunerea în via
tă a Codului principiilor si 
normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste consti
tuie o preocupare constan
tă a organelor si organiza
țiilor de partid din muni
cipiul Timișoara. în nume
roase unități economice, 
printre care întreprinderea 
„Tehnometal", fabrica „Mo
dern". Trustul 
structii-montaj 
și altele, au
expuneri, simpozioane, dez
bateri pe teme ca „Mun
ca — datorie de io- 
noare", „Cinstea și corec
titudinea — carte de vizi
tă a fiecărui om al mun
cii". „Participarea Ia 
florirea patriei, înaltă 
torie etică", la care
fost invitați să ia cuvintul 
fruntași în muncă, inova
tori. activiști de partid; si 
de stat. în centrul atenției 
ș-ausituat popularizarea.4?- 
xemplului pozitiv al celor 
mai vrednici comuniști m 
uteciști. dSfribaterea nîșn- 
talitătilor și concepțiilor [în
vechite din conștiința oa
menilor. O dezbatere j.cu 
tema „Comportarea si con
duita civilizată fată de 
cumpărător — îndatorire e- 
tică fundamentală a lucră
torului din comerț" a I a- 
vut loc in unitățile comer
ciale ale orașului. în gru
pele sindicale-si în orga
nizațiile U.T.C. de la l.E- 
lectromotor". „Electroti- 
miș“. „Industria linii" ; și 
alte întreprinderi, cazuri
le de abateri de la disci
plina muncii sau de la nor
mele de comportare în.so
cietate si familie sint dis
cutate operativ in prezenta 
tuturor membrilor colec
tivelor respective.

I. CEZAR 
corespondentul „Scînteii"

Foto : S. CristianȘiruri de blocuri confortabile, construite în ultimii ani, întregesc prin frumusețea lor zona de vest a Oradei

deunăzi prin comunele Ia- 
i înțeles mai bine ce foloa- 

economia co
Umblînd i 

lomitei. am 
se pot avea sătenii, 
munelor, de pe urma unor inițiative 
gospodărești bine gindite și dirijate, 
în cele 55 de așezări rurale pe care le 
are acum județul au răsărit ca din 
pămint aproape 1 000 de ateliere meș- . 
tesugărești. magazine, alte unități 
care etalează bunurile produse, in 
special iarna, de către localnici. Am 
privit mai pe îndelete aceste ateliere 
care împinzesc acum satele județului. 
Meșteșugul, transmis din tată în fiu. 
a căpătat noi valențe, s-a desăvirșit 
în așa măsură, incit împletiturile din 
nuiele, carpetele, articolele de arti
zanat produse in Bărăgan sint cunos
cute chiar peste graniță, iar turiștii 
de pe litoral se plimbă in papucii pe 
care ii fac din lemn meseriașii din 
Dor Mărunt.

Din datele pe care ni le-au pus la 
dispoziție direcțiile de specialitate ale 
consiliului popular județean am reți
nut trei elemente 
loarea producției 
serviciilor 
dică spre 
lei ; 2) de 
tesugărești . .. __
C.A.P. locuitorii satelor cistigă mai 
bine, iar resursele locale sint valori
ficate superior : 3) forța de muncă a 
mii si mii de oameni e. astfel, folo
sită în tot timpul anului. Dar argu
mentele luate direct de la fata lo
cului pot fi și mai convingătoare...

...Primarul comunei Mihail Kogăl- 
niceanu, de care aparține și satul 
Luciu, pare un om zgîrcit la vorbă. 
Dorește doar să vorbească exact, la 
obiect, fără înflorituri și fără cuvin
te de prisos. Ne spunea :

— Celor care au lemn de lucru In 
comună le e mai ușor să înființeze 
secții anexe. Noi nu avem nici lemn, 
nici piatră. Atunci, dornici să lucreze 
și iarna, să-și sporească cîștigurile, 
oamenii noștri au pus ochii pe o 
mlaștină (unde nu se putea cultiva 
nimic) și pe un alt teren, tot degra
dat. Am plantat în mlaștină răchită, 
iar pe cealaltă sfoară de pămint —

după sistemul din întreprinderile de 
la oraș.

în încheiere, primarul ne-a invitat 
să vedem „cu ochii noștri" cit de fru
moase sint împletiturile făcute la Lu
ciu. Nu ne-am dus. Le văzusem și le 
admirasem cu multe luni în urmă la 
Expoziția Realizărilor Economiei Na
ționale.

în raidul nostru prin așezările Bă-

particulare se înnobilează cea mai 
ieftină materie primă : deșeurile. cu
poanele și resturile de partizi de la 
marea industrie. Tot aici meseria se 
învață și se transmite mai departe, la 
locul de muncă, în procesul muncii 
productive.

Cind șeful întregii activități mește
șugărești care se desfășoară la Leh- 
liu ne-a informat că valoarea produc-

esențiale : 1) va- 
meșteșugăresti. a 
populației se ri

de 200 milioane
oferite
cifra
pe urma atelierelor meș- 
si a secțiilor anexe aie

sorg. Toți au fost de părere că gîndind 
bine lucrurile vom scoate bani buni 
chiar si din mlaștină. Ei. și nici nu 
vă puteti închipui cit de avantajoasă 
a devenit pentru comună prelucrarea 
nuielelor de răchită și a paielor de 
sorg. împletiturile noastre au ajuns 
să fie cumpărate și de clienti străini. 
Nu reușim să facem fată cererilor. 
Cum zic oamenii noștri : „ni se smul
ge marfa din mină".

Dar atelierele, această mică indus
trie comunală, nu sint avantajoase 
doar pentru bugetul primăriei. Ele 
sint binevenite în special pentru oa
meni. Cei care prelucrează nuielele, 
sorgul ori fac piine la brutărie, toti 
meseriașii comunali au început să 
aibă ciștiguri stabile, sint retribuiți

răganului — în afară de grija cu 
care primăriile, toți locuitorii chiver
nisesc resursele locale — ne-a atras 
atentia si spiritul traditional de eco
nomie, vădit în valorificarea maximă 
a averii existente și cheltuirea bani
lor cu maximă prevedere. Atelierele 
meșteșugărești, de 
sate, de regulă, in 
si reamenajate cu 
Astfel de ateliere 
Lehliu Gară. Aici 
adevărată industrie 
confecționează căciuli, pardesie, fula
re. pulovere, sandale, papuci. în alte 
secții au fost organizate echipe de 
meseriași pentru întreținerea locuin
țelor.

în aceste ateliere sau chiar în case

pildă, sint ampla- 
clădiri mai vechi 
posibilități locale, 
am întilnit si la 

s-a înfiripat o 
comunală. Se

tiei locale și a serviciilor oferite 
populației de cooperația de consum 
s-a ridicat anul trecut la citeva zeci 
de milioane, nu ne-a venit să cre
dem. Dar el ne-a mai spus :

— Nu e de mirare. în atelierele 
noastre lucrează 830 de oameni. Ba 
ceva mai multi, că am deschis de 
curind și in satul Dîlga un mic ate
lier de olărie. La un leu „investiție", 
obținem doi lei cîștig.

...în Grivița — comună mare, boga
tă si frumoasă — căutindu-1 pe pri
mar, ne-am intilnit pe uliță cu doi 
oameni.

— Bine, nea Marine, zise 
nărtindu-se. Atunci am să 
la scoală.

Noi ii dăm bună-ziua lui

unul de- 
te aștept
nea Ma-

rin și intrăm în vorbă cu el. Văzu
sem comuna plină de case noi. de 
scoli si grădinițe colorate cum sint 
cărțile poștale ilustrate și de aceea 
prima noastră întrebare este :

— Care meșteri au zidit totul așa 
de bine și de frumos ?

— Oamenii din sat. răspunde el re
pede. Avem meseriași buni si au fost 
toti rinduiti de primărie să lucreze 
pe echipe : zidari, fierari, electricieni, 
dulgheri, zugravi. Tot în comună se 
tes carpete, se face 
Sint multe ateliere la noi și rar om 
care să stea degeaba, dar cei mai 
căutați sint tot cei care lucrea
ză in construcții. Ei au făcut casele 
oamenilor — peste 300 in ultimii 3 
ani — clădirea consiliului 
cresa și grădinița, gardurile, 
losit cărămidă făcută tot de 
ca lemn am folosit salcimul.
asa au fost economisiți o grămadă 
de bani, sute de mii, dacă nu chiar 
milionul I

— Dar de 
Marine, așa 
meseriașilor

— Păi. zise nea Marin rîzînd, cum 
să nu știu dacă sint chiar eu mește- 
rul-șef al... meșterilor ?

...Am fi putut oferi aspecte asemă
nătoare celor relatate oină aici și din 
alte părți ale Ialomitei : din Căză- 
nești sau din Făcăieni. din Malu sau 
din Borcea. Căci pretutindeni oame
nii muncesc cu entuziasm pentru ca 
satul românesc să fie din zi in zi mai 
frumos si mai bogat, iar ei să trăias
că din ce in ce mai bine.

îmbrăcăminte.

popular.
Am fo- 
noi. iar 
Si uita

unde cunoști matale, nea 
de amănunțit activitatea 
comunali ?

GI1. GRAURE
Lucian CIUBOTARU
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Ample acțiuni cfe desecări

în județul Timiș continuă să se 
desfășoare ample lucrări de dese
cări. Desigur, un mare volum de să
pături sint executate de întreprin
derile specializate. La chemarea con
siliilor populare insă, au ieșit la lu
cru si numeroși cooperatori, mecani
zatori. lucrători din I.A.S. sl alți lo
cuitori. Ei au reparat canalele exis
tente. au construit altele noi. au să
pat șanțuri si rigole pentru scurge
rea anelor de pe semănături si tere
nurile destinate insămintărilor de 
primăvară.

în comuna Pișchia. bunăoară, s-au 
organizat trei șantiere. La marginea 
localității se execută un canal care 
va colecta apele de pe o suprafață 
de 40 de hectare. Prezentă pe șan
tier. Eva Lotorosan. secretara comi
tetului comunal de partid si pri
marul comunei, ne-a spus că, pină 
la sfirșitul lunii ianuarie, s-au dis
locat 2 600 mc de pămînt. ceea ce 
reprezintă 15 la sută din sarcina a- 
nuală. Un volum important de lu
crări au efectuat si locuitorii comu
nelor Comloșu-Mare — 7 100 mc. Re- 
caș — 4 100 mc, Jebel — 3170 mc. 
Făget — 3 100 mc. Deta și Belint — 
cite 2 500 mc etc. în total. în luna 
ianuarie, pe șantierele locale s-au 
executat, prin muncă patriotică, să
pături care însumează aproape 
138 000 mc de pămint. în același 
timp au fost făcute șanțuri si rigo
le de scurgere pe o lungime de 469 
km. care vor elimina excesul de umi
ditate de ne o suprafață de 18 532 
hectare. La toate aceste lucrări au 
participat peste 40 000 de locuitori ai 
satelor.

— Aceste rezultate bune — ne spu
nea ing. Petru Văcaru. directorul 
Oficiului iudetean de îmbunătățiri 
funciare — sînt rezultatul transpune
rii in viată a indicațiilor biroului co
mitetului iudetean de partid de a fo
losi intens timpul prielnic premer
gător campaniei de primăvară. Sar
cina noastră este ca. în acest an. 
prin aportul cooperativelor agricole, 
al întreprinderilor agricole de stat 
si prin munca patriotică a cetățeni

lor să scoatem de sub influenta ex
cesului de umiditate o suprafață de 
4 000 hectare, care se vor adăuga 
celor 36 000 hectare desecate în pe
rioada 1971—1974.

Lucrările de desecare au dema
rat. în general, bine in iudetul Ti
miș. Aceasta nu înseamnă însă că. 
peste tot. rezultatele sint satisfăcă-

In primă urgență: repararea 

utilajelor de irigat
Odată cu alte lucrări specifice 

sezonului de iarnă, oamenii muncii 
din agricultura județului Doli se o- 
cupă de punerea în stare de funcțio
nare a sistemelor de irigații. Așa cum 
ne-a informat tov. Teodor Dranga, 
directorul întreprinderii de exploata
re a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare. specialiștii și lucrătorii între
prinderii urmăresc executarea unui 
volum de terasamente care însumează 
283 000 mc în cele 5 sisteme de iri
gații cuprinse în terasele Sadova — 
Corabia si Calafat — Băilești. De a- 
semenea. se repară agregatele de 
pompare și căptușelile la canalele de 
aductiune. se revizuiesc construcții
le hidrotehnice. Datorită bunei or
ganizări a muncii — defalcarea pla
nului oe întreprinderi, sisteme, sec
toare și echipe de muncă — și urmări
rii riguroase a realizării lucrărilor, 
pină la ora actuală s-a realizat pes
te 80 la sută din volumul de terasa
mente. s-au reparat 85 la sută din 
totalul agregatelor de pompare și 
50 la sută din construcțiile hidro
tehnice.

în același timp, locuitorii satelor 
doliene depun eforturi și in direc
ția creării unor noi sisteme locale 
de irigații. Astfel, au fost finalizate 
lucrările la baraiul statiei de pom- 

toare. La Periam, volumul săpături
lor executate in luna ianuarie re
prezintă doar 1.5 la sută din sarcina 
anuală. în ritm nesatisfăcător se 
muncește si pe șantierele din comu
nele Banloc. Cenad. Dumbrava. Giul- 
văz. Liebling. Traian Vuia. Satchi- 
nez si altele. Este de datoria comi
tetelor comunale de partid, a consi
liilor populare și a conducerilor uni
tăților agricole din aceste localități 
să acționeze energic în vederea mo
bilizării sătenilor la lucrările de de
secări.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteli"

nare si aductiune de la sistemul de 
irigații Cerăt — Lipov — Radovan. în 
prezent, cooperatorii de aici execu
tă canalele ce vor asigura ana ne
cesară irigării celor 2 450 ha. cit va 
avea acest sistem. Lucrează de zor 
si cooneratorii din Cornu si Plenita 
la amenajarea unui sistem ce va iri
ga o sunrafată de 125 ha și respectiv 
76 ha.

Dacă lucrările amintite se desfă
șoară conform graficelor, existir.d 
premise ca. în luna martie, acestea 
să fie puse în stare de funcționare, 
nu același lucru se noate spune des
pre repararea utilajelor de irigat. Și 
iată de ce. Din cele 7 680 de conduc
te. pină la 1 februarie s-au reparat 
doar 1 600 de conducte, iar din 7 700 
asnersoare — doar 900 sînt gata. Din 
cite am aflat de la tov. Florea Ne- 
goită. director tehnic al Trustului 
S.M.A. Dolj, și în ce privește re
pararea motopomnelor există unele 
rămineri în urmă. Multe cooperati
ve agricole nu au emis nici pină la 
această dată comenzile însoțite de 
adeverințe de disponibil in cont 
pentru efectuarea lucrărilor respec
tive.

Nicoîae BĂBĂLĂU 
corespondentul „Scînteil"

Din ultima suatie cntralizată la 
Trustul statiunbr nenu mecaniza
rea aariculturiiSălai szultă că din 
totalul de 1 044tractoe planificate 
a fi reparate sit termite 613, deci 
60 la sută. Mul mai ansate sint 
lucrările de repratii mașinile a- 
gricole. Astfel, trapelai discuri au 
fost reparate în propffi de 91 la 
sută, semănătorle . de reale și de 
prăsitoare — 71 și. rectiv. 80 la 
sută. Merită să evidem realizări
le lucrătorilor ce la tunile Za
lău sl Agrii. care sînt terminate 
cu repararea tuturor linilor.

La ora actuală însâmul lucră
rilor a încetinit. CautLipsa unor 
piese de schimb. ..S., Agrij, ne 
relata tov. Tiberiu Flecan. di
rectorul acestei unităutea să se 
încadreze în graficeUbilite ini
tial. de reparare a traelor si ma
șinilor agricole, dacăa filtre de

ulei, capete de bară, axe de oscilație 
la tractoare, bucșe, precum si alte 
oiese“. Continuăm discuția la Trus
tul stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii. Ing. Eugen Tarău. care 
se ocupă de coordonarea lucră
rilor. ne dă același răspuns : „nu 
avem piese de schimb". Era fi
resc ca în această situație să ajun
gem și la baza de aprovizionare nr 
30 Zalău. „Neonorarea comenzilor de 
către unii furnizori. cum ar fi 
U.M.A.I.A. Roșiori și Codlea, depu
nerea ultimei comenzi de către trust 
abia la 15 ianuarie 1975. precum și 
insuficienta noastră preocupare In 
această direcție sint cîteva din cau-' 
zele care au generat această situa
ție" — ne-a relatat Florin Dumbra
vă. șeful serviciului aprovizionare.

Gheorghe RUSH 
corespondentul „Scinteii"

cîmp,

dan poate mai mult
Cooperativele as care fac 

parte din Consiliuircooperatist 
Mica, județul Cluj, heiat trans
portul la cîmp al iiointelor na
turale. în acest sc fost folosi
te din plin toate cile S.M.A., 
precum și atelaieierativelor si 
ale cooneratorilor.urtă vreme. 
4135 tone ingrăsăorganlce au

fost împrăștiate ne 170 hectare. Me
rită evidențiat faptul că organiza
țiile de partid din comunele respec
tive si conducerile cooperativelor a- 
gricole au mobilizat oe cetățeni să 
transporte si ingrăsămintele organi
ce din gospodăriile proprii pe tere
nurile cooperativelor agricole. La 

Chintenl. de exemplu, problema a 
fost dezbătută cu activul de partid, 
stabilindu-se sarcini precise oe fie
care formație de lucru. Cele mal mari 
suprafețe au fost fertilizate la coo
perativele din Deuș și Satu-Lung. 
tn comuna Cămăraș. mal ales la bri
găzile din Năoi și Simboleni. cu 8 
remorci și un număr însemnat de a- 
telaie s-au fertilizat 500 ha. iar lu
crarea continuă cu intensitate. Ample 
acțiuni pentru fertilizarea unor su
prafețe mari de teren se desfășoară 
si in cooperativele agricole Petrcsti. 
Cîmpia Turzii. Mihai Viteazu. Dă- 
bînca etc.

Pină acum, tn unitățile agricole 
cooperatiste din iudetul Clui au fost 
transportate la cimp 110 000 tone în
grășăminte naturale, fată de 345 160 
tone cit s-a prevăzut. Evident, se pu
tea face mai mult. Numai că in u- 
nele locuri se așteaptă căderea zăpe
zii pentru a se putea utiliza săniile. 
Se semnalează și destule lipsuri in 
organizarea muncii. Cooperativa a- 
gricolă din Maia dispune de însem
nate cantităti de îngrășăminte natu
rale. dar nu sînt transportate pen
tru că greiferul este defect din toam
nă. Ca urmare, nu au cu ce în
cărca remorcile. Atelajele nu sint 
utilizate decît sporadic. De asemenea, 
in cooperativa agricolă din Frata s-a 
transportat doar gunoiul pentru ră
sadnițe. De altfel. în întregul consi
liu intercooperatist Ceanu-Mare. fer
tilizarea cu îngrășăminte naturale 
este sporadică, se desfășoară la voia 
întimplărli. Fată de 1 140 hectare cit 
s-a prevăzut în plan, s-au transpor
tat îngrășăminte doar oe 156 hec
tare.

Socotim că realizarea olanului de 
fertilizare cu îngrășăminte naturale 
trebuie să preocupe mai îndeaproape 
direcția agricolă județeană, conduce
rea fiecărei unități agricole.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Produse noi 
la întreprinderea 
„11 Iunie" Calați
în acest an. eforturile colec

tivului de muncă al întreprin
derii „11 Iunie" Galați sint 
concentrate și în direcția di
versificării și modernizării pro
ducției in condițiile asigurării 
îndeplinirii ritmice a indicato
rilor de plan. în 1975 se vor 
asimila 35 de produse noi. Din
tre acestea, aproape jumătate 
au și intrat in fabricație in 
luna ianuarie, producția celor
lalte urmind să înceapă în acest 
trimestru. Dintre noutățile de 
producție ale anului. 1975 amin
tim : tipuri noi de bancuri me
talice, dulapuri cu uși glisante 
(pentru întreprinderi), repere 
pentru încălțăminte. în vederea 
creșterii continue a productivi
tății muncii. întreprinderea ac
ționează intens în direcția au- 
todotării. în acest an, planul de 
autoutilări prevede executarea 
unui număr de 16 mașini și dis
pozitive. Amintim dintre ele : 
dispozitivul de polizat somiere, 
mașina de balotat deșeuri din 
metal, cărucioare de transport 
in litografii, dispozitivul de uns 
table la mașina de debitat fișii. 
Unitate a Centralei industriale 
de articole casnice și utilaj 
tehnologic din cadrul Ministe
rului Industriei Ușoare. între
prinderea „11 Iunie" din Galați 
a demarat in realizarea obiec
tivelor sale economice din 1975 
prin îndeplinirea și depășirea 
planului pe luna ianuarie, o 
contribuție deosebită la aceas
ta aducîndu-și atelierul nr. 4 
de mobilier tehnologic și nu
mărul 2 de tîmplărie metalică, 
paturi metalice și unelte agri
cole.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteii"

risipea

întreprinderea „Metalul roșu" din Cluj-Napoca — Imagine din 6ecția a 3-a mecanică find

mențin deschis r
-
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La întreprinderea ^Progresul" din Capitală se economisesc 85 tone 

de combustibil, dar se pierd alte 1500 de tone tot de combustibil

Legea cu privire la măsurile de 
dezvoltare a bazei energetice și de 
folosire mai judicioasă a combusti
bililor și energiei stabilește îndatori
rea conducerilor de întreprinderi de 
a economisi prin toate căile aceste 
resurse, de a reduce continuu consu
murile, de a preveni orice formă de 
risipă.

Am precizat aceste lucruri de la 
început, intrucit la întreprinderea de 
prefabricate din beton „Progresul" 
din Capitală raportările statistice 
consemnează succint că, anul trecut, 
s-au consumat peste prevederi 1 465 
tone combustibil convențional. Cu a- 
ceastă cantitate de combustibil unita
tea ar fi putut funcționa in condiții 
normale aproape o lună. Și un vizita
tor neavizat sesizează. în cursul unei 
fugare treceri prin incinta întreprin
derii. cauza principală a risipei : 
trimbele de abur care tîsnesc ici și 
colo de sub pămînt. din rețeaua de 
încălzire, sint o dovadă că. pe alocuri.

• conductele fie că s-au fisurat, fie că 
au izolația deteriorată. Inginerul șei 
al unității. loan Snînoche. confirmă, 
de altfel, această constatare :

— Nu recuperăm decît circa 30 la 
sută din condens, din cauza unor 
defecțiuni la conducte. Ne veți în
treba, desigur, de ce nu le reparăm? 
Pentru că nu este posibil. Singura 
soluție constă în înlocuirea integra
lă a rețelei de abur.

— Dacă soluția o cunoașteți, de ce 
nu o aplicați ?

— Cu regularitate, in

are loc

— ------ , memoriile
explicative care însoțesc raportările 

solicităm înlocuirea 
conductelor, dar practic pină acum 
nu s-a luat o decizie. In ce ne pri
vește. pentru acest an scontăm să 
economisim 55 tone combustibil con
vențional, prin înlocuirea parțială a 
unor conducte de retur. 25 tone prin 
etansarea intrărilor și ieșirilor la ca
merele de tratament a tuburilor. 5, 
tone prin refacerea izolației termice 
in hale, pe porțiunile unde acestea 
sint deteriorate.

Sint măsuri bune, dar — din păca
te — nu determină reducerea sub
stanțială a consumului de combusti
bil și, în nici un caz, nu micșorează 
proporțiile risipei. Dacă centrala 
de resort întirzie lucrările de înlo
cuire a conductelor, tot atit de ade
vărat esle că nici in întreprindere 
nu se valorifică pe deplin rezervele 
existente. Bunăoară, cu prilejul unui 
control efectuat nu de mult de In
spectoratul teritorial București pen
tru controlul gospodăririi fondurilor 
fixe s-a constatat că sint utilaje și 
instalații termice care funcționează 
fără a avea întreaga aparatură de 
măsură și control, iar Ia altele apa
ratura este defectă. La cazanele ter
mice tip „Vuia" instalația de auto
matizare a fost, nractic. abandonată, 
în aceste condiții nu se pot urmări 
cu precizie. în permanență, toți pa
rametrii energeti !, ceea ce echiva
lează cu folosirea necontrolată a 
combustibilului și energiei.

— O serie de consumuri energeti
ce pe produse, pe operații tehnolo
gice nu pot fi urmărite șl controlate 
prin norme analitice — ne-a spus 
tehnicianul Nicolae Mihalcea. din ca
drul serviciului mecanoenergetic. 
Normele stabilite pentru unitatea 
noastră au un caracter global, se re
feră la grupuri de produse care cu
prind o varietate de sortimente ce se 
realizează cu tehnologii diferite, tn 
plus, la capitolul .rest consum" exis
tă o singură normă aolicabilă global 
pentru activități foarte eterogene —

către centrală, solicităm

cum ar fi consumul pentru probe, 
pentru excavatoare, pentru încălzit 
s.a. — care, fiecare, ar trebui eviden
țiat separat.

— Cine trebuie să fundamenteze 
și să stabilească aceste norme ?

— Centrala, fără îndoială. Noi am 
atras atenția asupra acestor ano
malii. Dar și pentru acest an ni s-au 
transmis aceleași norme globale.

Așadar, din nou se solicită inter
venția centralei. Și Centrala mate
rialelor de construcții, din care face 
parte „Progresul", ce întreprinde ? 
Discutăm cu ing. Teodor Gavrilă, 
director tehnic al centralei. Pentru 
început, cind se vor înlocui conduc
tele de abur ?

— S-a hotărit efectuarea unor lu
crări de investiții in primul trimes
tru al anului 1976, care au drept 
scop înlocuirea conductelor subte
rane cu altele supraterane. Proiectul 
este în curs de execuție la institu
tul de resort și va fi terminat la 
31 martie 1975. După care urmează 
filiera obișnuită a aprobării investi
ției.

— Risipa, de combustibil
cam de multă vreme. De ce nu s-a 
luat mai din timp măsura înlocuirii 
conductelor ?

— Problema s-a pus abia după a- 
pariția Decretului Consiliului de 
Stat privind gospodărirea combusti
bililor și energiei. In toamna anului 
trecut s-a hotărit efectuarea investi
ției amintite. După realizarea pro
iectului ne vom strădui să obținem, 
de la forurile de resort, aprobarea 
pentru devansarea pe cît posibil a 
începerii lucrărilor.

Este limpede, justificarea nu moti
vează ritmul lent cu care a acționat 
centrala pentru stăvilirea risipei de 
combustibil la întreprinderea de pre
fabricate. Noile reglementări le
gale au intrat în vigoare în noiem
brie 1973, dar, din păcate, s-a tre
cut cu încetinitorul la elaborarea 
de soluții pentru curmarea risipei 
unor mari cantități de combustibil. 
Cit privește posibilitățile unei mai 
bune normări a consumurilor energe
tice. pină la produs sau sector de fa
bricație. discuția eu directorul tehnic 
a relevat că. în esență, conducerea

întreprinderii are dreptate, că centra
lei ii revine răspunderea pentru fap
tul că. pină acum, nu a detaliat nor
ma de consum la capitolul „prefabri
cate din beton". Directorul tehnic a 
hotărit chiar in timpul investigațiilor 
noastre să înlăture acest neajuns, 
să se transmită de urgență norma 
defalcată întreprinderilor din sub
ordine. Pentru mijloacele de trans
port și utilajele care lucrează in ba
lastieră normele de consum la 
combustibil s-au primit abia în a- 
ceste zile, deși forurile de resort 
trebuiau să le trimită încă de anul 
trecut, odată cu planul de produc
ție. De ce ___ ; _L.„ L. ’. '
carea unor prevederi riguroase ale 
legii ?

Centrala mai arc multe de făcut 
pentru a urmări cu precizie unde și 
cum se consumă combustibilul. Este 
necesar să prindă cit mai curind 
viață propriile proiecte, de a studia 
mai bine posibilitățile de detaliere 
a normelor de consum și, totodată, 
de a adinei specializarea întreprin
derilor de prefabricate, astfel ca 
fiecare să realizeze un nomenclator 
mai restrins de produse, mai ușor 
de urmărit prin prisma consumuri
lor materiale și energetice. Cine o- 
prește însă conducerea întreprinde
rii de prefabricate „Progresul" să 
aibă inițiativa și să stabilească, pen
tru uz intern, o serie de normative 
fie pe sortimente, fie pe locuri de 
consum ? Bunăoară, în secțiile de 
producție s-ar putea trece la urmă
rirea. cu ajutorul debitmetrelor. a 
nivelului consumului de abur. In 
toată această activitate, specialiștii 
din centrală, din institutul de cer
cetări și proiectări au obligația să 
acorde întreprinderii întregul spri
jin. Indicația conducerii de partid și 
de stat, ca nici un produs '* ‘ ~~
realizeze fără norme de 
trebuie tradusă in viață și 
prinderea de prefabricate 
sul", la toate unitățile din 
nea Centralei materialelor 
strucții. Norme științifice, bine fun
damentate. ---- "x Fi“
riguros, să 
de energie

acest ritm lent în apli

să nu sc 
consum, 

la intre- 
„Progre- 
subordi- 
de con-

care să fie respectate 
ducă la curmarea risipei 
și combustibil.

Comeliu CÂRLAN

(Urmare din pag. I)
pregătire ideologică și poli
tică. Activitatea organizații
lor de partid, a comitetului 
și-a dovedit eficiența prin 
apariția unor inițiative 
foarte valoroase. Un singur 
exemplu : datorită unei ast
fel de inițiative, la secția de 
mobilă de bucătărie a fost 
introdusă o nouă linie teh
nologică. Rezultatul : du
blarea producției. Cred că 
merită să cunoașteți nume
le măcar ale cîtorva dintre 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii care muncesc mult 
și cu folos pentru a vă a- 
sigura o mobilă pe gustul 
dv. : Gheorghe Hatingher, 
inginer. Ștefan Șerbu, mun
citor. Gheorghe Toma. me
canic. Victor Fuiorea. mais-

tru. Constantin Paprică. 
muncitor. Constantin Ne- 
delcea. muncitor și student 
la subingineri.

Dar muncește aici un om 
despre care aș vrea să 
spun ceva mai mult. Cind 
la fabrica de mobilă se a- 
junsese intr-un anumit im
pas. Ion Găvruș, secreta
rul comitetului de partid, a 
propus să fie numit șef al 
acestei fabrici inginerul 
Gheorghe Trocan. Ceea 
ce a stirnit nedumerire. 
Gheorghe Trocan iși luase 
diploma de inginer in urmă 
cu numai vreo cinci luni și 
fusese angajat aici. Abia 
iși începuse stagiatura. 
Cum să-l numești intr-o a- 
semenea funcție ? „Pe răs
punderea comitetului de 
partid", a stăruit secreta-

SÎ-ii paradoxale pe șantierele industriei alimentare
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După cdnoseut, partidul 
și statul rdă o deosebită. 
grijă de^* diversificării 
producției de consum, me
nite să s.rinte‘e crescinde 
ale popul necesități ale 
economieie-. *n ansamblul 
acestor p e înscrie' și dez
voltarea 111 țroducliv al 
industriei0, careia ii sint 
alocate j' fonduri de in
vestiții <”a miî* mari de
cît în a;. Aceste fonduri 
se vor rln construirea și 
darea în! noi obiec
tive, perora producția a- 
cestei ra?*” ou 3;5 miliar
de lei. .Rde 7 fabrici de 
lapte pr’° lactate, 4 fa
brici ds *hrici de ulei, 8 
laborat(?C|e' ? fabrici de 
bere si 5 'pacități.

Este < c 'ncă din prima 
lună a !e ,aJoritatea șan
tierelor ’nentare, con- 
structo??nlil ~ folosind 
din pl1* Yocabil — au

,E fe important 
cit șim să-i ceri 
n săi totul pen- 
sresulectiv. Dacă 
te aci de el. să-i 
'rereasă aplici in 
4 pnerile sale, 

-.deci cm orice ch- 
‘■ -^Jci să mtă alături, 

examenul de jtap^™0 ^ai 
, ♦ „țnHuGheor Trocan. 31drept, cinstit .. . .- _____solia, ela, inginerJl UUllICii , ri J Ilor duo12 la a ^otlosi.18 % Titubăiat. Lau-

kbricii'drmobil^-,, jumătate: 
obține dturl’e dor 8,e |U1 
pe combor!?ho an s,nt' ,n 
organiza?1” rmonurile fa- 
economie” PC ^conduce. I 

pare fir se intim- 
I așa. Sn nici un 

rgtiv să-l zic.

rul. Și iată pe ce argumen
te se întemeia propunerea : 
Gheorghe Trocan, fost 
muncitor la Combinatul 
de industrializare a lemnu
lui din Drobeta Turnu- 
Severin. membru de partid^ 
de la vîrsta de 18 ani. ‘ 
experiență în munca cu oa 
menii ; <___
luat cu media 10. șef d? 
promoție :......................
ambițios, sever. Argumen
tele au convins. I„. 
un an de la numirea sa ci 
șef al f-------
această fabrică 
plorna de merit 
nat pentru bună 
și eficientă 
Cind l-am întrebat cum I 
izbutit această performant 
Gheorghe Trocan mi-a t„

lucrat in ritm intens, îndeplinind 
și depășind prevederile din grafice. 
Drept urmare, unele dintre noile o- 
biective, cum sînt Fabrica de bere din 
Iași și abatorul din Piatra Neamț, au 
fost puse in funcțiune cu trei luni mai 
devreme față de termenul planificat, 
în avans față de grafice sint și lu
crările de la viitoarele fabrici de 
produse lactate din Brăila. Cărei și 
Pitești, secția de prelucrat boabe 
soia și Depozitul frigorifer pentru 
brinzeturi din Constanța, abatorul 
din Buzău șa. în cazul majorității 
acestor obiective, constructorii și 
montorii s-au angajat să reducă du-

din Sadu și Azuga au avut termene 
de punere in funcțiune trimestrele 
III și IV din 1974. Pe alte șantiere 
— între care cele ale noilor fabrici 
de zahăr din Urziceni și Țăndărei, 
de ulei din Buzău și Cărei, abatoru
lui din Baia Mare — restantele acu
mulate periclitează intrarea lor în 
circuitul productiv la datele stabi
lite prin graficele de execuție.

Ce pîrghii trebuie acționate ime
diat pentru recuperarea acestor ră- 
mîneri in urmă ? Așa cum se apre
ciază la Departamentul industriei 
alimentare, restantele pot fi lichi
date. dar cu o condiție : furnizorii

© Organizarea - punctul forte al scurtării unor ter
mene © Recuperarea restanțelor este posibilă cu condiția 
livrării utilajelor... restante ® Nici o derogare de la 

normele de ordin calitativ

rata de execuție și, implicit, de pu
nere în funcțiune, cu 25 pină la 90 
de zile. Pe alte șantiere — de pildă, 
cele ale unor obiective ale indus
triei alimentare din Botoșani și Mu- 
righiol — devansarea cu aproape 
trei luni a lucrărilor față de grafice 
le-a adus in stadiul efectuării pro
belor tehnologice, intrarea lor in 
producție fiind o chestiune de zile. 
Sint realizări ce atestă răspunderea 
cu care au acționat conducerile șan
tierelor amintite, beneficiarii noilor 
unități pentru pregătirea și organi
zarea judicioasă a activității — de 
la eșalonarea rațională a sarcinilor 
in timp și pe ansamblul lucrărilor, 
pină la defalcarea lor pe Ioturi și 
formații de muncă — condiții care 
au asigurat obținerea de avansuri 
substanțiale in finalizarea obiective
lor enumerate.

Totuși, la un șir de investiții din 
această ramură situația este departe 
de a fi considerată corespunzătoare. 
La uncie dintre noile obiective s-au 
acumulat serioase intîrzieri față de 
graficele de execuție sau au fost de
pășite termenele. Bunăoară, fabrici
le de lapte praf din Calafat și Sin- 
nico-lau-Mare, abatorul din Craiova, 
Fabri-a de produse lactate din Alba 
Iulia. dezvoltările fabricilor de bere

de utilaje — și amintim doar pe cei 
mai importanți — întreprinderea 
„Independența" Sibiu, întreprinde
rea de utilaj pentru industria ali
mentară din Slatina. întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești, întreprinderile 
„Tehnofrig" și de cazane mici și ori
zontale din Cluj-Napoca — să le li
vreze grabnic ; la ora actuală, lipsa 
acestor utilaje, nelivrate din anul tre
cut, constituie singurul impediment 
in calea punerii în funcțiune a obiec
tivelor amintite. Grafice de recupe
rare a acestor restanțe s-au întoc
mit și reactualizat in repetate rin- 
duri. Tot in repetate rinduri, furni
zorii respectivi și-au asumat anga
jamente „ferme" pentru livrarea lor. 
Faptele dovedesc că aceste an
gajamente nu s-au luat eu res
ponsabilitatea cuvenită și acum 
volumul restanțelor este aproape 
identic cu cel de la finele anului 
trecut Furnizorii restanțieri trebuie 
să înțeleagă că pentru aminarea pu
nerii in funcțiune a obiectivelor a- 
mintlte poartă o mare răspundere.

Pe alte șantiere, rămincrile în urmă 
se datorează, în principal, neajunsu
rilor organizatorice existente în acti
vitatea constructorilor si mentorilor. 
Asa este, de pildă, cazul unor uni
tăți ale Trustului de construcții din

cadrul Ministerului Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor — 
T.C.M.A.I.A. — cu cel mai mare vo
lum de restante, care, datorită defi
cientelor manifestate în organizarea 
lucrărilor. în asigurarea cu forță de 
muncă bine pregătită și dotării ncco- 
resnunzătoare cu utilaje, nu poate 
face fată cu succes volumului mare 
de investiții la care s-a angajat. în 
mod special, noile capacități din in
dustria alimentară nu not fi puse in 
funcțiune dccit dacă au finisajele 
terminate, pentru a fi întrunite con
dițiile de igienă și protecție sanitară 
impuse de reglementările în vigoare. 
Ca atare, surprinde atitudinea - unor 
unități de construcții în fata acestor 
exigente : în loc să treacă la finali
zarea obiectivelor, ele solicită darea 
lor in exploatare „cu derogare", pu
țind determina beneficiarilor greutăți 
în fabricarea și desfacerea Droduse- 
lor. Normele legale precizează lim
pede obligațiile constructorilor și 
montorilor de a efectua integral șl la 
nivelul calitativ stabilit volumul de 
lucrări prevăzut in devize : nici unul 
dintre noile obiective nu poate fi dat 
în funcțiune decît dacă sînt asigu
rate toate condițiile pentru desfășu
rarea normală a procesului de pro
ducție. Sint cerințe asupra cărora 
trebuie să reflecteze mai mult 
si cu înaltă răspundere conducerile 
T.C.M.A.I.A., ca și cele ale T.C.I. 
Craiova. Brașov și Ploiești. Iar înda
torirea beneficiarilor si titularului de 
investiții este de a nu tolera nesoco
tirea legii, de a nu admite nici un 
rabat de Ia exigentele care se nun in 
cazul noilor întreprinderi ale indus
triei alimentare.

Acum, cel mai important lucru este 
ca, la toate nivelurile, să se ia măsuri 
energice pentru înlăturarea deficien
telor existente in activitatea unor 
șantiere, a unor beneficiari și furni
zori de utilaje, pentru respectarea 
riguroasă a termenelor planificate de 
punere in funcțiune a noilor obiec
tive. Este un domeniu de acțiune de 
mare importantă pentru organele si 
organizațiile de partid de la toate 
eșaloanele, care au datoria de a ur
mări stăruitor aplicarea de măsuri 
tehnico-organizalorire cuprinzătoare 
in vederea realizării în bune condiții 
a investițiilor din industria alimen
tară.

Iosif POP
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FAPTE
DE COMUNIȘTI

La comitetul de 
partid al întreprinde
rii „Colorom" — Cod- 
lea, am intilnit cițiva 
comuniști, bărbați de 
diferite vîrste și pro
fesii, care, din cîte am 
putut să-mi dau sea
ma, discutau cu secre
tarul comitetului, Ni
colae Țîrlea, despre 
modul în care au re
zolvat o anumită sar
cină ce și-o asuma
seră.

— ...Oameni 
nați, comuniști în 
devăratul sens 1.1 
vintului — mi-a spus 
secretarul comitetului 
de partid după pleca
rea lor. I-ați auzit cu 
cită modestie vorbeau 
despre faptele pe care 
le-au săvîrșit și care 
le-au solicitat Ia ma
ximum energia, voin
ța. perseverența și is
cusința. Cu oameni ca 
ei muți din loc pină și 
Măgura Codlei (ma
sivul muntos din apro
piere — n.a.).

Iată faptele :
în vederea sporirii 

producției de parato- 
Iuen sulfoclorură (ma
teria primă din care 
se obține cloramfeni- 
colul) s-a hotărit ca 
acest produs să fie 
obținut pe o instalație 
cu o capacitate mai 
mare, utilizată pină 
atunci în alte scopuri. 
Dar iată că tehnologia 
folosită pe o instalație 
de capacitate mică nu 
a dat satisfacție în 
condițiile unei produc
ții mari. Situația a- 
ceasta dificilă a fost 
discutată de către bi
roul organizației de 
bază și conducerea 
secției respective. Un 
grup de comuniști, in

minu- 
‘ i a- 

al cu-

frunte cu ing. chimist 
Ioana Macarie, Radu 
Schiler, șeful secției, 
Ștefan Săndulescu, șe
ful echipei de opera
tori, loan Bontescu și 
Toma Zonda, și-a pro
pus să găsească teh
nologia — mai corect 
spus, să elaboreze teh
nologia — care să per
mită obținerea produ
sului la parametrii

Codul etic — 
cod al vieții

calitativi prevăzuți. Au 
urmat încercări după 
încercări. Zile multe 
de căutări, multe nopți 
de nesomn, de tensiu
ne, de neliniște a cău
tărilor. Pină la urmă 
soluția a fost găsită — 
datorită c___ ~
care nu s-au mulțu
mit doar să „sesizeze" 
și să „pună" problema, 
ci s-o rezolve cu de
plină răspundere.

Iată și un al doilea 
fapt, nu —' —
spectaculos. 
toiul este 
produsele 
solicitate, 
însă, din 
rii unor 
din liniile de fabrica
ție ar fi trebuit opri
tă imediat, ceea ce în
semna o sensibilă re
ducere a producției. 
La început nu se în
trezărea vreo soluție 
pentru scurtarea ter
menului de reparație 
prevăzut la 20 de zile. 
La apelul comitetului 
de partid și al co

comun'știlor

mai puțin 
Betanaf- 

unul din 
cele mai 

De curînd 
pricina uzu- 
utilaje, una

mitetului oamenilor 
muncii, cițiva membri 
de partid, printre care 
ing. mecanic Ion Bi- 
țan, locțiitor al secre
tarului comitetului de 
partid pe întreprinde
re, Constantin Feldio- 
reanu, secretarul or
ganizației de bază. Ion 
Popa, șef de echipă, 
loan Mihăilă, maistru, 
și alții, și-au asumat 
răspunderea să execu
te reparația nu în 20 
de zile cum era prevă
zut, ci în 5 zile.

Cum 7 Prin efectua
rea reparației din 
mers, fără oprirea ce
lorlalte linii. „Dar e 
un mare risc" — spu
neau unii. Comuniștii 
n-au șovăit, au chib
zuit adine înainte de 
a se apuca de lucru 
(de altfel, prin măsu
rile luate, prin disci
plina severă de care 
au dat dovadă, riscul 
a fost eliminat). Des
pre ritmul în care s-a 
lucrat, despre dărui
rea cu care s-a acțio
nat, s-ar putea spune 
multe. Important este 
însă că, la sfirșitul ce
lei de-a cincea zile, 
utilajele liniei au prins 
din nou viață, rezol- 
vindu-se astfel o pro
blemă vitală atît pen
tru întreprindere, cit 
și pentru beneficiari.

Două episoade, două 
„situații limită" » fă- 
ror semnificație 
flectă înaltele 
tăți morale ale comu
niștilor și constituie o 
ilustrare vie a răs
punsului prin fapte la 
cerințele exprimate in 
Codul etic.

Construim nu numai ade
vărate orașe noi. întreprin
deri moderne, elegante e- 
dificii social-culturale și 
blocuri confortabile, ci și o 
nouă civilizație ; o civiliza
ție oglindită și în această 
nouă înfățișare socială a 
cadrului urban, caracteri
zată prin normele de con
viețuire socialistă, prin ur
banitatea relațiilor cotidie
ne. Strada nu este un '_ ' 
„neutru". Ea este un 
public, trăiește prin oa
meni. Atmosfera sa civili
zată, plăcută este dată de 
fiecare dintre noi, consti
tuie cartea de vizită a ora
șului și a fiecărui cetățean 
în parte. Este, dacă vreți, o 
prelungire a ființei noastre 
dincolo de porțile întreprin
deri în care lucrăm, din
colo de ușa apartamentului 
in care locuim. Iată de ce 
unele disonanțe, unele ati
tudini ce vin în contradic
ție cu normele noastre de 
comportare, de muncă și de 
viată ne afectează pe fie
care. impunîndu-ne o pozi
ție activă față de tot ceea ce 
prejudiciază „civilizația 
străzii". Vă propunem să 
discutăm citeva asemenea 
abateri prin prisma reacției 
omului de pe stradă, a opi
niei publice față de ele.

loc 
for

0 întrebare răspi
cată pentru cei 

„din gang"

a ca- 
re- 

cali-

Nicolae MOCANU

Dimineață de iarnă. Cea
ta nu stinjenește obișnuita 
animație din centrul Capi
talei. în postura cetățeanu
lui pornit cu treburi prin 
oraș, ne amestecăm in mul
țime și culegem primele 
impresii. încercind să pri
vim in jur și cu alți ochi 
decit ai bucureșteanului 
veșnic grăbit. Și ne face 
plăcere : străzi curate, oa
meni îmbrăcati decent, cu 
gust, și politețe răsfrîntă 

• într-o mie de gesturi. Dar 
nu cu descrierea lor vom 
ocupa acest spațiu : este un 
tablou familiar și ni se 
pare firesc ca aceasta să fie 
imaginea obișnuită a stră
zii. Atenți insă la detalii, 
străbatem mai puțin 
biți pasajul 
scani. Lipsa 
grabă este 
solicitată.

gră-
Lip- 

de
dinspre 

noastră 
remarcată și...

— Să vă lâm o mgă 
frumoasă... Numa’ 3 le

— Un stilou.-..
— Piatră di baie 1...
Declinăm pțliticoși [er- 

tele și mai zibovim ceva 
minute in pasa’, aten .de 
data aceasta li atitunea 
bucureșteanului. Oaenii 
trec, trec grăbi, in!fe- 
renti. cei mai lulți idit 
stînjeniți de asistatele 
„prăvăliașilor" imbulnți. 
Din păcate (e dpt, dstul 
de rar) cite un tcătoi in
tră în locul tocelii, Efi
cient pentru a i aps la 
moară acestor nustor de

punsul celor In culpă la 
întrebarea pe cit de fireas
că, pe atît de răspicată :

— Unde lucrați 7
— ...ăăă...

Traficanți la „Jerry 
traficantul"

„Pentru astăzi nu mai 
sint bilete".

în chip paradoxal, ori de 
cite ori un asemenea anunț 
este afișat la casa vreunui 
cinematograf, efectul este 
contrar : în loc ca holul să

anul I la un liceu industrial 
de poligrafie și tehnică ci
nematografică) e vinduse. 
De fapt, biletele nu erau 
ale lui.

— ...Știu doar că-l chea
mă Nicu. Dar nu-s numai 
eu. ci mai sint vreo trei 
băieți care-i iau cîte 20—30 
de bilete. Cîte putem. El ne 

ne zice 
Noi nu 
că

dă banii și pe urmă 
cu cit să le vindem, 
ciștigăm mai nimic, 
cii ochii pe noi...

— Părinții tăi ?...
— Mă cred la școală.
— Și școala ?
— (cu ochii în pămînt) :

stă

Sfridenfe 'n
„anonimatul străzii
gang, pentru a ndulci 
existenta. O atiti 
transigentă din p 
tățenilor față tceste 
mici afaceri — ăsn am 
intilnit in următ< sec
vență. petrecutăholul 
unui bloc de pe bghe- 
ru — ar tăia pofțpec- 
ților ambulanți.

— 3 000 zici ! Ce bo
gată ai...

— Da' te-mbraciele, 
sau nu 7 1

— Uite ce e. t cu 
2 000 te scap de Hai 
mai iute, că vine și 
ne strică tirgu’...

Intr-adevăr, s-tcat 
tîrgul pus la cale ion 
Stochian și VasilQru 
(primul din Dragti- 
Deal, al doilea do
rești, strada Iul 
Radu nr. 37). Exacfea 
ce se temeau — iia 
din jur — n-au (t. 
Prezenta lor zgga 
și... ilicită a detern>- 
catarii să facă ape- 
ganele de ordine }, 
venția promptă a a 
le-a stricat toată C- 
fia. obiectul tranzt 
(o haină de piele)] 
cinstea să devină c. 
lict. Elocvent a fost

in- 
ce-

spiritul 
credem

: UR

elevul

luna cărții cinema

• REPLICI. A apărut, acum ci- 
tăva vreme, ancheta „Dirigenția de 
Ia zece seara". Ea pleda ocntru o 
riguroasă selecționare si indrumare 
?eA’fad!yW^rg^ffT%tS^aD(f^uaoe’. 
elevi. Articolul dădea cîteva amă
nunte de identificare, atitea 
cite necesita o relatare verosimilă și 
mai puține decit ar fi fost nevoie 
pentru o localizare exactă a inci
dentului. Reținere motivată prin 
considerente pedagogice. Iată însă că 
cititorii mai curioși au scormonit 
bruma de date și au concretizat în
tâmplările în două locuri posibile : 
liceul ...din orașul B sau liceul ...din 
orașul C. Ori unul, ori altul 1

Astfel, fără să fie nominalizați, 
reprezentanții liceului din orașul B 
s-au simțit datori să ne scrie : „In 
școala noastră nu a existat nici
odată un pedagog pe numele de...“. 
cu toate că nici un rind nu-i obliga 
pe semnatarii adresei să-și ducă 
mina la căciulă. Dar să presupunem 
că textul reclama precizări. în egală 
măsură ar fi trebuit să le revendice 
și reprezentanții școlii din orașul 
C, cu atît mai mult cu cit acolo 
chiar se întimplaseră evenimentele.

Ei bine, cu oricitâ răbdare am aș
teptat un ecou de acolo de unde 
era mai firesc să ne parvină, nu 
ne-a sosit nici un rind care să spu
nă : da, nc-am, r.țcpppscut. cțespre , noi c "vorbit, T5ÎMtem- ue pclrefe că 

/e d$».; :uuai Să fie o simplă coincidență că au 
răspuns cei care n-aveau nimic de 
spus și au tăcut tocmai cei care se 
puteau considera înscriși la cuvînt 
din oficiu 7 Are oare vreo legătură 
această coincidentă cu predispozi
ția spre disculpare și cu 
„autocritic" al unora 7 Noi 
că da.

® COMPUNERE. Dacă 
Antonel Martinescu din Botoșani ar 
trăi și ar gindi ca tînărul A.A. de 
pe strada Neamului din Capitală 
sau dacă, invers, tînărul bucu- 
reștean (despre care ne scrie cu 
indignare un vecin) ar fi participat 
la concursul de limbă și literatură 
română la care a luat parte elevul 
Martinescu. putea rezulta următoa
rea compunere bizară : Titlu : „I- 
dealul meu de viață". Introducere : 
„Idealul meu de viață pot să spun 
că nu există". Conținut : „Mie îmi

fie pustiu, locul și împre
jurimile foiesc de tot felul 
de. indivizi care te privesc 
insinuant, pindindu-te pină 
în ultima clipă, cind ama
torii mai slabi de înger ce
dează și oferă prețul dublu 
sau triplu pe care-1 pretind 
in șoaptă speculanții. Că a- 
semenea indivizi există, o 
știm aproape cu toții ; că, 
în mod inexplicabil, ei de
vin posesorii unui număr 
apreciabil de bilete (de pil
dă Vasile Burcea din co
muna Brezoaiele, fără ocu
pație. a fost găsit cu 38 de 
bilete I), este iarăși un lu
cru știut, despre care s-a 
mai scris. Apare însă de 
neînțeles atitudinea cum
părătorilor de ocazie care 
se lasă la mina traficanți- 
lor, favorizîndu-le traiul 
parazitar. Iată ce se as
cunde uneori îndărătul bi
letului cu suprapreț :

...Holul cinematografului 
„Festival". Un băiat de 15 
ani ne oferă ultima „șansă" 
Ia „Jerry traficantul" :

— Hai, nene, că pe ăsta-1 
mai am...

Celelalte bilete. Ionel B. 
(care la acea oră ar fi 
trebuit să fie aplecat asu
pra cărților sale de elev in

Am vreo 4 sau 5 corigențe, 
da’ poate că le-ndrept eu...

Iată, deci, care este de
desubtul acestui „bilet in 
plus“ și cit de mare — in 
realitate — e prețul său !

Cîte pahare are. 
ceasul rău ?

— Cum să nu lucrez, to
varășe 7 
va zile, 
voastră 
prindere . ... __
N-or fi ieșit formele...

— Azi, de exemplu, ce-ai 
lucrat 7

— Azi m-am învoit. 
L-am rugat frumos pe șefu’ 
să-mi dea liber pentru niș
te probleme. Ceasu’ rău 1

— Cum adică. ceasul 
rău 7

— Păi nu vedeți unde am 
ajuns 7 Că nu știu ce-avură 
oamenii ăia contra mea, că 
nici nu-i cunosc și sint si
gur că nici ei pe mine.

Dialogul de mai sus a 
avut loc (evident, cînd s-a 
putut, in sfîrșit, discuta 1) 
cu Dumitru Bucilă (Calea 
Rahovei nr. 367). Am refă
cut și traseul „probleme
lor" : vreo 5 ore de degus-

Păi am vreo cîte- 
Ați dat dumnea- 
telefon la între- 
și nu mă știe ?

țări bahice prin diverse lo
caluri. Pină la „ceasul rău" :

— Bere este 7
— S-a terminat. încearcă 

diplomatic să facă fată si
tuației ospătarul.

— Da 'mnealor ce-au pe 
masă 7 făcu intrusul (ni
meni altul decit D. Bucilă, 
care continua să-și „rezol
ve probleme"). răsturnind 
de necaz mai multe mese și 
creind panică printre con
sumatori.

Evident, incidentul a ne
cesitat intervenția miliției, 
în acest caz, oamenii au 
fost revoltați și au inter
venit prompt, dîndu-1 pe 
huligan pe mina organelor 
în drept. Din păcate insă 
am intilnit și cazuri cînd, 
în loc să intervină, cei din 
jur au privit stînjeniți in 
altă parte sau au zîmbit cu 
îngăduință, dind astfel po
sibilitatea cite unui ins să 
se creadă „mare și tare", 
să strice ambianța și tihna 
unei întregi colectivități. 
Iată o întrebare pentru ci
titor : Cum se naște aceas
tă nocivă toleranță ?

*
Aparent, faptele de mai 

sus — culese în cursul unui 
raid realizat cu sprijinul 
organelor de miliție — 
n-au nici o legătură intre 
ele. cu toate că reprezintă 
fațete ale aceleiași abateri 
de la civilizația străzii. Co
mună este atitudinea anti
socială față de viață, față 
de muncă a „eroilor" 
timolărilor de mai sus. Și 
mai evident este faptul 
nici negustorii de 
nici traficanții de bilete și 
nici huliganii n-ar putea e- 
xista dacă li s-ar spune un 
răspicat NU 1 Combaterea 
lor nu este — cum greșit se 
crede uneori — doar de 
competenta miliției ci — în 
primul rind — de compe
tența spiritului civic. Rolul 
opiniei publice este hotări- 
tor în depistarea și eradi
carea unor astfel de cazuri. 
De aceea. în continuarea 
investigațiilor noastre pri
vind aspectele legate de ci
vilizația străzii, rugăm pe 
cititorii noștri să se consi
dere coautori întru comba
terea cu fermitate a atitu
dinilor antisociale care mai 
umbresc, ne ici pe colo, pei
sajul vieții noastre.

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

FAPTUL
DIVERS
Micii 
arheologi

O necropolă din secolul al 
IV-lea, aparținind culturii Sîn- 
tana de Mureș, nu se intilnește 
Ia tot pasul și. după o aseme
nea descoperire rîvnesc nu pu
țini arheologi. De data aceasta, 
„norocul" ie-a suris elevilor 
școlii din satul Iugani. jude
țul Vrancea, care au dat peste 
o asemenea necropolă pe ma
lul riului din apropierea școlii. 
Prin prețioasa descoperire, mu
zeul județean s-a îmbogățit, in
tre altele, cu 12 vase de cerami
că. Dar micii arheologi din Iu
gani abia așteaptă să vină pri
măvara, să se apuce să scormo
nească din nou malul riului, 
cu speranța că vor mai găsi ast
fel de „cioburi" și pentru mu
zeul școlii.

Bătălia
în-
că 

gang,

pentru viață
Inginera Lucreția Negrea din 

Craiova a lost internată la spi
talul clinic din localitate in sta
re de comă. Timp de patru 
luni medicii s-au luptat din 
răsputeri s-o salveze. Deunăzi, 
cind inginera a intrat în faza 
denumită „in afara oricărui pe
ricol*1. bucuria ei s-a îngemănat 
cu cea a salvatorilor : medicii 
Ion Bușu. V. Beldiman, V. Mus
tață, Elena Mogoș și alții. Mo
tiv pentru care inginera le 
transmite nu numai cuvenitele 
mulțumiri, ci și o călduroasă u- 
rare de viață lungă, de putere 
și energie „pentru a dărui și al- 
* ' -- - mie:tora ce mi-au dăruit 
viața !“.

Mandatul 
nu plătește 

dorul

place să tc nu fac ni
mic, n-am odată in eviden
țele vreunț muncă, mă în
treține soț»rebuie să lucre
ze pentru copilul nostru. 

' f Pasiunile Ve sînt : sări bat. 
pe bătrin -pă-;meu —mîi să ; u 
am de-a îsțiiiția". încheie
re : „La ce Scriu și-o în
cheiere ?“

Dar, cumn> 0 asemenea 
compunere 1U poate exis
ta. S-a infiraagjnația noas
tră numai oaptului că în- 
tîmplarea niț.aț jouă scri
sori contrasSpre două ti
puri total d<ie tineri. Unul 
— posibil den milioane de 
exemplare. l_ straniu ca 
însăși compi-maginată. U- 
nul — cu idjripate, lumi- 

tineretului 
pasiunea și 
botoșenean.

nul — cu id, 
noase, cara 
nostru, care 
limpezimea 
Celălalt — e’arazitară, ca 
cea de pe ș care nu va 
catadicsi nici j aștearnă o 
compunere dt, -
existentei pe lăsindu-i
pe alții să sc, ej_

y

SI»
La 

piii 
l-ați 
care 
din 
șeful ___ _______ «...
Aluniș-Mureș, înălța cu amără
ciune din umeri, apelînd in cele 
din urmă la ajutorul ziarului i 
spre a i se da de urmă (Szilagyi 

.............................. din I

cetăr ...J

întrebarea adresată de ce
lui Szilagyi Ștefan „Nu 

găsit pe tăticu ?“ (titlu șuti 
a apărut un fapt divers 
7 ianuarie), Al. Aszaloșj 
postului de miliție din

dăduse bir cu fugiții incă 
vara trecută).

Aflind intimplarea, un reia- 
țean a sesizat miliția din Boc- 

Hja,■ - județul Caraș-Severin, 
a dat de urma celui 
Rccunoscindu-și vina do a-și fi 
lăsat familia de izbeliște, tatăl 
regăsit a trimis, în fața orga-- 
nelor de miliție, primul mandat 

suma de 600 de 
incolo — a spus el — 
să trimit „ ____ _
familiei". O obligație 
Mai este una. mora- 
vor să-l

care 
dispărut.

lei.poștal cu
„De acum 
mă oblig 
lună bani 
materială.
lă : copiii ____ _ ___ _
tăticu. Lui nu-i e dor de ei 7

in fiecare

revadă pe

Tradiționala mani
festare cultural-educa- 
tivă de masă „Luna 
cărții la sate" — orga
nizată anual, în luna 
februarie, de Consiliul 
Culturii și Educației 
Socialiste și de Uniu
nea Cooperativelor de 
Consum — este primi
tă de locuitorii satelor 
cu un deosebit interes.

In acest an, la cea 
de a 15-a ediție a sa, 
„Luna cărții la sate" 
se desfășoară intr-un 
context deosebit : oa
menii muncii de la 
sate depun eforturi 
susținute pentru trans
punerea în viață a Ho- 
tăririlor celui de al 
XI-lea Congres al 
P.C.R. și pentru înde
plinirea exemplară a 
sarcinilor social-eco- 
nomice pe anul 1975, 
ultimul an al actualu
lui cincinal. Această 
atmosferă de muncă 
entuziastă este ampli
ficată și de importan
tul eveniment politic 
ce va avea loc în ziua 
de 9 martie, zi în ca
re poporul va alege 
deputății în Marea A- 
dunare Națională și 
în consiliile populare.

Manifestările dedi
cate cărții sint organi
zate in cămine cultu
rale, biblioteci, libră
rii, școli, cluburi, in 
casele alegătorului și 
circumscripțiile elec
torale, folosindu-se o 
gamă bogată și varia
tă de acțiuni ca : ex
poziții de cărți, dezba
teri, prezentări și re
cenzii de cărți, șeză
tori literare, întîlniri 
ale scriitorilor și re
dactorilor din edituri 
cu cititorii, spectacole 
de teatru scurt, mon
taje literar-muzicale și 
recitaluri, organizate 
cu concursul formații
lor de teatru și al co
lectivelor de recitatori.

Cu prilejul acestor ac
țiuni cultural-educati
ve sint prezentate rea
lizările obținute în fie
care localitate, per
spectivele de dezvolta
re economico-socială, 
succesele în domeniul 
difuzării cărții, rolul 
acesteia in amplul pro
ces de educație socia
listă, de ridicare con
tinuă a nivelului de 
cunoaștere al maselor.

cadrul „Lunii 
cărții la sate" un loc 
special îl va ocupa li
teratura politică, aces
teia fiindu-i consacra
te manifestări speciale 
sub genericul „Zilele 
cărții politice", la des
fășurarea cărora va 
contribui nemijlocit 
Editura politică. Cu a- 
cest prilej, vor fi larg 
răspîndite numeroase 
cărți și broșuri — ca
re ilustrează politica 
partidului și statului 
nostru.

„Luna cărții la sate" 
constituie totodată un 
prilej de analiză a ac
tivității cooperației de 
consum în răspindirea 
cărții in mediul rural, 
analiză deschizătoare 
de noi perspective. 
Prin unitățile sale (li
brării, raioane și punc
te de desfacere a căr
ții) în anul 1974 au 
fost difuzate peste 10

milioane volume re- 
prezentind circa 3 000 
de titluri. Valoarea 
cărților cumpărate de 
locuitorii satelor a fost 
mai mare cu peste 12 
la sută față de anul pre
cedent. Baza materială 
de difuzare a cărții a- 
parținînd cooperației 
de consum a crescut 
considerabil, ajungind 
la sfirșitul anului tre
cut la peste 2 200 li
brării și raioane de 
librărie. Totodată, căr
țile se difuzează in 
mediul rural și prin 
6 500 puncte de difuza
re din cadrul magazi
nelor mixte, 3 800 di- 
fuzori permanenți in 
unitățile agricole so
cialiste, întreprinderi, 
și instituții, precum și 
prin unitatea centrală 
librăria „Cartea prin 
poștă".

Un aspect specific al 
anului 1974 a fost lăr
girea răspindirii cărții 
in rindul elevilor și 
cadrelor didactice. Ast
fel, în școli există pes
te 5100 difuzori de 
carte, iar la sfirșitul 
anului au funcționat 
peste 320 librării ob
ștești (școlare).

Manifestările orga
nizate in cadrul „Lunii 
cărții la sate" vor 
contribui substanțial la 
lărgirea orizontului de 
cultură, la îmbogățirea 
cunoștințelor, la stimu
larea activităților ob
ștești și cultural-edu
cative ale populației 
sătești. Sub îndruma
rea directă a organiza
țiilor locale de partid, 
vor fi intens solicitate 
căminele culturale, clu
burile, bibliotecile* și, 
cu deosebire, școlile 
pentru a ridica „Luna 
cărții la sate" la nive
lul unui adevărat eve
niment politic și cul
tural.

q 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.
o îndrăgostiții anului I : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
o Permisul de conducere: LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45, BUCUREȘTI — 9; 11,15;
13,15: 16,15; 18,30; 20.45, FAVORIT
— 9,15: 11.30: 13,45; 16; 18.15; 20.30. 
q 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 : 
11,30; 13.45: 16: 18.30; 
FILMULUI — 10; 12; 
20,30.
o Acțiunea 
14; 16; 18.
© Program 
NA — 20.
A Program 
NA — 9,45;

FESTIVAL — 9,15;
20,45. CASA 

14: 16; 18,15;

Bororo :
MUNCA
de documentare : DOI-

DOINA — 
16; 13; 20.

pentru copii :
11,15; 12,30.

DOI-

• Fo™a Gsordc®v,Crimă și pedeapsă — 16,.,m 
fură un milion
TECA (sala Union 
o Iluminare : TIM,, _ 
9; 11,15 13,30: 15,45*
• Jerry traficantu-.RT.
— 9; 11,15; 13.30;
GRIVITA — 9;. 1) 
18,15; 20,30, MODE,, !: 
13,30: 16; 13,15: 20.3C • ’
o Nemuritorii : o.
11,15: 13,30; 16: 18,
— 13,45; 16; 18,15; , _ 
13,30: 15,45: 18; 20,15* 
n Școala tinerilor <, 
REASCA — 15,30; 
MURA — 9: 11.15;
20.15.
n Ștefan cel Mare 
DACIA — 0: 12,30; 
GA — 9.30; 1 
RA — 9,30: 12,11: 16:'- 
o Un gentlemin ins 
tic : LUMINA — 8,CL 
16,45: 20. •
n Visuri Implnite : ., 
RII — 15,30; lt 20,15.
• Conrack : UCEGl..
20.15.
a Zidul : OTROC,..
17,30: 20, korița ":
13,30: 15.45; r 20,15.
e Tunurile n Nava, 
REA — 15.3019.
a Călătorie Întrerup,. 
GAȘI — 16;l,15.

lLO- 
LA- 

18:

175:iz.su; 
12,30;
>11: tii-lu

• A început la Neapole : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18: 20.15. TOMIS
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15. 
O Cavalerii teutoni : MOȘILOR
— 16; 19.
• Cei șapte magnifici : 
TARI — 15,30: 18: 20.15.
• Urmărit — urmărită : 
RUL — 16: 18; 20.
a Ciclul : pacea — io: .... _ . 
o Timpuri noi : POPULAR — 14; 
16; 18: 20.
• Păcală : COSMOS — 13: 16: 19.
• Clanul sicilienilor : FLACARA
— 15,30; 18: 20,15.
• Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
VITAN — 15,30: 18; 20.
n Chitty—chitty, bang—bang: RA
HOVA — 10: 16: 19.
• Dragoste la 16 ani : PROGRE
SUL — 18: 20.
• Zestrea : PROGRESUL

FEREN-

VIITO-

15,30; 19.

16.

teatre
• Teatrul Național 
la mare) : Medeea 
mică) : Travesti —
• Opera Română : 
Hoffmann — 19.

București (sa- 
— 19,30, (sala 
19,30.
Povestirile lui

O Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau
— 19,30, (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Elisabeta I — 19,30.
o Teatrul Mic : Viata e ca un va
gon ? — —
© Teatrul
Magheru) . ____
Studio) : Piticul din grădina 
vară — 19.
A Teatrul Giulești : Copacii 
in picioare — 19,30.
o Teatrul satirlc-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Pardon,___
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Groapa — 19,30.
4» Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Școala birfelilor
— 19.30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt și Pufușor și 
Mustăcioară — 10.
o Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Elefănțeiul curios — 17, 
(sala Academiei) : Tigrișorul Pe
tre — 17.
<n Ansamblul artistic 
română" : Ne-am pus 
cintcc — 19,30.
o Circul de stat ; Un 
circ — 19,30.

lo, 30.
„C. I. Nottara" (sala 
Lady X — 19,30, (sala 

de

La 46 de 
secunde

Pe cîteva străzi din Satu-Mare
— in decurs de numai trei ore !
— au fost sancționați, pentru 
traversarea prin locuri neper- 
mise, 235 de pietoni. Unul la 
fiecare... 46 de secunde. Dar nu 
atît numărul mare al sancțiuni
lor aplicate interesează, cit răs
punsurile pietonilor. Iată mos
tre :

— Am greșit. Plătesc.
— Scăpăm autobuzul.
— Mă gindeam la altceva.
— Am mai trecut și altă dată.
— Șt ce dacă era să mă cal

ce ? Intra și el în bucluc.
— Iar 1 M-ați mai amendat 

cu doi poli acum o oră...
Noroc că sondajul n-a 

decit 3 ore...
ținut

mor

Tă- 
scu-

..Rapsodia 
dorurile-n

șerif la...

Trofee 
lipsite 
de glorie

ROMÂNIA-FILM prez îndrăgostiții anului 1“

Producție a studiourilor din BarranGu : Martourovâ _ premiu) de interpretare feminină la Karlovy-Vary 
1974, Vil^reiss, Libu5rmovâ. Regia . JAROSLAV BALIK

Vasile Buhă și Constantin Ca
pră din Botoșani au pătruns in
tr-o pădure și au vinat, pe furiș, 
un căprior de toată frumusețea. 
Tot ca „in codru" s-au purtat cu 
viețuitoarele pădurii și un anume 
Gogu Cring din Botoșani și încă 
vreo cițiva. Firește, unii au fost 
amendați, alții vor fi condam
nați. Dar în urma lor, pădurea 
freamătă mai trist...

Accelerato-
rul si

*

Dunărea
Șoferul Aurel Costescu. de la 

Întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Orșova, ju
dețul Mehedinți, se deplasa cu 
un autotroliu spre un punct de 
lucru. La un moment dat. pă
zind că. în fața lui circulă un 
autovehicul cu viteză prea mică 
pentru araba lui prea mare. 
A. C. a apăsat pe accelerator și 
a încercat să-l depășească. 
în zona respectivă drumul 
mai îngust, spre a evita o 
ponare. A. C. a virat mai
spre margine, dar autotrollul a 
derapat, apoi s-a răsturnat și a 
căzut în Dunăre. Cind șoferul 
a fost adus la mal. era prea tir- 
ziu !

Cum 
era 

tam- 
mult

Rubrică redactata de
Petre POPA
cu sprl|inul corespondenților 
„Scînteii"

I

iz.su
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Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile

de acreditare a ambasadorului Regatului Danemarcei

27 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S.
Adunarea festivă de la București

Luînd cuvîntul în cadrul solemnită
ții de prezentare a scrisorilor, amba
sadorul Niels Boel a transmis pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. și poporului 
român urări de fericire și prosperi
tate din partea reginei Danemarcei, 
Margareta a Il-a.

Arătînd că intre România si Dane
marca există relații traditionale. am
basadorul danez a evocat posibilită
țile care există de a dezvolta in con
tinuare aceste relații pe multiple pla
nuri.

..Obiectivul comun al celor două 
guverne ale noastre — a spus amba
sadorul Danemarcei — este de a con
tribui activ la continuarea politicii 
de destindere și de cooperare în Eu
ropa. Evoluția politică în Europa a 
intrat într-o fază în care probleme 
de cea mai mare importantă pentru 
securitatea țărilor europene fac o- 
biect.ul unor negocieri multilaterale".

„Această evoluție — a spus în con
tinuare vorbitorul — merge pe linia 
eforturilor depuse de multă vreme 
de Danemarca, pentru a da destin
derii în Europa noi dimensiuni și un 
conținut mai concret. Iată de ce gu
vernul danez salută cu satisfacție 
această evoluție, sperînd că va con
tribui la crearea unei stări de lu
cruri in Europa, cind pacea va fi 
consolidată printr-o vastă cooperare, 
bazată pe încredere între state și în
tre oameni".

Subliniind că relațiile dintre Da
nemarca și Republica Socialistă 
România se caracterizează prin sim

A apărut revista „ERA SOCIALISTĂ"
nr. 3/1975

Cronica zilei
Revista se deschide cu editorialul 

„O agricultură modernă, intensivă, 
de înaltă productivitate". în conti
nuare, sînt publicate articolele 
„Alegerile de deputați, expresie a 
participării maselor la conducerea 
vieții social-economice", de SIMION 
DOBROVICI ; „Evoluția funcțiilor 
statului in edificarea noii orinduiri 
sociale în România", de IANCU. 
IONEL ; „Economisirea resurselor 
materiale — imperativ al activității 
economice", de VASILE M. PO
PESCU ; „Valorificarea superioară 
a terenurilor agricole", de GRI- 
GORE OBREJAN ; „Dezideratul 
democratizării relațiilor internațio
nale", de EDWIN GLASER și 
VICTOR DUCULESCU ; „Dezar
marea — cerință imperioasă a des
tinderii și păcii" de ALEXANDRU 
COROIANU.

t V
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
11,00 Film serial : Misiune impo

sibilă. „Box cu mănuși... și 
fără“ (partea I).

11.50 A șaptea artă și baletul pe 
gheată.

12,05 Noi aspecte ale satului so
cialist.

12,25 Telex.
12.30 închiderea programului. 
16,00 Curs de limba germană.
16,30-17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.
17,35 Din lumea plantelor și ani

malelor.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 Forum — emisiune social- 

politică pentru tineret.
18,40 Din țările socialiste
18.50 în sprijinul activității cul- 

tural-artistice de amatori, 
pentru campania electorală 
Să învățăm un cîntec : „Vo- 

patie și prietenie, ambasadorul Da
nemarcei a spus :

„Guvernul danez dorește să con
tribuie la întărirea acestor relații, 
in domeniile politic, economic și 
cultural. Avem sentimentul că exis
tă o bază pentru consolidarea și lăr
girea relațiilor economice. In calita
te de ambasador al țării mele la 
București, țelul meu va fi de a con
tribui la dezvoltarea crescîndă a re
lațiilor dintre cele două țări ale 
noastre, în toate domeniile".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind 
pentru urările ce i-au fost adresate, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis, la rîndul său, un călduros 
salut reginei Margareta a II-a și fa
miliei regale, împreună cu urări de 
pace și prosperitate pentru poporul 
danez.

„îmi exprim convingerea — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
raporturile de prietenie tradiționale 
dintre țările noastre vor cunoaște o 
dezvoltare in toate domeniile, spre 
binele reciproc al celor două po
poare, al păcii și înțelegerii interna
ționale".

„Vă este cunoscut — a spus în conti
nuare tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— că poporul român, angajat intr-o 
activitate susținută de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, militează pentru o largă cola
borare intre națiuni, pentru demo
cratizarea relațiilor internaționale și 
așezarea lor pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, a respectului inde
pendenței și suveranității naționale,

La rubrica OPINII, PETRU PÎN- 
ZARU semnează articolul „Trebu
ințele — în perspectiva civilizației 
socialiste și comuniste" (I). Artico
lul „Politica P.C.R. în domeniul în- 
vățămîntului, științei și culturii", 
de ION REBEDEU este găzduit la 
rubrica CONSULTAȚII. In cadrul 
rubricii ȘTIINȚĂ ȘI INVĂȚA- 
MtNT sînt inserate articolele 
„Energia nucleară și promovarea 
progresului tehnico-științific în 
țara noastră", de EMILIĂN RO- 
DEAN și „înfăptuirea principiului 
integrării învățămînt, cercetare, 
producție", de CORNEL PENESCU. 
Materiale interesante sint publicate 
și în cadrul celorlalte rubrici : PA
GINI DE ISTORIE. CURENTE ȘI 
IDEI, CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII, 
REVISTA REVISTELOR, CUVÎN- 
TUL CITITORILOR.

1 tul nostru-i gl^s fierbinte0.
Muzica : Emil Lerescu. Ver
suri : Ștefan Tita.

19,00 Familia.
19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal e Curier electo

ral.
20,00 Muzică ușoară.
20,15 Cadran economic mondial.
20.30 Teleclnemateca. Ciclul ..Mari 

regizori" : Andrzej Wajda. 
„Generație" — o producție a 
studiourilor cinematografice 
poloneze. In distribuție : Ta
deusz Lomnicky. Urszula 
Modryzynska, T. Jancsar.

22,00 Varietăți pe... 16 mm.
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
20,00 Film documentar-artistic : 

Bucureștlul văzut de la un 
metru înălțime.

20.15 Dialog : Democrație șl pro
gres. Invitați : Ov. Trăsnea 
și Cezar Radu.

20,40 Pagini celebre din opere in
terpretate de soprana Maria 
Slătinaru-Nistor și de teno
rul Florin Diaconescu.

21.10 Telex.
21.15 Portativ ’75.
21,50 Meridiane literare.
22,20 închiderea programului. 

neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Acționăm pen
tru instaurarea în Europa a unui 
climat de pace și securitate care să 
dea garanție fiecărui popor că se va 
putea dezvolta în mod liber, la adă
post de orice ingerințe sau agresiuni, 
să ofere o temelie trainică promo
vării largi și neîngrădite a relațiilor 
politice, economice, tehnico-științi- 
fice și culturale intre toate statele, 
fără deosebire de orinduire socială. 
Vom milita in continuare, cu fermi
tate, pentru încheierea cu succes a 
celei de-a II-a faze a Conferinței 
general-europene, pentru ținerea ul
timei faze la cel mai înalt nivel, 
pentru asigurarea pe mai departe, 
intr-un cadru organizatoric cores
punzător, a procesului de edificare a 
securității pe continent. Considerăm 
că există reale posibilități de a se 
înfăptui acest deziderat al poooarg- 
lor și imi exprim speranța că Româ
nia și Danemarca vor colabora fruc
tuos in această direcție".

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
danez succes deplin în îndeplinirea 
misiunii sale în România.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială, prietenească, cu ambasadorul 
Regatului Danemarcei, Niels Boel. 
La solemnitatea înmînării scrisorilor 
și la convorbire au participat Con
stantin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Marti după-amiază a sosit la Bucu
rești Laurence Everil Mann. ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Guyana în Republica 
Socialistă România.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat 

să se răcească în cea mai mare parte 
a tării. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit în Moldova. Dobrogea. 
Muntenia, unde au căzut ninsori sla
be. locale. în Banat. Crișana și zona 
de munte, dimineața s-a produs cea
tă. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 7 grade la Cot
nari și plus 5 grade la Borod. Vîntul 

r a rpai prezentat intensificări locale 
r'îrisifâria de munte.' în Moldovei.

■ Dobrogea și Bărăgari>''îh’..'feucurcști : 
Vremea a fost închisă. Temporar a 
nins slab. Vîntul a suflat moderat. 
Temperatura maximă a fost de mi
nus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6.
7 și 8 februarie. în țară : Cerul va fi 
variabil, cu innorări mai accentuate 
în jumătatea de sud a tării, unde vor 
cădea precipitații slabe, mai ales sub 
formă de ninsoare. în rest, precipi
tații izolate. Vintul va sufla moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre minus 12 și minus 2 grade, 
mai coborite la începutul intervalu
lui în depresiuni și în nordul tării, 
iar minimele vor oscila intre minus 
6 și plus 4 grade. Pe alocuri, în nord- 
vestul tării se va produce ceată. în 
București : Cerul va fi mai mult no- 
ros. Ninsoare slabă la începutul in
tervalului. Vint slab, pînă la mode
rat. Temperatura în scădere la înce
put, apoi staționară.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI

DIN 2 FEBRUARIE 1975
Categoria I : (13 rezultate) 4 va

riante 10 ța sută a 29 765 lei.
Categoria a II-a : (12 rezultate)

1 variantă 50 la sută a 5 086 lei și 
97 variante 10 la sută a 1 013 lei.

Categoria a III-a : (11 rezultate)
159,25 variante a 973 lei.

Marti după-amiază a avut loc în 
Capitală o adunare festivă organizată 
de Consiliul general A.R.L.U.S. cu 
prilejul împlinirii a 27 de ani de la 
semnarea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Externe 
și altor ministere, reprezentanți ai 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. și unor organizații obștești, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene. 
Erau prezenți membrii delegației A- 
sociatiei de prietenie sovieto-română, 
condusă de Oleg Iakovlevici Kasia- 
nenko. ministrul industriei ușoare al 
R.S.S. Ucrainene, președintele filia
lei ucrainene a Asociației de priete
nie sovieto-română. care se află în 
vizită in tara noastră, precum și 
membri ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

Adunarea a fost deschisă de Ilie 
Murgulescu. vicepreședinte al Consi
liului general A.R.L.U.S.

Despre semnificația acestei aniver
sări a vorbit Maria Groza, membru 
al Biroului Consiliului general 
A.R.L.U.S., care a evocat însemnăta
tea tratatului încheiat la 4 februa
rie 1948.

Relevind dezvoltarea pe multiple 
planuri a raporturilor româno-sovie- 
tice. vorbitoarea a subliniat in con
text că un factor de o însemnătate 
covîrșitoare l-au constituit și il con
stituie întîlnirile și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev.

în cadrul cuvîntării, tovarășa Ma
ria Groza s-a referit pe larg la poli
tica internă și externă a partidului, 
la marile succese pe care poporul 
nostru, sub conducerea P.C.R.. le-a 
obținut în marea operă de transfor
mare revoluționară a patriei. pre
cum și la hotărîrea sa de a transpu
ne în viată mărețele sarcini trasate 
de documentele Congresului al 
XI-lea. în încheiere, vorbitoarea a 
relevat faptul că, la cea de-a 27-a 
aniversare a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre România și Uniunea So
vietică. oamenii muncii din tara 
noastră iși exprimă satisfacția pen
tru roadele bogate ale relațiilor sta
tornicite între partidele și statele 
noastre, convingerea că și în viitor

Întîlniri prietenești
La Ambasada sovietică de Ia București

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko, a organi
zat marți seara, in saloanele amba
sadei. o întîlnire prietenească cu pri
lejul celei de-a 27-a aniversări a sem
nării primului Tratat de prietenie.

'<"'c6lS5orâi;e șT^sistentă mutlifflă'Tintre“
UniunteaulRepitblicilor Sovietice So- 

■cialiâte’și Republica Socialistă Româ
nia, in cadrul căreia au fost prezen
tate filme documentare sovietice.

Au participat tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pătan. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Maria Groza 
și Ilie Murgulescu. vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, George

La Ambasada română de Ia Moscova
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Cores

pondentul nostru transmite : Cu pri
lejul împlinirii a 27 de ani de la 
semnarea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
între România și U.R.S.S., ambasa
dorul României în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, a organizat în sa
loanele ambasadei, la 4 februarie, o 
întîlnire prietenească.

Au participat V. I. Konotop, mem
bru al C.C al P.C.U.S., prim-secre- 
tar al Comitetului regional Moscova 
al P.C.U.S.. președintele conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.). G. A. Ki
seliov. adjunct de șef de sectie la 
C.C. al P.C.U.S.. N. N. Rodionov, 
N. P. Firiubin. adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.. mem
bri ai conducerii altor ministere, ac
tiviști ai C.C. al P.C.U.S., func

aceste legături durabile vor cunoaș
te un curs mereu ascendent, potrivit 
intereselor vitale ale ambelor țări și 
popoare, ale cauzei păcii și socialis
mului în lume.

A luat, apoi, cuvîntul V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, care, după ce a 
scos in evidentă însemnătatea tra
tatului semnat cu 27 de ani in urmă 
pentru întărirea și dezvoltarea re
lațiilor de prietenie frățească dintre 
partidele, popoarele și țările noas
tre, a subliniat importanța inesti
mabilă pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre P.C.U.S. și 
P.C.R., dintre U.R.S.S. și România, 
a intîlnirilor dintre tovarășii Leo
nid Brejnev și Nicolae Ceaușescu, 
precum și a schimburilor de dele
gații de partid, departamentale, sin
dicale, de tineret.

Ambasadorul a înfățișat succint 
realizările remarcabile obținute de 
popoarele Uniunii Sovietice în trans
punerea în viață a Programului sta
bilit de Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S., politica îndreptată spre 
consolidarea și menținerea păcii în 
lume, spre dezvoltarea colaborării 
frățești multilaterale dintre statele 
socialiste, pentru destindere inter
națională.

în încheiere, ambasadorul V. I. 
Drozdenko a arătat că poporul so
vietic se bucură din toată inima de 
succesele obținute de oamenii mun
cii din țara noastră, sub conducerea 
P.C.R., în edificarea României so
cialiste, fantul că în întreaga țară 
acum se desfășoară o muncă crea
toare de transpunere în viată a ho- 
tărîrilor celui de-al XI-lea Congres 
al partidului.

■ir
Cu același prilej. în holul Casei 

prieteniei româno-sovietice din Ca
pitală. a fost organizată o fotoex- 
poziție înfătișînd aspecte din reali
zările U.R.S.S. în construcția comu
nismului.

★
Adunări consacrate împlinirii a 27 

de ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și U.R S.S. au 
avut loc și la Constanta, Arad și 
Oradea. Do asemenea. în numeroase 
localități din tară au fost organizate 
seri literare și alte manifestări.

(Agerpres)

CU PRILEJUL INSTALĂRII GUVERNULUI
DE TRANZIȚIE AL ANGOLEII

Tovarășului dr. AGOSTINHO NETO
Președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei

Instalarea guvernului de tranziție al Angolei — etapă importantă în 
lupta eroicului popor angolez pentru cucerirea independenței totale a 
patriei sale — îmi oferă fericitul prilej de a vă adresa, în numele po
porului român, al Partidului Comunist Român și al meu personal, cele 
mai călduroase felicitări și urări de succes deplin în îndeplinirea nobilei 
misiuni dedicate dezvoltării independente și suverane a Angolei, progre
sului economico-social liber și de sine stătător al poporului angolez.

Dînd expresie sentimentelor de solidaritate frățească care animă re
lațiile dintre popoarele noastre, dintre Partidul Comunist Român și Miș
carea Populară pentru Eliberarea Angolei, consfințite prin Declarația 
comună semnată cu ocazia vizitei dumneavoastră la București, aș dori 
să vă asigur și cu acest prilej, tovarășe președinte, că Partidul Comunist 
Român, poporul român vor acorda și în viitor întregul lor sprijin luptei 
de eliberare națională din Angola pînă la victoria finală și înlăturarea 
deplină a dominației coloniale. îmi exprim convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare între țările și popoarele noastre se vor dezvolta 
continuu în interesul reciproc, al unității tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste, anticolonialiste, pentru triumful idealurilor de pace și 
securitate în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului ROBERTO HOLDEN 
Președintele Frontului Național pentru Eliberarea Angolei

Cu prilejul instalării guvernului de tranziție din Angola, îmi este 
deosebit de plăcut să vă transmit, în numele poporului român, al Parti
dului Comunist Român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări 
și urări de noi succese pe calea dobîndirii independenței naționale de
pline. a progresului economic și social al țării dumneavoastră.

Așa cum am subliniat și în cursul convorbirilor avute cu un an 
în urmă la București, în Declarația comună semnată cu acel prilej, 
Partidul Comunist Roman, poporul român vor continua să acorde în
tregul lor sprijin luptei de eliberare națională din Angola pînă la 
victoria finală, văzînd în aceasta o expresie a dorinței noastre comune 
de a dezvolta o colaborare frățească între țările și popoarele noastre, 
de a contribui la întărirea unității și solidarității tuturor forțelor care 
luptă împotriva colonialismului și neocolonialismului, a politicii impe
rialiste de forță și dictat, pentru respectarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a fi pe deplin stăpîn pe destinele sale. îmi exprim convingerea 
că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între Partidul Comu
nist Român și Frontul Național pentru Eliberarea Angolei vor continua 
să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și progre
sului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Dumitru Turcuș și Vasile Șan- 
dru, adiuncți de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., membri ai Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., ai conducerii 
unpr minister,e, instituții centra- 

JY6’ șî’ dȚgahSzațji' obștești, acaderni- 
cieni și alți oarn^Hi de știință, gene-,, 
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă, condusă de O. I. Kasianenko. mi
nistrul industriei ușoare al R.S.S. 
Ucrainene, președintele filialei ucrai
nene a Asociației de prietenie sovie
to-română, care se află în vizită în 
tara noastră.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

ționari superiori în M.A.E. al 
U.R.S.S., membri ai conducerii cen
trale a A.P.S.R., reprezentanți ai 
unor întreprinderi — membre colec
tive ale A.P.S.R., generali și ofițeri 
superiori sovietici, oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Cu același prilej, la fabrica de tri
cotaje „Rosa Luxemburg" din Kiev 
a avut loc o adunare festivă. Au 
participat membri ai conducerii fi
lialei Asociației do prietenie sovie
to-română (A.P.S.R.). un mare nu
măr de muncitori, ingineri și tehni
cieni. ziariști. Despre semnificația e- 
venimentului au vorbit Pavsukova 
Olga Gavrilovna, prim-adjunct al 
ministrului justiției din Ucraina, și 
Florea Stoenescu. viceconsul la Con
sulatul general al României din Kiev.

Tovarășului JANOS SAVIMBI
Președintele Uniunii Naționale pentru Independența Totală a Angolei 

în numele poporului român, al Partidului Comunist Român și al 
meu personal, am deosebita plăcere de a vă adresa calde felicitări cu 
ocazia instalării guvernului de tranziție al Angolei — eveniment remar
cabil în lupta poporului angolez pentru libertate și independență — și 
urări de noi succese pe calea propășirii patriei dumneavoastră și a 
cuceririi independenței naționale depline.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi sentimentele noastre de soli
daritate frățească și sprijinul pentru cauza dreaptă a bravului popor 
angolez în lupta pentru înlăturarea dominației coloniale și cucerirea 
independenței naționale și îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile 
de prietenie și solidaritate frățească statornicite între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Națională pentru Independența Totală a Angolei vor 
continua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al forțelor care 
luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, 
pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

. V‘al Partidului Comunist Român 
-ah ■■■■;——,----- j.----- -

Excelenței Sale JONNE EDUARDO PINNOCK 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Guvernului de tranziție al Angolei
Cu prilejul instalării guvernului de tranziție al Angolei îmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez cele mai călduroase felicitări și cele mai 
bune urări de succes deplin în îndeplinirea nobilei dumneavoastră mi
siuni. îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate mi
litantă statornicite între poporul român și poporul angolez se vor dez
volta și adinei în continuare în spiritul egalității și respectului între na
țiuni, contribuind astfel la consolidarea climatului de cooperare și înțe
legere între popoare, la edificarea unei lumi mai bune, mai drepte.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului A LI MANSOOR
Prim-ministru al Guvernului Republicii Populare Bangladesh

Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru ai 
Guvernului Republicii Populare Bangladesh, vă transmit sincere felici
tări și urări de succes în activitatea de înaltă răspundere ce v-a fost 
încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre România și 
Bangladesh se vor dezvolta și în viitor, în folosul celor două țări, al păcii 
și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

AGRICIIITW - 0 AMPU 
ȘI RODNICĂ PERSPECTIVĂ

București

(Urmare din pag. I)
Este vorba, in esență, de dezvol

tarea și modernizarea în continuare 
a bazei tehnico-materiale, îneît 
încă în cursul cincinalului viitor 
să se asigure mecanizarea comple
tă a tuturor lucrărilor agricole, in
clusiv în zootehnie, un nivel de 
chimizare apropiat de nivelul ță
rilor cu agricultură dezvoltată ; de 
sporirea fertilității pămîntului, 
prin realizarea unor vaste lucrări 
de irigații și îmbunătățiri funciare, 
însumînd în suprafață aproape trei 
milioane de hectare ; de extinde
rea activității de cercetare și pro
movarea pe scară largă a cuceriri
lor științei agrotehnice și agrobio- 
Iogice moderne : de perfecționarea 
calificării, de creșterea gradului de 
pregătire tehnică a tuturor oame
nilor muncii din agricultură. Toate 
aceste măsuri vor avea un suport 
masiv în importantele investiții 
prevăzute în sfera producției agri
cole, care se vor ridica în urmă
torul cincinal la 110 miliarde lei, 
— mai mult decît de două ori volu
mul investițiilor din cincinalul 
1966—1970.

Se conturează astfel perspectiva 
însufletitoare ca. in viitorul cinci
nal, producția agricolă să crească 
anual în medie cu 4,6—6 la sută. 
Pe această bază vor avea loc pro
pășirea și înflorirea generală a sa
telor, ridicarea gradului de civili
zație și bunăstare a țărănimii, a- 
propierea treptată a condițiilor de 
muncă și de viață de la sate de 
cele de la orașe

Se înțelege că realizarea unor 

obiective de o asemenea amploare 
cere o intensă mobilizare a tuturor 
celor ce muncesc in agricultură — 
țărănimea cooperatistă, lucrătorii 
din întreprinderile agricole de stat, 
mecanizatorii, specialiștii — atra
gerea lor activă la dezbaterea și 
soluționarea multiplelor probleme 
de care depinde îmbunătățirea ac
tivității în acest sector.

în activitatea partidului nostru 
de conducere a vieții economico- 
sociale s-a statornicit trainic în ul
timii ani, ca o expresie a adîncirii 
democrației noastre socialiste, prac
tica consultării largi a oamenilor 
muncii, a organizării periodice de 
consfătuiri pe ramuri de activitate. 
Această practică a fost aplicată sis
tematic și și-a vădit rodnicia și în 
agricultură. în răstimpul care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului au avut loc citeva con
sfătuiri pe țară, cu participarea a 
diferite categorii de oameni ai 
muncii și activiști din acest dome
niu. însemnătatea acestor consfă
tuiri a crescut considerabil prin 
participarea secretarului general al 
partidului, cuvintările rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu a- 
ceste prilejuri dobindind, de fie
care dată, valoarea unui îndreptar 
pentru ridicarea întregii activități 
desfășurate in agricultură la un ni
vel superior.

în suita acestor manifestări se 
înscrie și consfătuirea ce se des
chide astăzi, ale cărei lucrări vor 
fi urmărite cu atenție de Întreaga 
tară și căreia ii urăm SUCCES DE
PLIN 1

TREI COMPETIȚII
în luna februarie sint programate 

tn București, la sala de atletism de 
la complexul polisportiv ,23 Au
gust", trei competiții interesante : 
concursul republican universitar 
(8—9 februarie), campionatele națio
nale pe teren acoperit (15—16 fe
bruarie) și concursul internațional 
„Cupa de cristal" (22—23 februarie).

După concursul de simbăta viitoa
re, care va reuni la întreceri pe cei 
mai buni atleți din rindul studenți
lor în probele specifice sezonului de 
sală, la sfirșitul săptăminii urmă
toare se vor confrunta sportivii 
fruntași pentru decernarea titlurilor 
de campioni naționali pe teren aco
perit. Campionatele se vor desfășura 
la șapte probe masculine — 60 m, 
60 m garduri, sărituri în înălțime, 
în lungime, cu prăjină, trinlusalt. ca 
și la aruncarea greutății, iar la fe
minin, la cinci probe — 60 m, 60 m

FOTBAL : Politehnica Timișoara — Honved Budapesta: 3—2

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii"). Continuînd turneul în 
țara noastră, cunoscuta echipă Hon
ved Budapesta a întîlnit ieri, la 
Timișoara, formația locală Poli
tehnica. Cei peste 15 000 de su
porteri prezenți pe stadionul C.F.R. 
au urmărit o partidă interesantă. Pri
ma repriză a aparținut oaspeților, 
care au înscris prin internaționalul 
Kozma. După pauză, odată cu intro
ducerea în formație a lui Boiin. Păl- 
tinișan și Bungău. fotbaliștii timișo
reni au pus deseori in dificultate so

ATLETICE ÎN SALĂ

garduri, sărituri în lungime, înălți
me și aruncarea greutății.

înscrierea și participarea atleților 
la campionatele naționale pe teren 
acoperit sint condiționate de înde
plinirea unor rezultate standard. în 
afara clasamentelor individuale pe 
probe se va Întocmi și un clasament 
pe echipe după numărul de medalii 
de aur, argint și bronz cucerite de 
sportivii cluburilor și asociațiilor. 
La stabilirea ordinii va prima nu
mărul medaliilor de aur. Clubul sau 
asociația sportivă clasată pe locul 
întîi va primi o cupă din partea fe
derației de specialitate.

Cu privire la concursul pentru 
..Cupa de cristal", anunțăm că oină 
ieri se primise la F.R.A. înscrie
rea unor atleți din cinci tari : Bul
garia. Cehoslovacia, Danemarca, 
Grecia și U.R.S.S.

lida apărare budapestanâ. Bojin de 
două ori și Bungău o dată (din lovi
tură liberă de la 30 metri) au inscris 
pentru Politehnica. Spre final, oas
peții au avut o revenire, reușind să 
mai marcheze o dată prin același 
Kozma. astfel că partida a luat sfir- 
șit cu scorul de 3—2 (0—1) pentru 
timișoreni. Politehnica a utilizat ur
mătorii jucători : Jivan (Catona) — 
Mioc (Popa). Mehedintu (Păltinișan). 
Arnăulu (Maier), Cringașu — Dem- 
brovschi, Giuchici (Bungău) — Floa- 
res (Mioc). Cotec (Bojin), Petrescu,

Mîine, la Calcutta 
încep campionatele mon

diale de tenis de masă
CALCUTTA 4 (Agerpres). — Cea 

de-a 33-a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă începe 
mîine la Calcutta și va dura pînă la 
16 februarie, reunind în jurul mese
lor de joc pe maeștrii „micii ra
chete" din peste 50 de țări, printre 
care și România. Cu 22 de ani in 
urmă, Federația indiană de tenis de 
masă a mai organizat campionatele 
mondiale, la Bombay, astfel că gaz
dele posedă experiența unei compe
tiții de asemenea amploare, pe care 
de data aceasta orașul Calcutta o in- 
timpină cu pregătiri deosebite. în
trecerile vor avea loc intr-o sală cu 
o capacitate de circa 12 000 de locuri, 
în orașul campionatelor au sosit ma
joritatea delegațiilor participante, re
porterii și specialiștii formulează pri
mele pronosticuri, acordind cele mai 
mari șanse in primul rînd sportivi
lor asiatici, respectiv celor din R. P. 
Chineză și Japonia.

România prezintă la actuala ediție 
o formație feminină cu Maria Ale
xandru, Magdalena Lesai, Viorica 
Moldovan și o echipă masculină cu 
Teodor Gheorghe. Șerban Doboși, 
Marin Firănescu și Al. Buzescu.

BOB : Programul întrecerilor pentru titlurile lumii
Pentru a opta oară, campionatele 

mondiale de bob se vor desfășura pe 
pirtia de la Cervinia. întrecerile 
sînt programate intre 15 și 24 februa
rie. La actuala ediție a competiției 
și-au anunțat participarea sportivi 
din Austria, Elveția, R. F. Germa
nia. România, Anglia, Italia și alte 
țări.

între 9 și 13 februarie vor avea 
loc antrenamentele pentru echipajele

ÎN CÎTEVA
HANDBAL

în prima zi a turneului internațio
nal feminin de handbal, care se des
fășoară in localitatea cehoslovacă 
Cheb. selecționata secundă a Româ
niei a învins cu scorul de 15—11 
(8—6) formația Bulgariei. Celelalte 
două partide disputate, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Polonia — 
Iugoslavia 18—14 (11—6) ; Cehoslova
cia — Ungaria 16—11 (9—6).

TENIS

Primele rezultate din cadrul tur
neului International de tenis de la 
St. Petersburg (Florida) : Fillol 
(Chile) — Bengtsson (Suedia) 7—6, 
4—6. 6—3 ; Gottfried (S.U.A.) — Ka- 
kulia (U.R.S.S.) 6—3, 6—1 ; Borowiak 
(S.U.A.) — Belkin (Canada) 7—6, 
6—1 ; Pasarell (S.U.A.) — Koch (Bra
zilia) 6—3, 6—4 ; Metreveli (U.R.S.S.) 
— Turner (S.U.A.) 0—6, 6—2. 6—2.

VOLEI

După cum s-a mai anunțat, turne
ele din cadrul grupelor semifinale 
ale „Cupei campionilor europeni" și 
„Cupei cupelor" la volei masculin se 

de două persoane, concursul oficia! 
fiind programat in zilele de 15 și 16 
februarie. Campionatele mondiale 
rezervate echipajelor de patru per
soane se vor disputa în zilele de 23 
și 24 februarie.

Pîrtia de la Cervinia este în lun
gime de 1 540 m. cu o diferență de 
nivel de 139 m. Startul se va da de 
la o altitudine de 2137 m.

RÎNDURI
vor desfășura în zilele de 7, 8 și 9 
februarie in patru orașe. în „C.C.E.", 
la Brno, echipa Dinamo București va 
evolua într-o grupă alături de forma
țiile Zetor Zbrojovka Brno, S. K. 
Leipzig și Panini Modena (Italia). în 
cealaltă grupă, la Sofia, vor juca Sla
via Sofia, Starlift Blokkeer (Olanda), 
Ț.S.K.A Moscova și Resovia Rzsezow 
(Polonia). Formația Explorări Baia 
Mare va evolua in grupa de la Buda
pesta a „Cupei cupelor" împreună 
cu formațiile Ujpest Dozsa, Traktor 
Schwerin și Odelena Vodă (Cehoslo
vacia). Cea de-a doua grupă a semi
finalelor „Cupei cupelor" de la A- 
riccia (Italia) are următoarea compo
nență : Electrotehnik Riga (U.R.S.S.), 
Levski Spartak (Bulgaria), Ariccia și 
Interlanca (Olanda).

SAH

După cum s-a anunțat, marele 
maestru american Robert Fischer, 
deținătorul titlului mondial la șah. a 
informat federația internațională de 
specialitate că preferă să dispute 
meciul pentru titlu în orașul Manila, 
capitala Filipinelor. în schimb, șalan- 
gerul său, Anatoli Karpov (U.R.S.S.), 
dorește ca meciul să se dispute la 
Milano, un alt oraș care s-a oferit 
să găzduiască această întîlnire șa- 
histică.

Secretarul general al Federației a- 
mericane de șah. Edmund Edmond
son. a declarat că alegerea locului de 
disputare rămîne la latitudinea celor 
doi mari maeștri. în cazul cind Fi
scher și Karpov nu vor cădea de 
acord, alegerea orașului-gazdă va fi 
făcută de Comitetul executiv al 
F.I.D.E., ce se va reuni la 17 februa
rie.
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înalta prețuire pentru cercetarea Sprijinul prețios al României - un puternic■ BELGRAD

științifica româneasca act de încurajare pentru poporul vietnamez"
Tovarășa academician SUBLINIAZĂ ZIARUL „NHAN DAN", ORGANUL C.C. 

AL PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM

Tovarășul Stane Dolanț a primit pe șeful 
delegației române la Conferința interparlamentară

dr. ing. Elena Ceaușescu a primit 
titlul de membru de onoare
al Institutului Ecuadorian

de Științe Naturale

HANOI 4 (Agerpres). — „Recenta 
semnare a acordurilor cu privire la 
ajutorul pe care România îl acordă 
R.D. Vietnam reprezintă o dovadă a 
faptului că relațiile de prietenie și 
întrajutorare între cele două țări se 
întăresc și se dezvoltă continuu", 
scrie ziarul „Nhan Dan", organul C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam.

Ca și in trecut, scrie ziarul, parti
dul, guvernul și poporul român spri
jină poporul vietnamez în lupta sa 
justă pentru respectarea Acordului

de la Paris. „înțelegînd dificultățile 
pe care Ie intimpină poporul vietna
mez, România continuă să-1 ajute în 
vindecarea rănilor provocate de 
război și in reconstrucția naționala. 
Ajutorul și sprijinul prețios al țări
lor socialiste, inclusiv al României, 
reprezintă un puternic act de încura
jare pentru poporul vietnamez in 
construirea socialismului în Nord și 
în obținerea independenței șl demo
crației in sudul Vietnamului" — 
subliniază ziarul.

QUITO 4 (Agerpres). — Institutul 
Ecuadorian de Științe Naturale — 
cel mai înalt for științific al tării 
— a acordat tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
țiul de membru de onoare, 
merite deosebite in 
științifică.

Ceremonia a avut 
culturii din Quito, cel 
centru de artă, știință 
dorian, în cadrul _____  _____ _
dedicate celei de-a 34-a aniversări de 
la crearea institutului

La sesiune au participat, alături de 
membrii institutului, adjunctul mi
nistrului educației publice din Ecua
dor. doctor Polivio Chavez, ambasa
dorul României la Quito. Dumitru 
Moianu, reprezentanți ai vieții cul
turale și sociale din capitala ecuado- 
riană, oameni de știință, profesori u- 
niversitari, ziariști.

Profesorul doctor Misael Acosta 
Solis, președintele Institutului Ecua
dorian de Științe Naturale, a subliniat 
că hotărîrea Consiliului director al 
acestui înalt for științific, de a acor
da tovarășei academician doctor 
giner Elena Ceaușescu titlul 
membru de onoare, reprezintă 
semn al recunoașterii modului __ 
marcabil în care conduce un impor
tant institut de cercetări in Româ
nia, a aportului său deosebit la dez
voltarea vieții științifice din 
nia, a meritelor sale in efectuarea 
de studii importante în domeniul chi
miei.

La rîndul său, profesorul doctor 
Jose Munoz, vicepreședintele Institu
tului Ecuadorian de Științe Natura
le. a evocat pe larg personalitatea 
științifică a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu și 
a arătat că acordarea acestui înalt 
titlu, al patrulea în cei 34 de ani de 
existență a institutului, constituie 
„recunoașterea importantei și difi
cilei munci științifice in una dintre 
cele mai noi ramuri ale chimiei mo
derne. aceea a polimerilor".

Participanții la solemnitate au pri
mit cu viu interes și satisfacție mesa
jul tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. adresat Con
siliului director al Institutului Ecua
dorian de Științe Naturale, căruia i-a 
dat citire ambasadorul tării noastre 
la Quito.

în mesaj, exprimînd cele mai cal
de mulțumiri pentru acordarea ti
tlului de membru de onoare al pres
tigiosului for științific ecuadorian, 
tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu subliniază : 
„Permiteti-mi să interpretez această 
emoționantă inițiativă a dumnea
voastră drept o prețuire nu nu
mai a activității mele științifice, 
ci și un omagiu adus cercetării

ti- 
pentru 

activitatea sa
loc la Palatul 
mai important 
și litere ecua- 

sesiunii solemne

in- 
de 
un 
re-

Romă-

științifice românești pe care o slu
jesc. Văd in aceasta o nouă expresie 
a sentimentelor de prietenie și sti
mă ce însuflețesc relațiile dintre sta
tele noastre, a dorinței sincere de a 
contribui la întărirea și dezvoltarea 
continuă a colaborării dintre popoa
rele român și ecuadorian, între oa
menii de știință din cele două țări.

în ciuda distantelor geografice 
mar; existente intre țările noastre, 
oamenii de știință români 
rieni pot dezvolta relații 
colaborare, o conlucrare și 
da experiență fructuoasă, 
să contribuie la progresul economie 
și social al popoarelor noastre, la 
promovarea colaborării științifice 
internaționale.

Știința a fost și este, prin exce
lență, partizana progresului, a liber
tății și demnității umane, un sprijin 
al omului în lupta pentru civilizație, 
pentru o viață mai bună. Rațiunea 
ei de a fi, posibilitatea însăși a dez
voltării ei neîntrerupte reclamă cu 
stringență o conlucrare tot mai strîn- 
să între cei ce o slujesc, o colaborare 
și cooperare internațională, înlătu
rarea oricăror impedimente și ba
riere artificiale, a oricăror îngrădiri 
și discriminări între națiuni, nece
sită accesul liber al întregii omeniri 
la cuceririle 
parea activă 
îmbogățirea 
universale.
zilele noastre, colaborarea și conlu
crarea internațională dintre oamenii 
de știință poate și trebuie să joace 
un rol de cea mai mare însemnătate 
în realizarea idealurilor de progres, 
bunăstare, echitate socială, destin
dere și pace ale întregii omeniri.

în numele unor asemenea idealuri, 
aș dori să acționăm pentru ca, prin 
eforturi comune, să facem ca legătu
rile și colaborarea dintre cercetătorii 
și oamenii de știință români 
dorieni să devină în viitor 
strinse, mai fructuoase".

în încheierea ceremoniei a 
vîntul adjunctul ministrului educa
ției publice, doctor Polivio Chavez, 
care a apreciat acest act de omagiere 
a activității științifice a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu ca un pas important în 
dezvoltarea relațiilor pe tărim știin
țific între cele două țări.

*
Presa din Quito a consacrat ample 

relatări ceremoniei în cadrul căreia 
a fost conferit titlul de membru de 
onoare al Institutului Ecuadorian de 
Științe Naturale și a publicat pe larg 
mesajul adresat cu acest prilej de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

și ecuado- 
de strinsă 
un schimb 
de natură

geniului uman, partici- 
a tuturor popoarelor la 
tezaurului cunoașterii 
Mai mult ca oricînd, in

și ecua- 
tot mai

luat cu-

0 declarație a Comitetului pentru reunificarea pașnică9

a Coreei
— Comi- 
pașnică a 
declarație 
fermitate 

Seul care.

PHENIAN 4 (Agerpres). 
tetul pentru reunificarea 
Coreei a dat publicității o 
în care a condamnat cu 
acțiunile autorităților de la
în ciuda opoziției populației sud-co- 
reene. încearcă să desfășoare un așa- 
zis „referendum" in scopul obținerii 
de voturi favorabile asa-numitului 
„sistem de renovare" preconizat de 
regimul antipopular sud-coreeon.

Arătînd că scopul „referendumului" 
este menținerea dictaturii in Coreea 
de sud si a scindării Coreei, declara
ția relevă că populația sud-coreeană 
se află angajată intr-o luptă hotărită 
pentru dejucarea acestor planuri si. 
totodată, evidențiază solidaritatea în
tregului popor coreean cu această 
luptă, desfășurată in ciuda represiu
nilor dezlănțuite de regimul de la 
Seul.

WASHINGTON:

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

Operafiuni de elaborare a textelor privind cooperarea în dome 
niile educafiei și științei

GENEVA 4 (Agerpres). — Subco
misia pentru educație a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa elaborează. în prezent, textul 
introductiv la viitorul document care 
preconizează măsuri concrete meni
te să dezvolte cooperarea în dome
niile educației și științei 
participante.

Dezvoltarea legăturilor 
nale în aceste domenii 
pută ca o contribuție la 
înțelegere reciprocă între 
iar cooperarea propriu-zisă ca o ac
tivitate menită să se realizeze în 
vantajul tuturor, atît în prezent, 
și în viitor.

Schimburile de cunoștințe și 
experiență, contactele între organiza
ții, instituții și persoane care lucrea
ză în domeniile științei și educației

între tarile

internat.io- 
este conce- 
o mai bună 

popoare.

a- 
cît

de

— In afara și în cadrul unor aran
jamente speciale — sînt subordonate 
aceluiași scop principal —ornai bună 
înțelegere reciprocă între popoare. 
Dezvoltarea cooperării în sectoare de 
interes comun va ține seama de ni
velul de cunoștințe și de resursele 
științifice ale 
astfel îneît să 
ror popoarelor 
țiilor viitoare, 
tanța studierii
procesul de mai bună cunoaștere 
ciprocă între popoare, textul ce 
mează a fi adoptat menționează 
progresele obținute în domeniul
operării științifice și al educației tre
buie să fie însoțite de învățarea lim
bilor străine ca important instru
ment de comunicare între oameni.

țărilor participante, 
fie avantajoasă tutu- 
și folositoare genera- 

Recunoscînd impor- 
limbilor străine In 

re- 
ur-

că 
co-

în pregătirea Conferinței privind 
examinarea îndeplinirii tratatului 

de neproliferare a armelor nucleare 
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 4 (Agerpres). — La Ge
neva au început lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a Comitetului pregăti
tor al Conferinței privind examina
rea îndeplinirii tratatului de neproli- 
ferare a armelor nucleare, care va 
avea loc în mai 1975. La lucrările co
mitetului participă delegații din 32 
de state nucleare și nenucleare, prin
tre care și România.

Conferința din mai 1975. prima de 
acest gen de la intrarea în vigoare a 
tratatului, va constitui un moment 
politic de importantă majoră in dez
baterea și negocierea problemelor 
nucleare Examinarea modului in 
care statele-părți și?air încteplinit 
obligațiile asumate cie-ă lungul celor 
cinci ani de la intrarea în vigoare a 
tratatului va permite conferinței __ 
analizeze stadiul negocierilor pe ca- 
lea reducerii cursei înarmărilor »> 
dezarmării nucleare. în vederea 
tăririi climatului internațional

blemelor conferinței. Adoptarea unor 
astfel de reguli, a arătat el. este 
cerută de importanta și caracterul 
conferinței, constituie una dintre pre
misele elementare ale bunei desfă
șurări a lucrărilor și asigurării suc
cesului acesteia.

Delegația română, a arătat vorbi
torul. este hotărîtă să acționeze cu 
perseverentă și să participe activ, 
împreună cu toate celelalte delegații, 
la elaborarea și adoptarea acelor mă
suri organizatorice care creează con
ferinței cadrul necesar unor dezbateri 
de fond asupra îndeplinirii*tratatului 
și hotărîrii unor măsuri ferme pe 

dezarmării nuclgarg si țnțărirji 
securității tuturor statelor.

să

și 
în
de 

pace și a securității tuturor state
lor. Conferința va lua. de asemenea, 
în discuție problemele cooperării in
ternaționale pentru folosirea pașnică 
a energiei nucleare tinind cont 
evoluțiile noi 
tul economic 
actual.

Intervenind 
ședințe a comitetului în legătură cu 
proiectul regulamentului de proce
dură a conferinței, reprezentantul 
tării noastre, ambasadorul Constan
tin Ene. s-a pronunțat pentru adop
tarea unor reguli de procedură de
mocratice. care să asigure conferin
ței și organismelor acesteia caracte
rul unui for larg și deschis de ne
gociere și dezbatere a tuturor pro-

de 
intervenite în contex- 
și politic international
în dezbaterile primei

BELGRAD 4. — Corespondentul
nostru transmite : Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., care con
duce delegația română la cea de-a 
doua Conferință interparlamentară 
consacrată cooperării și securității în 
Europa, a fost primit de Stane 
Dolant, secretar al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. A 
fost prezent ambasadorul României 
la Belgrad. Virgil Cazacu.

într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, au fost abordate as
pecte ale relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre partidele si po
poarele celor două țări. S-a relevat 
că întilnirile și convorbirile fructuoa
se dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au creat premisele 
favorabile pentru dezvoltarea în con
tinuare, pe o linie mereu ascenden
tă, a acestor relații.

în aceeași zi, delegația grupului 
român al Uniunii Interparlamentare, 
alcătuită din Corneliu Mănescu, pre
ședintele grupului, Ion Mărgineanu și 
Iuliu Fejes, a fost primită de Kiro 
Gligorov, președintele Adunării 
R.S.F. Iugoslavia.

într-o atmosferă de caldă priete
nie. s-a procedat la un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare, relații 
care cunosc o evoluție ascendentă. în 
spiritul intîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito. Au fost, de aseme
nea. abordate aspecte ale colaborării 
dintre parlamentele celor două țări, 
exprimîndu-se dorința reciprocă a 
intensificării colaborării bilaterale, 
precum și pe plan international.

• GROSIMEA SCOAR
ȚEI TERESTRE. Oamenii de 
știință sovietici au realizat o ex
periență comună cu specialiști 
din Italia și India in vederea 
măsurării grosimii scoarței te
restre în regiunea munților Pa
mir. Pe fundul lacurilor montane 
Karakul și Zorkul, din Asia 
Centrală sovietică, au fost deto
nați explozivi, in timp ce spe
cialiștii indieni și italieni au 
măsurat forța undei de șoc 
reflectată spre versantul sudic 
al munților Himalaya. S-a sta
bilit că grosimea scoarței teres
tre în zona respectivă este de 
65 km. în toamnă, experiența va 
fi repetată.

Extinderea cooperării prietenești 
româno-marocane

RABAT 4 — Corespondentul 
Agerpres transmite : De citeva 
zile, pe coasta de est a Medite- 
ranei marocane se fac intense 
pregătiri pentru începerea con
strucției portului Nador de că
tre specialiști români de la în
treprinderea „contranximex" 
din cadrul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, 
pe baza unui contract încheiat 
recent la Rabat cu Ministerul 
marocan al Lucrărilor Publice. 
De remarcat că Nadorul este 
primul port marocan pe care îl 
construiește după cucerirea in
dependentei naționale tînărul 
stat arab. Portul va cuprinde 
docuri și cheiuri moderne și va 
fi dotat cu instalații și agregate 
necesare primirii unor nave de 
mare capacitate.

tn prezenta ambasadorului ro
mân in Maroc, Ovidiu Popescu, 
și a guvernatorului provinciei 
Nador, Bouchta Tjauoti, spe
cialiștii români au avut o pri
mă ședință de lucru cu autori
tățile marocane, trecindu-se i- 
mediat la lucrările de investi
gare a terenului viitorului port. 
Guvernatorul provinciei Nador 
și-a exprimat satisfacția pentru 
cooperarea cu România in acest 
domeniu.

Odată cu executarea portu
lui Nador. cooperarea româno- 
marocană. amplu dezvoltată pină 
acum in domeniile minier si n_ 
gricol, se diversifică și în dome
niul construcțiilor portuare, stu- 
diindu-se. in continuare, extin
derea ei și în alte1 sfere de ac
tivitate.

• DERUTAT! CHIAR 
Șl EXPERȚII. In sistemul £1- 
nanciar și de credit al Olandei 
au fost introduse noi bancnote 
în valoare de 1 000 florini, dar 
această apariție nu a făcut de- 
cît să stîrnească panică, deoa
rece biletele respective erau 
false. Alertată, poliția a desco
perit aproape 70 de exemplare, 
de altfel foarte bine „realizate" 
din punct de vedere tehnic. în
eît pînă și funcționarii mai 
multor bănci, care le-au repus 
in circulație, au fost derutați. 
Se crede că o parte din aceste 
bancnote false au 
chiar pentru plăti

fost folosite 
externe.

între S.U.A. si R.P. Chineză"«

subliniazâ senatorul Mike Mansfield

WASHINGTON 4 — Coresponden
tul nostru transmite : într-un ra
port prezentat Comisiei senato
riale pentru relații < 
legătură cu concluziile 
pe urma recentei sale 
China, senatorul Mike 
liderul majorității democrate din ca
mera superioară a Congresului, re
levă necesitatea normalizării relații
lor diplomatice între Statele Unite 
și R.P. Chineză, așa. cum au proce
dat și alte circa o sută de state. 
Mansfield se pronunță, în același 
timp, pentru ruperea relațiilor cu 

și retragerea țrupelqr 
insulă.

Taityanul
S.U.A. din

în 
de 
in

externe 
trase 
vizite 
Mansfield,

„în problema Taiwanului — se 
arată in raportul lui Mansfield — 
politica Statelor Unite este anacro
nică și izolată. Ne situăm în urma a 
peste o sută de țări în abordarea 
realităților fundamentale ale situa
ției din Asia, 
nem legați de 
trage rapid in 
nici un fel de 
actuale ale Statelor Unite".

Liderul majorității democrate din 
Senat dă o apreciere pozitivă dez
voltării economice a Chinei și sub
liniază că noua orînduire se bucură 

șprijipul maselor largi, funcțio
nează eficient și' dinamic.

Continuăm să rămî- 
un trecut care se re- 
istorie. și care nu are 
legătură cu interesele

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Președintele Consiliului 

Național pentru Știința și 
Tehnologie ș) 01 comitetului 
Stai pentru Energia Nucleară, prof. 
Ioan Ursu. aflat într-o scurtă vizită 
la Viena. a fost primit, marți, de mi
nistrul științei și cercetării din Aus
tria. Hertha Firnberg. S-a făcut un 
schimb de păreri in probleme de in
teres comun privind cercetarea știin
țifică și măsurile de amplificare a 
colaborării dintre cele două tari în 
acest domeniu. în aceeași zi. prof.

Ursu a făcut o vizită directo- 
general al Agenției Internațio- 
pentru Energie Atomică. Sig- 
Eklund. Au fost discutate pro- 

! privind colaborarea dintre

loan 
rului 
nale 
vard 
bleme privind colaborarea
România si A.I.E.A. și perspectivele 
dezvoltării acesteia.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
ROMA

a depășit „nivelul

alarmă"

Semnificațiile politice ale reformei

Radioteleviziunii italiene

Vizita delegației militare 
române în Sudan. Cu ocazia 
Zilei forțelor armate ale poporului 
șudanez, președintele Sudanului, 
Gaffar Numeiri, a oferit, Ia 3 februa
rie, un dineu la care delegația mi
litară română — aflată într-o vizită 
oficială Ia Khartum — a fost oaspete 
de onoare. Șeful statului sudanez s-a 
Întreținut timp îndelungat cu genera- 
Iul-colonel Ion Coman, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
fet al Marelui Stat Major. Cu acest 
prilej, au fost reliefate relațiile prie
tenești existente între cele două ar
mate în interesul celor două țări ți 
popoare. în aceeași zi, au continuat 
și s-au încheiat convorbirile oficiale 
dintre delegațiile militare română și 
sudaneză.. Marți, delegația militară 
română a plecat spre patrie.

ln orașul Goes (Olanda) a fost 
inaugurată „Săptămina cultura
lă românească", in cadrul căreia 
sint prezentate expoziția de fo
tografii „România la cea de-a 
XXX-a aniversare", expoziții de 
carte românească si discuri, de 
costume populare si artizanat, 
precum si o gală de filme româ
nești. In cadrul expoziției 
cârti, un loc de onoare revine 
lucrărilor 
Ceausescu, precum și celor edi
tate in străinătate, inclusiv in 
limba flamandă, despre perso
nalitatea președintelui României.

de

tovarășului Nicolae

Președintele R. fl. Egipt,
Anwar Sadat, l-a primit, la 4 februa
rie, pe Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., care 
se află într-o vizită de prietenie la 
Cairo. Au fost abordate probleme 
privind stadiul relațiilor egipteano— 
sovietice, precum și situația din O- 
rientul Apropiat. Cu prilejul vizitei 
ministrului sovietic de externe la 
Cairo au fost semnate mai multe do
cumente egipteano—sovietice, între 
care o convenție consulară, un acord 
privind cooperarea în domeniul pla
nificării și un plan de cooperare cul
turală și științifică pe perioada 
1975—1976.

• RECORD AVIATIC. 
Un avion „Boeing 747", aparți- 
nînd companiei americane 
T.W.A., a realizat un nou record 
de viteză pentru aparatele de 
acest tip, pe ruta Los Angeles- 
Londra. Avionul, avind la bord 
211 pasageri, a parcurs distanța 
de 8 782 kilometri în 8 ore și 54 
de minute. Precedentul record 
era deținut de un ,.Jumbo Jet" 
al aceleiași companii care. în 
urmă cu trei luni, a parctirs 
aceeași distantă in 9 ore și 2 mi
nute.

„Actuala recesiune, 
cea mai severă din 
1933 încoace, afectea
ză din ce în ce mai 
puternic economia tă
rii, provocînd escala
darea șomajului și 
închiderea porților a 
numeroase unități in
dustriale" — scrie 
„New York Times", 
comentînd fenomenele 
de criză prin care trec 
în prezent S.U.A. în 
acest sens, proiectul de 
buget prezentat Con
gresului de președinte
le Ford, oferă în con
tinuare suficiente mo
tive de pesimism. Nu 
întîmplător deficitul de 
51.9 miliarde de dolari 
prevăzut pentru anul 
financiar 1975—1976 
este apreciat ca depă
șind toate recordurile 
din întreaga istorie a- 
mericană. Previziunile 
privind evoluția eco
nomiei sînt edificatoa
re : o creștere simți
toare a inflației, o a- 
gravare a șomajului

Pină nu de mult se 
considera că un număr 
de 4,5 milioane de șo
meri se încadrează în 
limite „normale" și că 
orice depășire a aces
tui prag, considerat 
ca „nivelul de alar
mă". ar constitui un 
pericol. Or, în pre
zent. statisticile Mi
nisterului Muncii a- 
preciază numărul șo
merilor americani la 
6.5 milioane oameni 
sau 7,1 la sută din. to
talul brațelor de

muncă și anticipează 
pentru următoarele 
săptămîni o creștere 
de peste 8 la sută. Li
derii Federației sin
dicale A.F.L.—C.I.O.
susțin că „în realitate 
procentajul șomerilor 
se ridică la 13 la 
sută". Numai în ulti
mele trei săptămîni. 
aproape un milion de 
oameni 
trat pe 
solicită 
șomaj..

Șomajul a atins 
veiuri record în 
dustria de automobile 
(20 la sută) și în in
dustria construcțiilor 
(15 la sută). în timp 
ce majoritatea Indus
triilor de bază func
ționează cu numai 75 
la sută din capacita
tea de producție.

Concomitent 
creșterea 
șomerilor, arată 
shington Post", 
înregistrat o bruscă 
proliferare a falimen
telor. Autoritățile an
ticipează pentru 
fiscal curent.
se 
cifra 
de 
te.
cu 
maxim înregistrat 
1967. 90 Ia sută din a- 
ceste cazuri sint „fa
limente personale", 
cărora Ie cad victimă 
funcționarii, fermierii 
și micii meseriași.

De asemenea, sta
tisticile evidențiază o

s-au inregis- 
listele celor ce 

ajutoare

încheie 
fără 

245 000 
care 
37 000

de

ni- 
in-

cu
numărului

„Wa-
s-a

anul 
care 

iunie.în 
precedent 
falimen- 

depășește 
recordul 

in

creștere continuă a 
numărului celor con
siderați că trăiesc sub 
nivelul apreciat 
minim, cifra 
tivă atingind în 
zent nu mai puțin 
25.6 milioane.

în același timp, 
o altă repercusiune 

social a conjunc- 
economice pre- 
organele de po- 
semnalează spo- 
simtitoare a n.u- 

furturilor, 
crimelor.

ca 
respec- 

pre- 
de
ca 
ne

plan 
turii 
care, 
liție 
rirea 
mărului 
jafurilor și

Arătînd că șomajul 
afectează viata a mi
lioane de americani, 
președintele Ford a- 
precia că „accentul 
preocupărilor ne olan 
economic trebuie acum 
schimbat, de la efortu
rile pentru combaterea 
inflației. la măsuri 
pentru crearea de noi 
locuri de muncă". De 
asemenea, președintele 
a propus Congresului o 
serie de măsuri pen
tru stimularea inves
tițiilor. tot in scopul 
reducerii șomajului

Experții economici 
apreciază însă că a- 
ceste măsuri nu își 
vor face simțit efec
tul în viitorul imediat 
și ca atare economia 
S.U.A. va continua să 
fie erodată de 
siune și inflație, 
cetățenii de 
trebui să se 
la noi curbe 
crificiu.

rece- 
iar 

rînd vor 
aștepte 
de sa-

C.ALEXANDROAIE

Problema reformei 
Radioteleviziunii ita
liene. aflată de mai 
multi ani in discuția 
forțelor politice din 
tară, a revenit in ac
tualitate. odată cu 
luarea in dezbatere de 
către cele două came
re ale oarlamentului 
a unui proiect de lege 
în acest sens, aprobat 
anterior de primul mi
nistru Aldo Moro.

Rezultat al acordu
lui intervenit între 
cele patru partide de 
centru-stînga si al 
contribuției altor for
te politice, reforma 
radioteleviziunii adu
ce o serie de impor
tante schimbări in 
organizarea si functio
narea acestui instru
ment de comunicare în 
masă. Independența, 
obiectivitatea și deschi
derea fată de diferitele 
tendințe politice vor 
trebui să reprezinte — 
potrivit prevederilor 
decretului — princi
piile fundamentale ale 
activității radiotelevi
ziunii. Conducerea în
tregii activități va re
veni unei comisii par
lamentare. comitetu
lui national al radio
televiziunii si consi
liului de administra
ție.

Modificări importan
te au survenit în ce 
privește consiliul de 
administrație, ai cărui 
membri erau numiți 
pină acum de Institu
tul de reconstrucție 
industrială (I.R.I.). so-

cietate cu participatie 
statală, de care apar
ține Radioteleviziunea 
italiană. Cei 15 mem
bri ai consiliului de 
administrație vor fi 
numiți de acum înain
te 
de 
de 
de 
cest fel, partidul demo- 
crat-creștin nu va mai 
avea majoritate abso
lută în cadrul consiliu
lui. acest organism 
fiind deschis, in ace
lași timp și reprezen
tanților opozijiei_ de 
stînga. adică 
sfîrșit. o altă 
o reprezintă 
Comitetului 
pentru radio 
viziune, al cărui prin
cipal scop este acela 
de a stabili direcțiile 
principale ale progra
melor radio si T.V. și 
echilibrata lor distri
buție. Cei 23 de mem
bri ai comitetului ur
mează să fie numiți 
de către parlament, 
șeful statului. Consi
liul de Miniștri, sin
dicate și antreprenori.

în ciuda voinței ex
prese a partidelor de 
centru-stînga de a ob
ține transformarea in 
lege a decretului în 
termenul stabilit (60 
de zile de la apro
barea sa de către Con
siliul 
cest 
dit 
rită 
lui manifestat în par
lament de către for-

in felul următor : 6 
către narlament. 4 
către regiuni si 5 
către I.R.I. în a-

P.C.I. în 
noutate 
crearea 

national 
și tele-

de Miniștri), a- 
lucru s-a dove- 
imnosibil. dato- 
obstructionismu-

tele de dreapta si în 
special de către M.S.I. 
(Mișcarea 
liană), 
de faptul 
lor nu va 
tat în consiliul de ad
ministrație. neofasciș
tii s-au dedat la di
verse manevre de 
procedură parlamen
tară. cu scopul de a 
prelungi cit mai mult 
dezbaterea generală a 
proiectului de lege. în 
fata . acestei situații, 
partidele de centru- 
stinga au propus sis
tarea dezbaterii, pro
punere 
probată cu 
majoritate. La rîndul 
său. Consiliul de Mi
niștri a prezentat un 
alt decret, avînd la 
bază textul initial îm
bunătățit cu sugestiile 
si propunerile făcute 
în dezbaterile din ca
drul comisiilor parla
mentare.

Disputa asupra re
formei radioteleviziu- 
nii este caracteristică 
pentru momentul ooli
tic actual din Italia. 
Actionînd cu fermitate 
împotriva manevrelor 
dreptei, forțele de cen
tru-stînga și-au mani
festat hotărîrea de a 
determina o reformă 
structurală a acestui 
important mijloc de 
informare în masă, co
respunzător cerințelor 
înaintării tării De calea 
democrației.

socială ita- 
Nemultumiți 
că oartidul 
fi reorezen-

ce a fost a- 
o largă

Radu BOGDAN

în primul tur de scrutin 
pentru desemnarea noului lider al 
Partidului Conservator din Marea 
Britanie, fostul premier Edward 
Heath, a obținut doar 119 voturi, 
fiind devansat de Margaret That
cher, care a întrunit 130 de voturi. 
Nefiind întrunită majoritatea nece
sară. un al doilea tur de scrutin va 
avea loc la 18 februarie.

Convorbiri franco—vest- 
germane. La Palatu' Eiysâe s-a 
desfășurat marți o nouă rundă de 
convorbiri între președintele Franței. 
Valery Giscard d’Estaing. și cancela
rul federal. Helmut Schmidt, consa
crată. in esență, examinării unor pro
bleme ce privesc energia. Marti 
după-amiază. cancelarul vest-german 
și-a încheiat vizita, plecind spre 
Bonn.

Participarea O.E.Pnațional al P.C. din India
DELHI 4 — Corespondentul Ager- 

ores transmite : întrunit in prima sa 
ședință plenară, noul Consiliu Natio
nal al Partidului Comunist din In
dia. desemnat la recentul congres de 
la Vijayawada, a reales în funcția de 
președinte al partidului pe S. A. 
Dange. iar in cea de secretar 
ne Rajeswara Rado. Au fost 
tuite. de asemenea. Comitetul 
tiv Central și Secretariatul 
nent al P.C. din India,
membrilor Consiliului National a fost 
lărgit de la 101 la 125. iar al mem
brilor Comitetului Executiv Central 
de la 25 la 31.

Componenta Secretariatului Perma
nent este următoarea : S. A. Dange 
(președinte). C. Rajeswara Rado 
(secretar general). N. K. Krishnan, 
Bhupesh Gupta. Yogindra Shamra. 
Indradeeo Sinh. Indrajit Gupta. Ra- 
jasekhara Reddy și S. Kumaran — 
secretari.

general 
consti- 
Execu- 
Perma-
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la sesiunea Comisiei
pentru drepturile omului

— Organi- 
Palestinei 
participe 

celei de-a
pentru drep- 
deschis la 3

fost hotărîtă

GENEVA 4 (Agerpres). 
rația pentru Eliberarea 
(O.E.P.) a fost admisă să 
ca observator la lucrările 
31-a sesiuni a Comisiei 
turile omului, care s-a 
februarie la Geneva.

Participarea O.E.P. a
cu 23 de voturi pentru, un vot contra 
(S.U.A.) și cinci abțineri (Franța. 
Marea Britanie. R.F. Germania. O- 
landa și Italia). în afară de aceasta, 
mișcările africane de eliberare au 
fost, de asemenea, admise în calitate 
de observatoare în comisie, cu 24 de 
voturi pentru și trei abțineri (Marea 
Britanie. Franța și R.F. Germania).

Printre punctele de pe ordinea de 
zi ale acestei sesiuni figurează pro
blema violării drepturilor omului in 
teritoriile ocupate în Orientul Mijlo
ciu. studierea violării drepturilor o- 
mului în Chile, eliminarea oricărei 
forme de intoleranță, discriminare, si 
politica de discriminare rasială.

• SECETĂ ÎN SPANIA. 
De peste opt luni, asupra majo
rității regiunilor din Spania s-a 
abătut o secetă care amenință 
recoltele din anul acesta. Ploile 
care au căzut în ultimele săp
tămîni în sudul țării n-au putut 
ameliora situația. Ca urmare, 
oficialitățile din Grenada au ce
rut ca în această zonă să se de
creteze starea de urgență.

• MICI GREȘELI CARE 
COSTĂ MILIOANE. Dih‘ 
tr-un calcul efectuat de Minis
terul vest-german al Poștelor re
iese căl zilnic, in jur de 809 000 
de scrisori, 'ilustrate și colete 
poartă adrese greșite sau incom
plete. rezolvarea lor reclaming 
mari eforturi suplimentare. S-a 
calculat astfel că orele supli
mentare necesitate de soluțio
narea acestor cazuri costă, pe 
ansamblul tării. 50 milioane de 
mărci De an.

• ATENȚIE LA GHIOZ
DANE ! Un grup de medici 
vienezi avertizează că numărul 
copiilor care suferă de deviații 
ale coloanei vertebrale este in 
continuă creștere. Un procent 
foarte ridicat de cazuri cu a- 
semenea anomalii se înregistrea
ză în rîndul școlarilor. Se apre
ciază că principala cauză o con
stituie greutatea exagerată a 
ghiozdanelor și sacoșelor, înțe
sate cu cărți, caiete, atlase, echi
pamente pentru gimnastică.

• EPIDEMIE DE GRIPĂ 
IN S U A Potr>v>î datelor 
publicate de Centrul national 
de control al bolilor din Statele 
Unite, numărul deceselor cau
zate de gripă în orașele ameri
cane a atins o medie săptămî- 
nală de aproape 750. cu 195 mș'. 
mare decît cifra considerată 
drept normală în această peri
oadă a iernii. Epidemia de gripă 
infecțioasă afectează în mod 
deosebit statele Minnesota, Iowa. 
Kansas, Missouri, Nebraska. 
Texas, Louisiana, Arkansas și 
Oklahoma. Autoritățile mențio
nează însă că actuala epidemie 
nu atinge, totuși, proporțiile 
epidemiei de gripă „Hong Kong“ 
din 1968—1969.

• PRIMUL VOLUM AL 
„ENCICLOPEDIEI HA- 
CHETTE" a apărut la sfirșitul 
lunii ianuarie în librăriile pari
ziene. Concepută ca o adevărată 
„panoramă a cunoașterii", enci
clopedia iși propune să satisfacă 
nevoia de informații a cititori
lor cu un nivel mediu de pre
gătire. Redactarea, într-un timp 
record de trei ani, sub condu
cerea unui „stat major" alcătuit 
din 20 de persoane, a acestui 
prim volum a fost controlată in 
permanență de un calculator e- 
lectronic, iar alegerea temelor 
s-a făcut după o investigare mi
nuțioasă, prin sondaje, a prefe
rințelor cititorilor.

• EPAVA SUB SUPRA
VEGHERE. Un grup de sca
fandri a identificat nu departe 
de insulele Scilly, din extremi
tatea sud-vestică a Angliei, e- 
pava vasului de război britanic 
„Colossus". Se presupune că la 
bordul navei, care s-a scufun
dat la 10 decembrie 1798 in re
giunea acestui grup de insule, 
s-ar afla o valoroasă comoară. 
Epava a fost descoperită încă 
In august anul trecut. De teama 
unor scafandri clandestini, ști
rea nu a fost dată publicității, 
în prezent, epava se află sub o 
strictă și permanentă suprave
ghere.

Din străinătate, abonamentele se fac prin „ROMPRESFILATELIA" București —
40 360


