
PROLETARI b!N TOATE ȚĂRILE UNITI-VĂ!

30 BANI

ORGANIZATA DIN INIȚIATIVA
Colectivul Combinatului siderurgic din Hunedoara a produs de la începutul anului și pinâ acum importante 

cantitâți de metal peste prevederi. în fotografie: sala de comandă a furnalului nr. 9

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XLIV Nr. 10096 Prima ediție Joi 6 februarie 1975 4 PAGINI

IA

»

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In întreaga țară 

continuă adunările
DUPĂ PRIMA LUNA A ANULUI

Ieri a început în Capitală

Consfătuirea activului de partid
■ ■

Imhunăâtirior funciare si din piscicultură
La lucrări pariclpă

In Capitală a început, miercuri 
dimineața, Consfătuirea activului 
de partid și de stat din ațicultură, 
din cercetarea științifică agricolă, 
din domeniul îmbunătățim fun
ciare și din piscicultură, (ganizată 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generalii parti
dului, președintele Reputcii So
cialiste România.

Consfătuirea reunește aproape 
8 000 de lucrători ai ogoarer : pre
ședinții consiliilor intercoceratiste 
și președinți de cooperativagricole 
de producție, directorii de îreprin- 
deri agricole de stat, ai stiunilor 
de mecanizare, institutelor e cer
cetări agricole și alte cadree con
ducere, secretari ai organizator de 
partid, oameni de știință specia
list! care-și desfășoară actiwtea în 
această importantă ramură .econo
miei.

aproape 8 000 de lucrători ai ogoarelor
tari ai comitetelor județene de partid, 
cadre de conducere din Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, organele agricole județene și 
întreprinderile de valorificare a 
produselor agricole, din unele ra
muri industriale și instituții centrale. 

Consfătuirea — eveniment de o 
deosebită importanță, care se înscrie 
în practica profund democratică a 
partidului si statului nostru de a se 
consulta cu masele largi de oameni 
ai muncii asupra problemelor vitale 
ale mersului înainte al societății 
noastre pe calea progresului și bună
stării — va dezbate. în plen, pe sec
toare si secțiuni. în lumina istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XI-lea a] 
P.C.R. si a indicațiilor secretarului 
general al partidului, activitatea de 
producție și economico-financiară 

.- .pentru..perioada 1971-^1974 -si? sarci- 
-imLa lucrări : participă mibri și 
■membri supleanti ai Comitelui Po
litic Executiv al C.C. al P.C.I mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Cciliului 
de Stat si ai guvernului, priisecre-

nile- tehnico-organizatorice si econo
mice ce revin fiecărui sector pentru 
realizarea prevederilor planului pe 
1975 și pe perioada 1976—1980. precum 
și programele de măsuri ce se impun

în vederea îndeplinirii marilor obiec
tive care stau în fata agriculturii 
noastre.

Pentru a se asigura o cit mai largă 
participare la dezbateri. în primele 
două zile consfătuirea își va desfă
șura lucrările pe sectoare, secțiuni 
constituite pe subramuri economice și 
grupe de județe cu condiții pedo
climatice asemănătoare.

Lucrările au început pe sectoare : 
agricultura de stat, agricultura coo
peratistă. cercetarea științifică din a- 
gricultură. îmbunătățiri funciare și 
piscicultură.

In cadrul lucrărilor acestor sectoa
re. miercuri dimineață au fost pre
zentate rapoarte întocmite de Minis
terul Agriculturii. Industriei Alimen
tare si Apelor. Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție. 
Departamentul agriculturii de stat. 
Academia, de științe agricole Si. sil
vice, Departamentul de. îmbunătățiri 
funciare și Departamentul industriei 
alimentare.”

Rapoartele au fost urmate de largi 
dezbateri, la care au luat parte un 
mare număr de vorbitori.

Lucrările consfătuirii continuă.

NOI ANSAMBLURI
DE LOCUINȚE

BRAȘOV
cartierul Hărman-Zizin din 
se fac finisările la primul 
va fi predat în acest an. A-

® în 
Brașov 
bloc ce 
cest cartier ivit pe harta orașului în 
perioada care a trecut de la ultimele 
alegeri va însuma peste 6 200 de 
apartamente. Pînă la sfirșitul anu
lui, oamenii muncii din județul 
Brașov vor primi încă 3 800 de apar
tamente.

COVASNA
® în aceste zile se pregătește da

rea în folosință a celor dinții apar
tamente din totalul de 
cite 
curs

vor fi construite 
în județul Covasna.

peste 1000 
în anul în

MEHEDINȚI
In municipiul Drobeta Tu'mu-ft

Severin, în ■ ofa'ș'elf. Orșova, Strehaia 
și în alte localități urbane din Me
hedinți se află în stadii 
de execuție mai mult de jumătate 
din cele 1 750 de apartamente ce se 
vor da anul acesta în folosință.

avansate

Succese remurcabile în îndeplinirea
planului și a angajamentelor

în întrecerea socialistă
în industria Capitalei

IMPORTANTE
DE PRODUSE
BUCUREȘTI (Corespondentul 

„Scînteii"). Bilanțul primei 
luni de activitate pe acest

Bilanțul
___ _  activitate p_ ____ 
an consemnează primele suc
cese importante obținute 
oamenii muncii 
tria Capitalei. Colectivele 
muncă din întreprinderile bucu- 
reștene au realizat peste preve
derile de plan o producție globa
lă în valoare de 133,2 milioane 
lei și o producție-marfă de 120,3 
milioane lei. Sporurile supli
mentare de producție se concre
tizează, între altele, în 1 125 tone 
otel. 209 tone laminate. 358 tone 
țevi din oțel, produse ale indus
triei electrotehnice în valoare de 
12,7 milioane lei, mijloace ale 
tehnicii de calcul electronice, re
ceptoare pentru radiodifuziune și

de
din indus-

de

177 000 tone cărbune
peste plan

creație a ultimilor ani Foto : E. Dichiseanu

Cuvin, de activist

Cînd vin

Petre DRAGU

ÎN ZIAIL DE AZI

e-

numele 
rafina- 

exportă

che- 
con- 

marea

Rîul aderă la fluviu f amplă zbatere din mal în mal, 
Prin fastuoasă dăruirefluide ametiste.
Dar eu mă gîndesc la >r și la harnicul val
Al afluenților, răspunzri ca rîul să existe.

Lanul aderă la vară poșnetul spicelor pline 
Și prin unduirea paie dezinvoltă.
Dar eu mă gîndesc Ido, la neștiuta lui trudă cu sine 
Spre demnitatea de a urni Recoltă.

Arborii aderă la primiră prin explozii de muguri în lumini 
Și prin zumzetul frunzr-icusari.
Dar eu mă gîndesc ia iziunea clorofilei muncind în tulpini 
Ca să fie coroana boc si ramurile tari.

sel de la Craiova, insta
lații de forai de la Plo
iești. ciment din Tîrgu- 
Jiu și Medgidia, alumi
niu de Slatina, utilaj
nergetic de la Reșița, ma
șini grele din Brăila, me
dicamente din Cluj, pro-

civilizații și de 
pe vapoarele lui 
materiale pro- 
civilizația din 
parte. înseam-

Să ne-amintim de căra oricînd vom prețui tăria unui zid, 
De rădăcini — orieînem vedea cum prinde floarea

să crească...

Unim cele mai noi și moderne cartiere din Tg. Mureș — „Dimbul pietros

CANTITĂȚI
PESTE PLAN
televiziune, aparate de măsură 
și control și alte produse ale 
industriei electronice, însumind 
28,1 milioane lei, 4 locomotive 
Diesel hidraulice de 350—800 
C.P., medicamente în valoare de 
3,6 milioane lei, mobilier din 
lemn in valoare de 3,3 milioane 
lei, 368 000 mp țesături, confec
ții textile în valoare de peste un 
milion lei, 9 000 perechi încăl
țăminte, 
tibile și 
liniat că 
obținute 
losire a 
umane 
deri, fapt ilustrat de depășirea 
indicelui productivității muncii 
care este mai mare cu 18,9 la 
sută față de aceeași lună a anu
lui trecut.

329 tone uleiuri comes- 
alte produse. De sub- 
aceste succese au fost 
printr-o mai bună fo- 
resurselor materiale și 
existente în intreprin-

Acestea fiind zise, îngci-mi să deschid 
Adunarea noastră cetească.

Rubricile noastr® REPORTER PRIN
TRE ALEGÂTOi© FAPTUL DIVERS 
• SPORT • DEL CORESPONDENȚII 

NOȘTRI ® PRETUTINDENI

carne cu o capacitate da 
pe an și un abator mo- 
o capacitate de peste 
Unitățile respective sint

cent în producție o fabrică de pre. 
parate din 
1 500 tone 
dern cu 
6 400 tone.
înzestrate cu mai multe linii de fa
bricație cu un înalt grad de meca
nizare 
timp. 
Brăila, 
fabrică 
fost încheiate lucrările de construc
ție la noua fabrică de pîine din Se- 
garcea. în sfîrșit, o ultimă veste 
pentru consumatorii de bere : cu
noscuta Fabrică de bere Azuga își 
mărește capacitatea.. în perimetrul 
ei a început .montajul unor utilaje 
moderne, ce vor produce anual pes
te 50 000 hl bere. (Agerpres)

și automatizare. In același 
în orașul Făurei, județul 
a început să producă o nouă 
de pîine. Zilele acestea au

întreaga producție 
suplimentară 

pe seama creșterii 
productivității muncii

Minerii țării noastre au ridicat la 
177 000 tone cantitatea de cărbune 
extrasă peste plan de la începutul 
anului. Colectivul de mineri de la 
Rovinari, care se înscrie la această 
depășire cu cota cea mai mare, a 
scos la suprafață o cantitate de căr
bune cu peste 60 000 tone superi
oară celei obținute cu un deceniu în 
urmă în acest bazin carbonifer al 
județului Gorj. Rezultate bune în 
realizarea ritmică a planului au ob
ținut și colectivele de mineri de la 
Motru. de la întreprinderea minieră 
Cîmpulung-Muscel și din Valea Jiu-

în circuitul industrial a 150 tone res
turi din lemn. Forestierii rădăuțeni 
întreprind și ei intense acțiuni de : 
gospodărire ’a lemnului maruritr'Din
1 300 metri cubi de deșeuri existente 
în fabricile de cherestea de aici, ei 
au început să producă mangal. Alți
2 700 metri cubi lemn mărunt, care 
se află în locuri greu accesibile, vor 
fi trimiși fabricilor de plăci aglome
rate și de plăci fibrolemnoase.

(Agerpres)

un înalt ritm de pro- 
din primele zile ale a- 
harnicul colectiv de la 
de articole tehnice din

(Agerpres)

Economii
de material lemnos

In unitățile industriale sucevene 
se desfășoară o amplă acțiune de fo
losire rațională a materiilor prime 
și materialelor intitulată sugestiv 
„Economisirea în ofensivă". Primele 
rezultate obținute in acest an sînt 
edificatoare. La Fabrica de cheres
tea din Gura Humorului, de pildă, 
printr-o sortare corectă a deșeurilor,
s-au creat condiții pentru integrarea

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țarii

Noi capacități de producție 
în industria alimentară
De 

puse 
tive din sectorul industriei alimen
tare. Astfel, la Focșani a intrat re

la începutul acestui an au fost 
în funcțiune citeva noi obiec-

Menținînd 
ducție încă 
cestui an, 
Combinatul 
cauciuc Jilava a realizat în luna ia
nuarie .o producție pește plan de 2,3 

e-milioahe leiimnMecttăi’ra fi subliniat 
faptul; că întregul- spor>' suplimentar 
de producție s-a obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, prin
tr-o mai bună organizare a produc
ției și aplicarea unor tehnologii mo
derne. S-au livrat peste plan printre 
altele : 1 200 tone benzi transportoa
re, 1 400 bucăți curele trapezoidale, 
500 tone articole din ebonită. Sint 
realizări» importante, care se adaiît^i 
celor obținute în primii patru ani ai 
actualului cincinal, pe care colectivul 
acestei unități este hotărît să-1 în
cheie la jumătatea lunii aprilie.

Prima noastră îndatorire:

Promovarea marilor
valori umaniste ale artei

At tibi qui transis — 
trecătorule, spunea Ovi- 
diu. meditînd pe țărmul 
mării, trecătorule. care 
vei ajunge pe aceste 
locuri... O fi sperat, o fi 
visat poetul — vizionar 
ca orice poet — ca adop
tiva lui cetate să ajun
gă la chipul de astăzi ?•••

Cine știe 1 Era vorba 
de un port si. faptul a- 
cesta. al posibilității țăr
mului de a primi la el 
vapoarele ce aduc roade
le altor 
a trimite 
bunurile 
duse de 
care face .
nă progres perpetuu. Un 
port este întotdeauna 
cartea de vizită a unei 
țări. El însumează. în rit
mul activității sale, 
murile unei întregi 
economice, flota sa. 
sele care-1 vizitează 
primă dintotdeauna 
numai ideea de cărăușie 
pe mare. ci. mai ales, cea 
de legături cu lumea în
treagă, cea de interes al 
lumii întregi pentru acel 
loc.

întrebarea pe care ne-o 
punem in legătură cu po
sibilitățile vizionare ale 
poetului este doar o me
taforă. Pentru că. în ul
timii zece ani. numai in 
ultimii zece ani. portul 
Constanței s-a dezvoltat 
de trei ori cît în cele 
două milenii de existen
ță. Diguri, faruri, 
iuri, docuri s-au 
struit. cuprinzind 
pe spatii imense, vapoa
re de mare tonaj poartă 
pe oceanul lumii 
lui. mărfuri de 
ment industrial 
țara prin el. Cînd îl pri
vești astăzi, stocurile de 
materiale ce așteaptă să 
fie încărcate la danele 
lui îți configurează cu e- 

^vidență imaginea progre-

sului industrial al între
gii țări. Camioane si trac
toare de la Brașov, au
tomobile de la Pitești și 
Cîmpulung. vagoane de 
la Arad, locomotive Die-

duse sodice de la Govo
ra și Ocna Mureș, cau
ciuc de lingă stejarul din 
Borzești. mașini-unelte 
din Arad și Satu-Mare. 
îngrășăminte chimice de

și pleacă 
vapoarele

Reportaj de Corneliu LEU

la Roznov. Tîrgu-Mureș, 
Turtiu-Măgurele. ca și 
sutele de produse indus
triale ale Capitalei, toate 
se înșiruie ca-ntr-o ex
poziție permanentă a pro
gresului României socia
liste. Ar fi de ajuns și

acest fapt al etalării lor 
aici pentru a avea ima
ginea clară a interde
pendenței dintre dezvol
tarea tării și dezvoltarea 
portului, dintre crește
rea continuă, pe baze so
cialiste. a României și mo
dernizarea în ritm uimi
tor a portului din golful 
străjuit de mitologicele 
stînci ale Medeii.

Dar imaginea nu poate 
fi completă decît atunci 
cind adăugăm moderne
lor produse industriale 
ale țării adresele ce stau 
bătute pe fișele lor de 
export. Pentru că aceste 
adrese. în totalul lor, cu
prind lumea, aceste a- 
drese care, nominalizea
ză mai bine de 80 de 
țări. înseamnă prestigiul 
mărfurilor ce se etalează 
aici, pe cheiurile Con
stanței. Pe cheiurile por
tului care se dezvoltă in 
același ritm cu tara, de
venind un simbol a! pro
gresului acestor locuri 
pontice. Pentru că. în
tregul nostru teritoriu 
nu-1 poți cuprinde dintr-o 
privire ca să-ți dai sea
ma de modul în care se 
transformă, pe cîtă vre
me. din largul mării, pri
virea cuprinde cit se poa
te de bine portul Con
stanței. îi consemnează 
si creșterea, si progresul 
tehnic, etapă cu etapă.

Iar despre toate aceste 
schimbări, despre toată 
această dezvpltare as 
vrea să vorbim printr-o 
singură imagine. prin- 
tr-un singur element ca
racteristic marilor pre
faceri care s-au produs : 
macaraua.

Privești portul și-ți dai 
seama că, de multă vre
me. el nu mai înseamnă 
catarge, ci macarale. Ma-
(Continuare 
în pag. a Ii-a)

Nu o dată s-a subli
niat rolul muzicii în e- 
ducarea spirituală a 
marelui public ; nu o 
dată s-a vorbit despre 
rolul artei 
de a împlini 
cetățenească, 
că. Aș vrea 
niez, în cadrul acestui 
consens de opinii, o 
idee care mi se pare 
esențială : contribu
ția specifică a artei 
noastre la promovarea 
umanismului socialist, 
Ia cultivarea ‘ înaltelor 
idealuri ale epocii im
plică respectarea unui 
criteriu 
criteriul 
criteriu 
obligație 
repertorială a institu
ției muzicale și în cea 
a interpretului. Cum 
spunea George Enes
cu, drumul muzicii 
spre ascultători în
seamnă. în mod nece
sar. emoție, inspira
ție autentică — artă 
de calitate : valoare 
aș adăuga. Nu orice 
fel de muzică împli
nește marea menire 
educativă, după cum 
nu orice pagină de li
teratură sau orice pic
tură, chiar dacă apar
ține unui autor cu
noscut. are această ca
pacitate. Ci numai o- 
pera de valoare, muzi
ca de valoare.

In lecțiile de inițiere 
— mai ales cele adre
sate tineretului — 
nu ne putem raporta 
la o muzică lipsită de 
idei, care se recoman
dă „experiment" și nu 
spune nimic. Publi
cului nostru — m-aș 
referi la publicul Fi
larmonicii. la sutele 
de abonați care nu lip
sesc de la concertele 
săptămînale — nu-i 
putem oferi „încer
cări" lipsite de interes, 
ci numai muzică de

sunetelor 
educația 
patrioti- 

să subli-

fundamental : 
valoric. Acest 

îl consider 
în opțiunea

calitate, muzică bună. 
Din tomurile de parti
turi care se scriu as
tăzi eu cred că tre
buie să selectăm, să 
oferim publicului, pen
tru a-1 face un prieten 
statornic sălii noastre 
de concert, cele mai 
semnificative pagini, 
pagini pătrunse de un 
autentic mesaj, de 
mare forță educativă, 
pagini de creație pe 
măsura cerințelor spi-

însemnări 
de Ion VOICU

rituale 
vremii

Este 
public 
care urmărește noile 
distribuții, debuturile, 
premierele : există un 
public al operetei, 
care aplaudă pe 
Offenbach, pe Filaret 
Barbu și George Gri- 
goriu. Formațiile mu
zicale ale radioului 
au publicul lor. și 
incă un public tinăr 
care vine cu interes 
și la concertele-dez- 
batere, și la ciclurile 
„Bach — Beethoven 
— Brahms". La fel 
este și publicul Filar
monicii care, an de 
an. după sondajele 
făcute. ne-a demon
strat că înaintea ex
perimentelor ar dori 
să se întîlnească, 
după cum am spus, 
cu valorile reprezen
tative ale muzicii ro
mânești și universale.

In această operă de 
selecție 
vare a 
tentice, 
tistice 
mânești

ale omului 
noastre.
știut, există un 

fidel operei,

și de promo- 
valorilor au- 
a creației ar- 
originale ro- 
e necesar să

intervină, și să-și 
spună cuvintul, în a- 
legerea piesei și-apoi 
în calitatea 
tării
Față de 
sacrate, 
nile de 
ținînd 
români 
responsabilitate, 
putem 
blicul 
terpretări
Și vom recunoaște că 
astăzi melomanul nu 
acceptă o superficială 
tălmăcire a Simfoniei 
I de Enescu. că în
țelege stilul „Bach“ 
și stilul „Mozart", că 
n.u se lasă entuzias
mat de o tehnică bri
antă. dacă dedesubtul 
ei ideile se numără 
pe degetele unei sin
gure mîini. Și cred că 
de aceste lucruri ar 
trebui să țină seama 
toate instituțiile mu
zicale. Avem datoria 
de muzicieni să 
gem un cit mai 
meros 
arta 
numai 
ci —
— ca 
în tot 
iește frumos și dura
bil pe pămîntul țării 
noastre. Avem dato
ria de a ne pune ta
lentul și măiestria în 
slujba 
a contribui la 
gățirea 
spiritual, 
maselor 
împlinim 
bilă misiune oferind 
ascultătorilor în pri
mul rînd posibilitatea 
contactului cu marile 
valori ale muzicii ro
mânești și universale. 
Și nu oricum, ci în 
tălmăciri de 
ță. 
vorbească • 
despre valențele ma
rii arte.

interpre- 
intcrpreții. 

paginile con
tată de pagi- 
valoare apar- 
compozitorilor 
trebuie multă 

Nu 
convinge pu- 

decît prin in- 
de ținută.

atra- 
nu- 

spre 
Nu

public 
sunetelor.

ca muzicieni, 
în primul rind 
artiști angajați 
ce se înfăptu-

oamenilor. De 
îmbo- 

universului 
afectiv al 

largi. Să ne 
această no-

ci 
referin- 

tălmăciri care să 
limpede
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ÎN ÎNȚREAGA ȚARĂ CONTINUĂ UN ANGAJAMENT PRECIS AL ADUNĂRII GENERALE

Adunările pentru desemnarea de candidați 
ui Frontului Unității Socialiste in alegerile 
de deputuți pentru Marea Adunare Națională

și consiliile populare

DE LA ÎNTREPRINDEREA „NEFERAL"

CINCINALUL- 
în patru ani, cinci luni 

si zece zile

FAPTUL
DIVERS

într-o atmosferă de intensă activi
tate politică si socială, de unanimă 
hotărîre de a da votul Programului 
partidului, mărețelor obiective ale 
Congresului al XI-lea de ridicare 
a României socialiste pe noi trepte 
de civilizație si progres, de profundă 
angaiare patriotică în realizarea îna
inte de termen a actualului plan 
cincinal. în întreaga tară continuă să 
aibă loc însuflețite adunări electo
rale. în cadrul cărora sînt propuși 
candidatii Frontului Unității Socia
liste pentru alegerile de la 9 martie.

Pentru forul suprem legislativ sînt 
propuși membri ai conducerii parti
dului și statului. Totodată, sînt desem
nați candidați cei mai buni cetățeni 
reprezentînd toate categoriile sociale, 
fără deosebire de naționalitate, oa
meni activi, cu inițiativă, energie și 
combativitate, capacitate organizato
rică în îndeplinirea politicii partidu
lui și statului, oameni care prin în
treaga lor activitate profesională, po
litică și obștească dau garanția că se 
vor afla permanent în primele rînduri 
în lupta pentru transpunerea în viață a 
Programului partidului, a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Corespunzător dezvoltării și 
perfecționării continue a democrației 
noastre socialiste. în cadrul adună
rilor. în unele circumscripții au fost 
depuse mai multe candidaturi pentru 
un loc de deputat, cetățenii urmînd 
să aleagă ca deputati pe cei mai buni 
dintre cei mai buni.

IN adunările care au avut 
LOC ÎN CURSUL ZILEI DE 
MIERCURI, PENTRU MAREA ADU
NARE NAȚIONALĂ AU FOST PRO
PUȘI URMĂTORII CANDIDAȚI :

în MUNICIPIUL BUCUREȘTI — 
Carol Dina, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii „23 Au
gust", și Gheorghe Ion, secretarul co
mitetului de partid al întreprinderii 
„Vulcan", in Circumscripția electo
rală nr. 3 Republicii. Decebal Urdea, 
director în Ministerul Finanțelor, si 
Ion Lupu, director general al Centru
lui de construcții căi ferate, in Cir
cumscripția electorală nr. 4 — 30 De
cembrie. Ion Gheorghe, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-vicepreședinte 
al Consiliului municipal București. în 
Circumscripția electorală nr. 10 — 
Parcul Libertății. Constantin Teodo- 
rescu, director general al Institutului 
national pentru creație științifică și 
tehnică, și Dănilă Barb, director 
adjunct al Institutului de fizică

• atomică-Măgurele. în Circumscripția 
electorală nr. 14, Nicolae Constantin, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 17 — Giu- 
lești, Luigi Martiș, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., general- 
maior, în Circumscripția electorală 
nr. 18 — Militari, Maria Stănescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
președinta Consiliului Uniunii Sin- 

j-^dicatelor din învățămînt, _ și _ Ana 
’Mureșan, președinta CoiTsiliului U- 
niunii sindicatelor comerț-coopera- 
ție, în Circumscripția electorală 
nr. 28 — Colentina ;

în județul ALBA — Gheorghe 
Gaston Marin, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
stat pentru prețuri, in Circumscrip
ția electorală nr. 6 — Ocna Mureș, 
Maria Băcilă, secretara Comitetului 
de partid al întreprinderii „Sebe
șul" din Sebeș, și Maria Vădean, di
rectoarea întreprinderii „Ardeleana" 
din Alba Iulia, in Circumscripția e- 
lectorală nr. 2 — Sebeș ;

în județul ARAD — Ludovic Ta
kacs, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de Stat, 
în Circumscripția electorală nr. 5 — 
Chișineu-Criș ;

în județul ARGEȘ — Gheorghe 
Stoica, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii mecanice din 
Cimpulung Muscel, și Dumitru Ilie, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii de autoturisme Pi; 
tești, în Circumscripția electorală 
nr. 7 _ Schitu Golești, Dumitru 
Mihai, membru al C.C. al P.C.R., di
rectorul întreprinderii de autotu
risme Pitești, în Circumscripția e- 
lectorală nr. 10 — Izvoru ;

în județul BACĂU — Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", în Circumscripția electorală 
nr. 1 — Bacău-Nord, loan Ichim, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Bacău al P.C.R., primarul mu
nicipiului, în Circumscripția electo
rala nr. 2 — Bacău-Sud ;

în județul BIHOR — Elisabeta 
Moszorjak, brigadieră, secretar al 
comitetului de partid al întreprin
derii de încălțăminte „Crișul" din 
Oradea, și Maria Moghioroș, mun
citoare, secretar al comitetului 
de partid al întreprinderii de 
încălțăminte „Arta" din Oradea, în 
Circumscripția electorală nr. 2 — O- 
radea Nord-Est, Constantin Ionescu, 
directorul întreprinderii „înfrățirea" 
din Oradea, și Constantin Ștefănoiu, 
directorul întreprinderii „Alumina" 
din Oradea, în Circumscripția electo
rală nr. 6 — dr. Petru Groza ;

în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD — 
Dumitru Radu Popescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., scriitor, re- 
dactor-șef al revistei „Tribuna", in 
Circumscripția electorală nr. 5 — Le- 
chința ;

în județul BOTOȘANI — Radu E- 
nache — membru supleant al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al 
U.T.C., în Circumscripția electo
rală nr. 4 — Darabani, Maria Apetrei, 
președinta comitetului sindicatului

de la întreprinderea textilă „Moldo
va". din Botoșani, și Elvira Chirică, 
maistru la întreprinderea de confec
ții din Botoșani, secretara comitetu
lui de partid al întreprinderii, în Cir
cumscripția electorală nr. 7 — Tru
dești ;

în județul BRAȘOV — Vasile Se- 
chel, membru al C.C. al P.C.R., di
rectorul general al Centralei indus
triale pentru tractoare și mașini a- 
gricole, in Circumscripția electorală 
nr. 2 — Tractorul, Gheorghe Badea, 
directorul Centralei pentru rulmenți 
și organe de mașini — Brașov, și Du-

Dragomir, vicepreședinte al Consi
liului popular comunal Ivești, în 
Circumscripția electorală nr. 7 — 
Ivești ;

în județul GOR.T — Ion Mineu, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, și Alexandru 
Milcescu, inginer șef al șantierului 
Energomontaj-Rovinari, în Circum
scripția electorală nr. 2-Motru ;

în județul HARGHITA — Janoș Fa- 
zekaș, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului interior, în Circum-

„Cu toți
Ca in atitea alte mo

mente. zilele trecute 
am avut din nou pri
lejul să ascult. îm
preună cu citeva sute 
de oameni — țărani 
cooperatori, mecani
zatori si intelectuali 
din comuna ilfovea- 
nă Ulmeni. cum se 
discută azi ..la tară" 
despre rosturile satu
lui, despre munca bine 
pindită și organizată, 
despre prezent și vii
tor. Cum. stimu
lați. de marile lor 
împliniri, oamenii a- 
celei așezări, răspun
zători. fiecare in parte 
Si toți la un loc. de 
viata și prosperitatea 
comunei, de viitorul ei 
și al lor, își argumen
tau de fapt lor înșiși 
ce a însemnat si ce în
seamnă pentru ei dez
voltarea cooperative
lor agricole, creșterea 
puterii economice a 
satului. Simplu, con
cret. fără vorbe mari.

Adică, ce a însem
nat cooperativizarea 
agriculturii pentru o 
comună ale cărei ge
nerații de oameni au 
fost frămintate seco
le de nedreapta îm
părțire a pămintului, 
legate cu nevoi de 
moșiile boierești. Și-ai 
căror urmași, vred
nici stăpini pe ace
lași pămint. uniți in 
două cooperative a- 
gricole, culeg toamnă 
de toamnă recolte cit 
zece sate de altăda

tă. Ce înseamnă pen
tru comună faptul că 
stațiunea de mecani
zare din localitate dis
pune de tot atitea 
tractoare cit întregul 
județ in 1938 (iar ju
dețul Ilfov de încă o 

■ dată mai mult decit 
întreaga tară in ace
lași an). Adică, pen
tru comuna în care 
pînă in urmă cu a- 
proape 30 de ani mai 
mult de jumătate din
tre locuitorii ei erau 
neștiutori de carte. Și 
unde sint astăzi trei 
Scoli cu 760 de elevi și 
42 de dascăli, două 
grădinițe de copii, dis
pensar uman ca la o- 
ras, cămin cultural si, 
la 1 680 de familii, 900 
de case noi. 1 150 de 
aragazuri. 860 de tele
vizoare. 1 390 de apa
rate de radio si difu
zoare de radioficare.

Ascultind pe ace
le femei și pe acei 
bărbați susținînd in 
fața consătenilor pe 
citiva dintre ' can'di- 
datii, locali pentru a- 
legerite de la 9 mar
tie. am încercat. bucu
ros. încă o dată sen
timentul înaltei răs
punderi civice cu care 
oamenii satelor noas
tre gindesc si mun
cesc la rostul nou al 
tării. Cei discutați a- 
colo erau cunoscuți și 
recunoscufi ca cei mai 
buni dintre multii și 
bunii gospodari ai co
munei. Poate tocmai

mitru Sandu, directorul grupului șco
lar al întreprinderii de autocamioane 
Brașov, in Circumscripția electorală 
nr. 6 — Zărnești ;

în județul BUZĂU — Stan Cazan, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii de sîrmă și produse 
din sîrmă din Buzău, și Nicolae Ga
vrila, secretarul Comitetului de par
tid al întreprinderii „Metalurgica" 
din Buzău, în Circumscripția electo
rală nr. 2 — Buzău Nord-Vest ;

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Aurel Albu, lnginer-șef la întreprin
derea de construcții de mașini Re
șița, și Nicolae Barac, secretarul co
mitetului de partid din întreprinde
rea de construcții de mașini Reșița, 
în Circumscripția electorală nr. 6 — 
Moldova Nouă :

în județul CLUJ — Letay Lajos, 
membru al C.C. al P.C.R., scriitor, 
redactor-șef al revistei „Utunk" din 
Cluj, în Circumscripția electorală nr. 
5 — Dej, loan Stanatiev, Erou al 
Muncii Socialiste, directorul între
prinderii „Industria Sîrmei". și Gligor 
Urs, director tehnic al întreprinderii 
„Industria Sîrmei", în Circumscripția 
electorală nr. 7 — Cîmpia Turzii ;

în județul CONSTANȚA — Olga 
Borda, director al întreprinderii de 
morărjt și panificație Dobrogea din 
Constanța, și Teodora Avram, direc
tor al întreprinderii integrate de lină, 
în Circumscripția electorală nr. 3 — 
Constanța-Sud, Gheorghe Popa, ge- 
neral-maior. în Circumscripția elec
torală nr. 5 — Negru.Vodă;

în județul COVASNA —Eva Rich
ter, director al întreprinderii de a- 
midon și glucoză din Tîrgu Secuiesc, 
și Szabo Etelka, inginer la întreprin
derea județeană de industrie locală, 
în Circumscripția electorală nr. 2 — 
Tirgu Secuiesc ;

în județul DÎMBOVIȚA — Geor- 
geta Tache, directorul fabricii de 
produse alimentare din Tirgoviște, și 
Elena Moraru, director al Fabricii de 
conserve din Pucioasa, în Circum
scripția electorală nr. 7 — Răcari ;

în județul DOLJ — Justin Rogoz, 
membru al C.C. al P.C.R., director 
general al Centralei industriale de 
îngrășăminte chimice Craiova, și 
Gheorghe Gheban, directorul Combi
natului chimic Ișalnița, în Circum
scripția electorală nr. 6 — Plenița ;

în județul GALAȚI — Dumitra 
Bîrsan. secretar al Comitetului comu
nal Cudalbi al P.C.R., și Vasiliea

de aceea s-a vorbit 
mai puțin despre unul 
sau despre altul din
tre candidați. In 
schimb, s-a discutat 
despre obște. despre 
munca și gospodări
rea pămintului. des
pre pregătirea oame
nilor pentru exploa
tarea sistemului de 
irigații, despre siste
matizarea și alimen
tarea cu apă a comu
nei și multe altele. 
Dar nu la maniera 
„am vrea să ni se 
facă", ci „vrem să fa
cem", „să chibzuim 
mai bine banii și for
țele", „dacă vrem 
ceva, atunci cu toții.

Alegători și candi
dați s-au angajat să 
muncească și mai bine 
pentru că și aici, ca 
in toate satele tării, 
oamenii se simt stă
pini pe munca lor. se 
simt răspunzători cu 
totii de viitorul patri
ei, al lor și al copiilor 
lor. Pentru că și aici, 
ca pretutindeni in ța
ră, ‘dUm'e'nii. " alegiri- 
du-.i pe cei mai buni 
dintre ei. se simt pu
ternici în jurul parti
dului, gindesc și mun
cesc uniți sub lumina 
înaltă a ideilor din 
Programul partidului, 
au certitudinea lumi
nosului viitor comu
nist.
Alexandru BRAD 
corespondentul 
„Scînteii"

scripția electorală nr. 1 — Miercurea 
Ciuc ;

în județul HUNEDOARA — Tudor 
Drăganu, profesor la Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, membru al 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice, in Circumscripția electorală 
nr. 1 — Deva, Petre Constantin, Erou 
al Muncii Socialiste, șef de brigadă 
la Exploatarea minieră Lupeni, in 
Circumscripția electorală nr. 5 — Lu
peni ;

în județul IALOMIȚA — Elena Chi- 
riță, tehnician, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii de confec
ții Călărași, si Aurica Munteanu, in
giner la Combinatul de hîrtie și ce
luloză Călărași, in Circumscripția e- 
lectorală nr. 2 — Călărași ;

în județul IAȘI — Florica Toma, 
director la întreprinderea „Textila" 
din lași, și Maria Nițescu. director 
tehnic la întreprinderea de antibio
tice din Iași, in Circumscripția electo
rală nr. 2 — Tătăraș, Vasile Milea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
general-locotenent, în Circumscripția 
electorală nr. 9 — Vlădeni ;

în județul ILFOV — Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, in Circum
scripția electorală nr. 2 — Oltenița, 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., in Cir
cumscripția electorală nr. 3 — Ur- 
ziceni ;

în județul MARAMUREȘ — Cor
nelia Brindău, profesor la Liceul pe
dagogic din Baia Mare, și Ana-Ma- 
ria Curteanu, profesor la Liceul nr. 
3 Baia Mare, în Circumscripția elec
torală nr. 2 — Baia Mare-Vest ;

în județul MEHEDINȚI — Nicolae 
Nicolaescu, secretar general al Mi
nisterului Sănătății, în Circumscrip
ția electorală nr. 3 — Strehaia ;

în județul MUREȘ — Szotyori Er
nest, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean Mureș, în Circumscrip
ția electorală nr. 4 — Reghin ;

în județul NEAMȚ — Constantin 
Floria Tatu, vicepreședinte al Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, în Circumscripția electora
lă nr. 4 — Ion Creangă ;

în județul OLT — Ion Savu, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R.,

în Circumscripția electorală nr. 5 — 
Corabia ;

în județul PRAHOVA— Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, în Cir
cumscripția electorală nr. 1 — Plo- 
iești-Sud, Constantin Stătescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. secretarul Con
siliului de Stat, în Circumscripția e- 
leclorală nr. 5 — Ciorcani, Ion Po- 
pescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de stu
dii istorice si social-politice. în Cir
cumscripția electorală nr. 8 — Sinaia, 
Olimpia Solomonescu, președinta Co
mitetului județean Prahova al fe
meilor, în Circumscripția electorală 
nr. 12 — Urlați ;

în județul SATU-MARE — Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
in Circumscripția electorală nr. 2 — 
Satu-Mare Sud, Carol Fiilop, direc
torul întreprinderii „23 August" din 
Satu-Mare, in Circumscripția elec
torală nr. 6 — Ardud ;

în județul SIBIU — Elena Jurcă, 
directorul întreprinderii „Victoria" 
din Sibiu, președinta Comitetului 
județean Sibiu al femeilor, și Maria 
Tudor, directorul întreprinderii „Li
bertatea" din Sibiu, în Circumscripția 
electorală nr. 3 — Sibiu-Nord, Ion 
Traian Ștefănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, in Circumscripția electo
rală nr. 7 — Avrig ;

în județul SUCEAVA — Vasile 
Sava, director al întreprinderii fo
restiere de exploatare și transport 
Suceava, și Florică Tache, inspector- 
șef al Inspectoratului silvic Suceava, 
în Circumscripția electorală nr. 6 — 
Gura Humorului, Raveica Sănduleac, 
maistru la Filatura de in și cînepă 
din Fălticeni, și Jenița Vornicu, teh
nician la Filatura de in și cînepă din 
Fălticeni, în Circumscripția electora
lă nr. 9 — Fălticeni ;

în județul TELEORMAN — Zaha- 
ria Cărbunaru, prim-secretar al Co
mitetului municipal Turnu-Măgurele 
al P.C.R., și Ion Răducu, secretar al 
comitetului de partid de la Combi
natul de îngrășăminte chimice Tur
nu-Măgurele, în Circumscripția elec
torală nr. 8 — Turnu-Măgurele.

In județul TIMIȘ — Ioniță Bagiu, 
directorul întreprinderii mecanice din 
Timișoara, și Marin Tănase, directo
rul întreprinderii „Electromotor" din 
Timișoara, in Circumscripția electo
rală nr. 4 — Timișoara Nord-Vest ;

în județul TULCEA — Petre Lupu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, în Circumscripția electorală 
nr. 1 — Tulcea ;

în județul VRANCEA — Aurora 
Stavarache. directorul liceului „A- 
lexandru Ioan Cuza" din Focșani, și 
Emilia Manolescu, director al Liceu
lui agricol din Odobești, în Circum
scripția electorală nr. 6 — Gugești.

Adunările electorale, în cadrul că
rora au fost desemnați candidații 
Frontului Unității Socialiste, au pri
lejuit o amplă trecere în revistă a 
marilor înfăptuiri ale poporului nos
tru, sub conducerea partidului, în 
dezvoltarea în ritm susținut a eco
nomiei naționale și, pe această bază, 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, în adinclrea și perfecționa
rea democrației socialiste, în crește
rea prestigiului patriei noastre în 
lume.

Candidați și alegători, cu toții s-au 
angajat să-și concentreze eforturile, 
capacitatea lor politică și organiza
torică pentru realizarea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., să 
contribuie la aplicarea cu consecven
tă în viata socială a normelor eticii și 
echității socialiste. Exprimindu-și în
crederea deplină în candidații pro
puși, cetățenii și-au manifestat con
vingerea că, prin activitatea ce o vor 
desfășura, vor aduce o contribuție 
activă la conducerea și bunul mers 
al societății noastre socialiste.

Prin întreaga lor desfășurare, adu
nările cetățenești au ilustrat preg
nant indestructibila coeziune a între
gului nostru popor in jurul Partidu
lui Comunist Român, hotărîrea de 
nestrămutat a maselor de oameni ai 
muncii de a acționa ferm în spiritul 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea, al Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism.

• în acest an, peste prevederile planului : 15 milioane lei la pro
ducția globală ; 15 milioane Iei Ia producția-marfă, 10 milioane lei Ia 
producția-marfă vîndută și încasată. Se vor asimila 4 noi sortimente de 
aliaje neferoase, precum și produse noi în valoare de 200 milioane lei.

• Consumul de combustibil va fi redus cu circa 1 500 tone com
bustibil convențional.

Acestea sint angajamentele asu
mate de metalurgiștii de la „Nefe- 
ral" din București, ca răspuns la 
chemarea la întrecere lansată recent 
de întreprinderea de alumină Ora
dea, angajamente adoptate de adu
narea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii care a avut loc 
zilele trecute.

Pe ce s-a bazat adunarea genera
lă cînd a hotărit să-și asume aceste 
angajamente ? în primul rînd, pe 
fructificarea capacității creatoare a 
oamenilor în vederea folosirii, în 
condițiile asigurării unei bune efi
ciente economice, a resurselor inter
ne ale producției. Colectivul acestei 
unități industriale care a cunoscut 
o puternică dezvoltare în ultimii 10 
ani. folosind ca materie primă de
șeuri metalice, multă vreme consi
derate fără valoare, realizează as
tăzi produse deosebit de prețioase 
pentru economia națională. în lu
mina sarcinilor stabilite de conduce
rea partidului privind asigurarea 
din producția internă a unei canti
tăți cit mai mari de metale scum
pe, deficitare prin valorificarea su
perioară și deplină a deșeurilor, dez
baterile din secțiile întreprinderii, 
din adunarea generală au scos în e- 
vidență că la toate locurile de mun
că există importante rezerve pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan sporite din acest an.

— Atelierul de cupru, cu o pon
dere de 50 la sută în producția uni
tății — arăta 'în cuvîntul său ing. 
Mircea Micșunescu — va fi extins 
și modernizat. Principala problemă 
care trebuie să stea în atenția între
prinderii și a centralei și de care 
depinde creșterea producției, constă 
în aprovizionarea ritmică cu mate
rii prime, cu deșeuri. Sarcinile spo
rite din acest an nu ne mai îngăduie 
repetarea unor stări de lucruri din 
anul trecut, cînd, din lipsă de ma
terii prime, am pierdut timp pre
țios de muncă și am lucrat în asalt.

Un argument concludent în spri
jinul acestei cerințe îndreptățite l-a 
adus muncitorul Constantin Mărgă
rit Ionescu, din același atelier ;

— în prima lună a acestui an, 
cînd locurile de muncă au fost rit
mic aprovizionate, am obținut re
zultate bune. Este dovedit, instala
țiile noastre pot produce mai mult. 
Pentru aceasta este necesar să se 
ia măsuri hotârîte în vederea efec
tuării reviziilor periodice la timp și 
de cea mai bună calitate, reducerii 
numărului orelor de stagnare a uti
lajelor. Propun să se constituie e- 
chipe mixte de intervenție pentru 
înlăturarea mai operativă a defec
țiunilor care apar in timpul lucru
lui, îndeosebi in schimburile de 
noapte.

Măsuri asemănătoare sînt necesa
re și la atelierul de plumb, unde — 
după cum spunea șeful de echipă 
Gheorghe Vișan — va trebui să se 
acorde mai multă atenție automati
zării unor operații care, în prezent, 
se efectuează manual, să se organi
zeze mai bine întreținerea utilaje
lor, să se întărească spiritul gospo

dăresc . în utilizarea materiilor pri
me. De fapt, între aceste două ate
liere de bază ale întreprinderii exis
tă o veche și mereu nouă întrecere 
pentru mai mult și mai bine. Acum 
s-a ivit încă un concurent. Este vor
ba de atelierul de aluminiu, intrat 
în funcțiune anul trecut.-

— Obiectivul nostru imediat — a- 
precia muncitorul Ion Ghelmeci — 
este să atingem și să depășim pa
rametrii proiectați. Dispunem de u- 
tilaje de mare complexitate tehnică. 
Randamentul lor, nivelul producției 
■Și al productivității muncii depind 
de modul cum le vom folosi.

La bunul mers <?1 procesului de 
producție o contribuție însemnată 
își aduce și sectorul mecano-ener- 
getic, care, în acest an, după cum 
spunea ing. Cornel Moisescu, va e- 
xecuta un volum de 50 tone con
strucții metalice pentru dezvoltarea 
unor noi capacități de producție, va 
efectua o seamă de modernizări și 
mecanizări la instalațiile existente.

Iată și o cerință generală pentru 
fiecare atelier, precum și pentru 
întreprindere in ansamblul ei : 
dezvoltarea continuă pe care o cu
noaște unitatea, perfecționarea teh
nicii cu care este înzestrată — au 
remarcat in cuvîntul lor tehnicienii 
Grigore Mineu, Ion Ciurea și Gneor- 
ghe Singureanu — fac necesară ela
borarea unui program cuprinzător 
de pregătire a torței de muncă, in 
funcție de cerințele actuale și de 
perspectivă ale producției. Pinâ in 
prezent, mai mult de o treime din 
personalul unității a absolvit diverse 
forme de pregătire profesională. 
Anul acesta, vor fi pregătiți alți 
peste 700 de muncitori, care, acu- 
mulind un bogat volum de cunoș
tințe tehnice, vor fi in măsură să 
minuiască cu dibăcie utilajele la 
care lucrează. Dar acest lucru nu 
este suficient. Școlarizarea pro- 
priu-zisă trebuie să fie îmbinată, 
spunea Silviu Inghel, șeful serviciu
lui C.T.C., cu o activitate educativă 
susținută, îndeosebi în rindul munci
torilor veniți de curind in unitate, 
cu preocuparea perseverentă a or
ganizației de partid și comitetului 
oamenilor muncii pentru întărirea 
spiritului de răspundere al fiecărui 
om față de „zestrea" uzinei, față 
de utilajul la care lucrează.
'' JVIetâlufgiștii de la „Neferal", "oa- 
nienh care aii știut întotdeauna să-și 
onoreze cuvîntul dat, au acum un 
program clar, cuprinzător de ac
țiune, care sintetizează toate propu
nerile și ideile valoroase, făcute în 
dezbaterile din secții și în adunarea 
generală pe întreprindere, concen- 
trînd activitatea întregului colectiv 
spre un singur scop : Îndeplinirea 
exemplară a planului pe 1975 și a 
angajamentelor. în mod sigur, și de 
această dată, ei nu vor precupeți 
nimic pentru a transforma cuvîntul 
în fapte, pentru a da economiei pro
duse mai multe și de calitate.

FI. CEAUȘESCU 
D. TÎRCOB

Cînd vin și pleacă vapoarele
(Urmare din pag. I)

Descoperirea 
de la 
Vînători

în apropiere de Galați, în co
muna Vînători. au fost descope
rite două „milliarii", de pe vre
mea romanilor. Ce sînt „millia
rii" ? Sînt pietre masive utiliza
te pentru marcarea distanțelor, 
similare bornelor kilometrice de 
astăzi. Au fost descoperite 
în sistemul roman de for
tificații existent pe teritoriul zo
nei din vecinătatea Galațiului. 
După cum ne precizează dr. Mi- 
halache Brudiu, de la Muzeul de 
istorie din Galați, cele două pie
tre indicatoare sînt primele 
„milliarii" descoperite pînă a- 
cum în Moldova. $i încă un a- 
mănunt : spre deosebire de cite 
t> surată de pe șoselele de azi. 
respectivele pietre au fost gă- 
iite — după 2 009 de ani — în 
toziție perfect verticală. Cu- 
ninți mai erau pe vremea a- 
icea......șoferii" 1

Un nuc 
de vîrstă
natusa
lemică

pupă opiniile specialiștilor în 
materie, viața unui nuc nu poa- 
tedepăși 150 de ani. Deși este 
vaba de un punct de vedere 
uițnim acceptat, nu sînt excluse 
eXepțiile. O asemenea excepție 
an întîlnit-o în comuna Cos- 
teli-Vîlcea, unde se află un nuc 
faiic, care continuă să dea 
frete în fiecare toamnă, și a 
caut vîrstă este apreciată — tot 
di către specialiști — la peste 
3d' de ani ! Declarat monument 
alnaturii. el a fost dat în grija 
pinierilor. Nici nu se putea o 
ițe mai bună.

Hota IO 
h dirigenție
Pionierii Ilie Călin, Gheorghe 
(aho și Ilie Surcel, din clasa 
[VI-a B de la Liceul „Nicolae 
itulescu" din Craiova, mer- 
bau grăbiți spre școală. Deo- 
ktă au zărit in mijlocul stră- 
i o poșetă. Ca la o comandă, 
(ti trei âu făcut stînga-fnpre- 
ir și fuga la miliție. Nu'riii^ 
jai’ fe'i; ’ ci și lucrătorii de"-mH 
Jție s-au mirat, găsind în- poșd1 
î o mare sumă de bani. Și tot 
a la o comandă, cei trei au fu- 
it spre școală. Ora de dirigen- 
|e începuse de mult. Pentru 
ei trei... mai de mult.

Mu toate 
armele 
se șterg
Constantin Rostogolea 

| irobeta Turnu-Severin s-a ..
j autoturismul proprietate per- 
pnală la niște rude dintr-o co- 
îună apropiată. Acolo, bucuria 

1 -vederii și-a „cinstit-o" cu ci- 
| iva pahare. La întoarcere, C.R. 

pierdut controlul volanului și 
| e raza comunei Malovăț l-a 
I ivit pe Ion Negoițescu, munci- 
or la întreprinderea de vagoa- 
e, tată a trei copii minori. Fără 
ă oprească măcar să vadă gra- 

I itatea accidentului (omul fuse- 
e lovit mortal), C.R. a apăsat 

loe accelerator și a dispărut, în- 
ijercînd apoi să „șteargă" orice 
jtrmă. Dar nu toate urmele se 
[iterg, astfel că făptașul a fost 
repede prins de miliție și ares
tat. *'.

din 
dus

orumbelul

IUn porumbel voiajor, purtînd 
inelul cu seria 089/68 nr. 111 
R.S.R., a fost găsit, in poarta 
I casei sale, de Petre Doruc din

Pirgărești-Bacău. Pînă aici, ni
mic deosebit. Nu e singurul po- 

Irumbei voiajor care se rătăcește 
sau cade victimă unor viețuitoa
re răpitoare ori vitregiilor vre
mii. Porumbelul despre care 
scriem însă a căzut răpus in
tr-un mod incalificabil. Cineva 
i-a tăiat o aripă, ca să nu mai 
poată să zboare. Cel care l-a gă
sit i-a oblojit rana, l-a hrănit, 
l-a adăpat și l-a dus în mijlocul 
celor nouă porumbei ai săi. In
tre timp, aripa a început să-l 
crească și. în curind. va putea 
din nou să zboare. Pînă atunci, 
stăpinul și-l poate aduce acasă.

Aflată în plină desfășurare, cam
pania electorală este marcată în a- 
ceste zile in Capitală, ca și în în
treaga țară, prin numeroase adunări 
de propuneri de candidați, la care 
au participat peste 18 000 de oameni 
ai muncii, tineri și virstnici, din în
treprinderi și instituții. în acest ca
dru au fost propuși 34 de candidați 
pentru consiliul minicipal, 89 pentru 
consiliile populare ale sectoarelor și 
27 pentru consiliile populare ale co
munelor subordonate.

Pînă la data de 5 februarie, in ju
dețul Iași au fost organizate aproa-

pe 600 de adunări electorale, la care 
au participat peste 63.000 de alegă
tori. în aceste veritabile forumuri 
ale democrației noastre socialiste au 
fost propuși, din partea Frontului U- 
nității Socialiste. 90 de candidați pen
tru consiliul popular județean și 
circa 800 de candidați pentru alege
rile in consiliile populare municipal, 
orășenești și comunale.

*
La cele peste 150 de adunări cetă

țenești care au avut loc marți și 
miercuri în județul Buzău au parti
cipat aproape 10 000 de alegători. Din

rîndul muncitorilor, tehnicienilor, ță
ranilor cooperatori și intelectualilor, 
al activiștilor de partid și de stat, 
organizațiilor obștești au fost desem
nați 37 de candidați pentru consiliul 
popular județean și peste 600 in con
siliile populare municipal, orășe
nești și comunale.

★
în județul Hunedoara au fost pro

puși pînă ieri 25 de candidați pentru 
alegerile ■ de deputați în consiliul 
popular județean : în 10 circumscrip
ții electorale au fost desemnați cite 
2 candidați.

carale de toate dimensiu
nile. macarale de toate 
formele, macarale ce ma
nevrează și macarale ce 
transportă, macarale pe 
imense picioare de forma 
turnului Eiffel și agile 
transportoare ' făcindu-și 
loc cu grație printre sti
ve, macarale mișeîndu-se 
pe mari ramblee de cale 
ferată și macarale plu
titoare lunecind pe luciul 
bazinelor. Macarale de 
toate dimensiunile și, aș 
îndrăzni să spun, de toa
te profesiunile cu putin
ță in munca de încărcare, 
descărcare, degajare. Ma
carale întrunind, la di
mensiuni ciclopice, toate 
îndemînările caracteris
tice mîinii omului.

Le enumerăm, poate 
minunîndu-ne cu naivita
te de ele, deoarece, pen
tru ochiul care s-a obiș
nuit să le vadă, ele con
stituie un rod normal al 
progresului tehnic. Dar 
pentru ochii care s-au 
deschis în acest port, o-

chii pentru care lumea a 
început odată cu acest 
port, ochii care, de citiva 
zeci de ani cercetează, 
contemplă și savurează 
acest port cu poezia lui 
bizară și dură, macara
lele, în puzderia lor de 
astăzi, macaralele a că
ror ființă își pune am
prente asupra întregului 
țărm și fără de care por
tul ar fi de neconceput, 
inseamnă cu totul alt
ceva. Ele înseamnă un 
salt calitativ al existenței 
noastre, al progresului 
care modifică structural 
condiția umană. Pentru 
că, in fondul lucrurilor, 
macaralele, sutele, miile 
de macarale care se ro
tesc deasupra portului 
au înlocuit spinările^ 
Spinările oamenilor, spi
nările cu sarcina care a- 
păsa trupul și obliga pri
virile omului să se tiriie 
doar pe pămînt. Au înlo
cuit cea mai apăsătoare 
muncă, cea cu care, prin 
excelentă, portul îl bla
goslovea pe om — hama- 
licul.

Emblema Constanței cu
prinde un far și doi pești. 
Eu aș vedea-o și altfel: 
o imensă macara rotitoa
re, seînteindu-și dantelă
ria de fier pe azurul ce
rului. Pentru că ea este 
simbolul dispariției pen
tru totdeauna a unei pro
fesii înrobitoare. A dis
părut — odată cu trans
formarea socialistă a a- 
cestui mare port — o 
meserie considerată odi
nioară specifică tuturor 
porturilor lumii. A fost 
scoasă din toate nomen
clatoarele profesionale și, 
mai ales, din registrele a- 
sigurărilor sociale pe care 
le umpleau în cel mai 
bun caz cu specifice boli 
cronice. Pentru că, de 
obicei, le umpleau cu ac
cidente de muncă și de
cese în timpul muncii. A 
dispărut această meserie, 
în locul ei, manevrind 
manete. oamenii con
duc aceste uriașe in
stalații ce domină cerul 
Dobrogii cu siluetele lor. 
Privește-le, trecătorule, 
si salută-le ca pe adevă

ratul stindard al acestui 
port modern — parte și 
expresie a construcției 
noastre socialiste.

Crește, se dezvoltă por
tul. Bizarii și decorativii 
stabilopozi întind digu
rile. imbrătișînd noi ape 
pentru bazinele sale.
Crește flota noastră.
Crește, înzecit, traficul,
schimbul de mărfuri pe 
care Constanța îl repre
zintă. Cind vin și pleacă 
vapoarele dintr-un port 
intr-un asemenea ritm 
se cheamă că viața eco
nomică a tării, sub pavi
lionul căreia el există, 
pulsează din plin. Iar 
portul — at tibi qui tran- 
sis, trecătorule. portul 
nostru, macaralele noas
tre. aflat aici. în acest 
golf de mai bine de două 
mii de ani. se dezvoltă 
impetuos, odată cu tara, 
în ritmurile industrializă
rii socialiste prefigurate 
în Directivele partidului. 
Portul este și o fereastră 
în care se oglindește vii
torul țării.

Doi tineri
Tinărul Ion Bolovan a ridicat 

3 000 de lei de la o agenție C.E.C. 
din Curtea de Argeș. După cite- 

. va ore, a observat că, in loc de 
3 000. primise 5 000 de lei, și a 
restituit imediat diferența. Un 
alt tinăr, de aceeași virstă, Doru 
Timpău, a făcut exact invers. A 
luat niște praf de curățat cer
neală „PIC", a radiat din libre
tul de C.E.C. soldul de 25 lei pe 
care-l avea, a scris cu minuța 
lui 4 025 lei, după care s-a dus 
la filiala C.E.C. din Roman și a 
cerut să i se restituie o parte 
din bani. După restituire — ne 
scrie căpitanul Constantin Niță, 
de la miliția municipiului Ro
man — a urmat repede... recon
stituirea faptului. Ajuns pe mina 
legiuitorilor, D.T. va fi „resti
tuit" societății după ce va rede
veni — cum se spune — „curat, 
luminat, ca argintul strecurat".

Rubrica redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii''
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Apărut în EDITURA POLITICĂ

PRIMUL MINISTRU Al NOII ZLELANDE, WALLACE E. ROWEING,
VA FACE 0 VIZITA IN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

La invitația primului ministru al 
guvernului român, Manea Mănescu, 
primul ministru al Noii Zeelande, 
Wallace Edward Rowling, va face o

vizită oficială în Republica Socialis
tă România. împreună cu soția, în 
perioada 23—25 februarie 1975.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit în 

Moldova, Bărăgan și Dobrogea. Cerul 
a fost variabil, cu înseninări persisten
te în Maramureș, Crișana și Transilva
nia. Vîntul a suflat moderat cu inten
sificări locale în estul țării și în zona 
de munte. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 7 grade la Sfîntu 
Gheorghe-Ciuc și plus 9 grade la Tg. 
Neamț. Pe alocuri, în cîmpia vestică și 
podișul Transilvaniei s-a produs ceață. 
In București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul senin. Vîntul a suflat potri

vit. Temperatura maximă a fost de 
plus 1 grad.

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 fe
bruarie. în țară : Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Se vor semnala pre
cipitații slabe, izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Intensificări lo
cale se vor produce în zona de munte. 
Temperatura aerului va înregistra o 
creștere ușoară îndeosebi în zonele de 
munte și în nordul țării. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero gra
de, local mai coborîte la începutul in
tervalului, iar maximele între minus 
4 și plus 6 grade. Ceață locală, mai 
ales dimineața și seara. In București : 
Cerul va fi variabil, mai mult noros, fa
vorabil precipitațiilor slabe. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară în a doua parte a interva
lului. Ceață mai ales dimineața și 
seara.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Giosan, a adresat me
saje de felicitare președintelui Sena
tului brazilian, Magalhaes Pinto, 
și președintelui Camerei Deputatilor 
din Brazilia. Celio Borja, cu prilejul 
alegerii lor în aceste funcții.★

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, a transmis o tele
gramă de felicitare lui W. E. Row
ling, prim-ministru și ministru al a- 
facerilor externe al Noii Zeelande, 
cu ocazia sărbătorii naționale a aces
tei țări. ★

Miercuri după-amiază, George Ma
covescu. ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Laurence Everil Mann, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Guyana în Re
publica Socialistă România, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.★

Miercuri după-amiază s-a îna
poiat in Capitală delegația militară 
condusă de generalul colonel Ion 
Coman, prim-adjunct ai ministrului 
apărării naționale și șef al Mare
lui Stat Major, care, la invitația 
generalului Beshir Mohammed Aii, 
șeful Statului Major al Forțelor ar
mate ale poporului sudanez, a făcut 
o vizită oficială în Republica Demo
cratică Sudan.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau generalul maior Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului apă
rării naționale și secretar al Con
siliului politic superior, generali și 
ofițeri superiori. Erau prezenți Mo
hammed Ahmed Abdel Ghaffar, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Democratice Sudan, și 
atașații militari ai unor țări acre
ditați la București.★

în cursul escalei făcute la Roma, 
delegația militară română s-a întil- 
nit cu generalul de corp de armată 
Andrea Viglione. șeful Statului Ma
jor al Apărării al Italiei, cu care a 
avut o convorbire amicală.

(Agerpres)

Astăzi a apărut nr. 6 
al revistei săptămînale 

de politică externă 
„LUMEA"
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HANDBAL „Cupa campionilor europeni"

Azi, la Plsen, meciul retur
Steaua — Skoda

Tragerea la sorți pentru semifinale — la 8 februarie
. Aștă-seară. la Plsen. echipa bucu- 

reșteană Steaua va. intilni pe cam- 
pțpana Cehoslovaciei, formația Sko
da, ,în meci retur din sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la handbal. în partida de la 
București, scorul fusese net favora
bil campioanei României : 20—7.

Pentru jocul de astăzi, care va în
cepe la ora 20.30 și va fi transmis 
în direct de posturile noastre de te
leviziune, Steaua va prezenta urmă
toarea formație de bază : Alexandru 
Dincă (N. Munteanul — Cezar Dră- 
gănițâ, Gabriel Kicsid. Cristian Gațu, 
Ștefan Birtalan. Radu Voina și Wer
ner Stockl. Rămîne incertă folosirea 
portarului Orban și a extremei Coa
să. ambii nerestabiliti complet de pe 
urma accidentelor de ioc suferite.

Partida de la Plsen va fi arbi-' 
trată de cuplul Davidov—Vîrbanov
(Bulgaria).

Pînă în prezent s-au calificat pen
tru semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" echipele : Gummersbach 
(R. F. Germania). Vorwaerts (R. D. 
Germană) și Borac (Iugoslavia).

Tragerea la sorți pentru meciurile 
semifinale va avea loc la Basel (El
veția). sîmbătă. 8 februarie. Jocu
rile tur-retur din semifinale trebuie 
să se desfășoare pînă la 13 martie.

I.E.F.S. în semifinalele 
„C.C.E." pentru echipele 

feminine
Aseară. în localitatea Roermond, 

în meci retur pentru sferturile de 
finală ale Cupei campionilor euro
peni la handbal feminin, echipa o- 
landeză Mora Swift a întrecut cu 
scorul de 9—6 (5—4) formația Insti
tutului de educație fizică și sport 
din București. Pentru semifinalele 
competiției s-a calificat insă echipa 
română, care cîștigase primul joc cu 
scorul de 13—9. Realizînd punctajul 
general de 19—18 în favoarea lor, stu
dentele bucurestence vor participa la 
semifinale alături de echipele Loko
motiv Zagreb. Vasas Budapesta și 
Spartak Kiev.

TENIS „Circuitul României"

TURNEUL DE LA TIMISOARA
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scînteii", Cezar Ioana). — înce- 
pînd de ieri, sala Olimpia din Timi
șoara găzduiește al cincilea turneu 
din cadrul „Circuitului României" 
pe terenuri acoperite. Participanți- 
lor de pînă acum li s-au adăugat și 
sportivii maghiari Varga Geza și 
Szoke Peter, componenți ai lotului 
național al R. P. Ungare. Și încă o 
noutate : pentru prima dată într-o 
competiție oficială, organizată de 
federația noastră de specialitate, se 
utilizează mingi de culoare galbenă. 
Partidele din prima zi au avut o

desfășurare normală, favoriții adju-* 
decîndu-și finalmente victoria. Iată 
rezultatele : Traian Marcu — Con
stantin Popovici 7—5, 5—7, 6—2 ; 
Ion Sântei — Iosif Kerekeș 6—3, 
6—4 : Dumitru Hărădău — Petru 
Almăjan 6—3, 6—4 ; Emmrich Tho
mas (R.D.G.) — Lucian Boldor 6—2, 
6—3 ; Viorel Sotiriu — Sever Mure- 
șan 7—5, 7—5 ; Szoke Peter (R.P.U.) 
— Rusu Mihai 6—1, 6—0 ; Toma
Ovici — Dan Nemeș 6—2, 6—0 ;
Varga Geza (R.P.U.). — Mihai Tă
băraș 6—4. 6—7, 6—7.

PENTRU BUCUREȘTEN1I AMATORI DE SPORTURI DE IARNA
Pentru amatorii de schi din Capi

tală care-și petrec sfîrșitul săptă- 
mînii în stațiunile montane : Cen
trul de închiriat materiale și echi
pament sportiv de iarnă, care func
ționează la stadionul Republicii (in
trarea prin str. Puțul cu apă rece), 
dispune de cantități sporite de 
schiuri, bocanci, pulovere, hanorace, 
pantaloni supraelastici etc.

Centrul este deschis în zilele de 
lucru, intre orele 10—14 și 16—20.

*
în această săptămînă, patinoarul 

artificial „23 August" din Capitală 
va fi deschis pentru public după

următorul program : astăzi (între 
orele 17—19), sîmbătă (intre orele 
17—20) și duminică (intre orele 10— 
13 și 17—20).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 5 FEBRUARIE 1975
EXTRAGEREA I : 44 6 17 28

25 18
EXTRAGEREA a Il-a : 40 3 41

15 42
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

2 083 797 lei din care 1 199 566 lei re
port.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS DE MASĂ : 

Campionatele mondiale 
de la Calcutta

CALCUTTA 5 (Agerpres). — As
tăzi, la Calcutta, vor începe întrece
rile celei de-a 33-a ediții a campio
natelor mondiale de tenis de masă, 
competiție de amploare care reu
nește sportivi din pestes 50r<de‘'țări, 

'’‘'printreCare și România.
Conform '-'tradiției, " campionatele 

încep cu întrecerile pe echipe pen
tru cupele „Corbillon" — fete și 
„Swaythling" — băieți. Echipa femi
nină a României va juca în prima 
categorie (grupa B), alături de for
mațiile R. P. Chineze, Japoniei, R. F. 
Germania, Angliei, Iugoslaviei, Po
loniei și Bulgariei. Reprezentativa 
masculină a României va juca în 
grupa B împreună cu echipele R. P. 
Chineze, Japoniei. Iugoslaviei, Un
gariei, Angliei, Indoneziei și Indici,

HOCHEI
După o zi de odihnă, competiția 

internațională de hochei pe gheață 
dotată cu trofeul revistei „Kepes 
Sport" , a continuat la Budapesta eu 
disputarea primelor meciuri din cele 
două turnee finale.

Echipa Steaua București, care 
evoluează in grupa pentru locurile 
5—8, a întilnit formația ȚSKA So
fia. cu care a terminat la egalitate : 
5—5 (1—2, 1—2, 3—1). Golurile for
mației române au fost realizate de 
Țone (2), Popa, Szabo si Herghele
giu.

Turneul pentru locurile 1—4 a 
programat două partide, încheiate 
cu următoarele rezultate : Ferenc- 
varos — Ujpest Dozsa 6—3 (2—3, 
1—0, 3—0) ; Vzkg Vitkovice — V.S.S. 
Kosice. 5—4 (2—1, 0—2. 3—1).

ATLETISM
în prima zi a concursului interna

țional de atletism pe teren acoperit 
de la Budapesta, sprinterul sovietic 
Aksinin a egalat cea mai bună per
formanță mondială în proba de 60 m 
plat, cu timpul de 6”4/10.

Cu un rezultat excelent s-a înche
iat și proba feminină de aruncarea 
greutății, in care Marianne Adam 
■(R. D. Germană) a țdalizat cea mai 
bună performanță mondială a sezo
nului : 19,85 m. Pe locul doi s-a cla
sat Iranyi (Ungaria) — 17,22 m. iar 
locul al treilea a fost ocupat de atle
ta româncă Valentina Cioltan, cu 
y>,64 m. IJubla campioană olimpi- 
xă. Renate Stecher (R. D. Germană), 
a ternWiat învingătoare in cursa de 
200 m, fiind cronometrată ou 23”3/10.

HANDBAL
în ziua a doua a turneului inter

național feminin de handbal care se 
desfășoară in localitatea cehoslovacă 
Cheb. selecționata secundă a Româ
niei a întilnit reprezentativa Polo
niei. Handbalistele poloneze au ter
minat învingătoare cu scorul de 
15—9 (5—3). Celelalte două partide 
disputate s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Ungaria — Bulgaria 
13—6 (8—3) ; Iugoslavia — Ceho
slovacia 16—9 (9—4).

ZIUA NAȚIONALĂ A NOII ZEELANDE

Excelenței Sale SIR EDWARD DENIS BLUNDELL
Guvernatorul general al Noil Zeelande

Cu ocazia sărbătorii naționale a Noii Zeelande. Îmi este plăcut să vă 
transmit felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace și prosperitate poporului neozeelandez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România si Noua Zeelandă se 
vor dezvolta și diversifica continuu, spre binele celor două țări ale noastre, 
în interesul colaborării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului WALLACE EDWARD ROWLING

Prim-ministru al Noii Zeelande
Sărbătoarea națională a Noii Zeelande îmi oferă ocazia plăcută de a vă 

transmite cele mai călduroase felicitări și de a exprima convingerea că vi
zita dumneavoastră în România va contribui la dezvoltarea continuă a rela
țiilor româno-neozeelandeze.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Coordonate
poporul Noii 

sărbătoreș- 
sa națională, 

momentu- 
acum 135 de

Astăzi, 
Zeelande 
te Ziua 
Evocarea 
lui cind,
ani, s-a semnat Trata
tul de la Waitangi, in 
urma căruia 
albi s-au stabilit 
arhipelagul 
tre Marea 
și zona de 
cificului — 
portantă pe 
stituirii Noii Zeelande 
ca stat — oferă prile
jul reliefării unor co
ordonate esențiale ale 
„țării de la antipozi".

Condițiile 
deosebit de prielnice, 
pămintul mănos al a- 
cestui stat — alcătuit 
din două mari insule, 
despărțite intre ele 
prin strivitoarea Cook 
și din citeva insulițe 
răzlețe, cu o suprafa
ță totală de circa
270 000 kmp, pe care trăiește o populație
de peste trei milioa
ne de locuitori — a 
permis dezvoltarea 
deosebită a agricul
turii și în special a 
zootehniei. In raport 
cu populația. Noua 
Zeelandă posedă, după, 
unele statistici, 
mai mare șeptel 
lume 
de oi și 3 bovine 
locuitor, 
intensiv, 
ductivitate a 
turii și zootehniei fac 
ca țara să ocupe pri
mul loc î ' 
mondială a 
torilor 
doilea, 
lia, in 
portul 
carne 
respective 
peste 80 la sută 
volumul total al 
porturilor. Paralel cu 
dezvoltarea agricul
turii, in ultimul timp

colonii 
in 

situat în- 
Tasmaniei 
sud a Pa- 
etapă im- 
calea con-

climatice

cel 
din 

in medie 20 
de 

Caracterul 
înalta pro- 

agricul-

ta ierarhia 
i exporta- 

de unt si al 
după - Austra- 
ce privește ex- 
de lină si de

— produsele 
asigurind 

din 
ex-

actuale neo-zeelandeze

obiecti-
- cum 

side- 
Glen- 
de a- 
Bluff, 
prelu- 
metan 
„insu- 

din 
Auck-

cinema
© Ilustrate cu flori de cîmp : 
SCALA — 9.15; 11,30: 13.45; 16;
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,15: 20,30.
© îndrăgostiți! anului I : CEN
TRAL — 9,15: 11.30: 13,45: 16;
18,15: 20,30.
© Permisul de conducere : LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15: 13,30: 16; 
18.30; 20.45, BUCUREȘTI - 9; 11.15: 
13,15: 16,15: 18,30: 20.45, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45: 16: 18,15; 20,30 
© Actorul și sălbaticii : PATRIA
— 9; 11,45: 14,30: 17,30: 20.30. CA
PITOL — 9,30: 12.30; 16,15: 19.15.
FEROVIAR — 9; 12: 16: 19.15. ME
LODIA — 9.15: 12,30; 16: 19.15,
GLORIA — 8,30: 11,30: 14,30: 17,30: 
20,30.
• Zapata: FESTIVAL — 9,15: 11,30:

13,45; 16; 18,30; 20,45, CASA FIL
MULUI — 10: 12: 14; 16.
© Program pentru copii : DOI
NA — 9.45: 11.15; 12.30.
© Acțiunea Bororo : DOINA —
14; 16; 18. MUNCA — 16: 18; 20. 
a Program de documentare: DOI
NA — 20.
© Viața și epoca judecătorului 
Roy Bean — 14,30, Fidelitatea ma
mei — 16.30, Ora lupului — 18.30; 
20,30 : CINEMATECA (sala Union). 
© Iluminare : TIMPURI NOI — 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18: 20.15.
© Jerry traficantul : VICTORIA
— 9: 11,15; 13,30: 16: 18,30: 20,45.
GRIVITA — 9: 11,15; 13.30: 16;
18,15; 20,30. MODERN — 9; 11,15: 
13,30: 16: 18.15: 20,30.
© Nemuritorii : BUZEȘTI — 9:
11,15: 13,30: 16; 18,15: 20,30. LIRA
— 13,45; 16: 18,15: 20,30, ARTA — 
13.30: 15,45: 18; 20,15.
© Școala tinerilor căsătoriți: FLO- 
REASCA — 15,30: 18; 20,15. FLA
MURA - 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

© Ștefan cel Mare — Vaslui 1’475: 
DACIA — 9: 12,30; 16; 19,15, VOL
GA — 9,30; 12,30; 16; 19, AURORA
— 9,30; 12,15; 16; 19.
© Un gentleman in Vestul sălba
tic : LUMINA — 8,45; 11,15; 14;
16,45; 20.
• Visuri împlinite : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
© Conrack : BUCEGI — 15,30; 18; 
20,15.
• Zidul : COTROCENI — 15.30:
17,30; 20, MIORIȚA — 9; 11.15:
13,30: 15,45; 18; 20,15.
© Tunurile din Navarone : UNI
REA — 15,30; 19.
© Călătorie întreruptă : CRÎN- 
GAȘI — 16: 18,15.
© 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 : FEREN
TARI — 15,30: 18; 20,15.
© Urmărit - urmărită : VIITO
RUL — 16; 18; 20.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am apreciat mult amabilul dumneavoastră mesaj, transmis cu ocazia Zi

lei Australiei.
Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere.

JOHN R. KERR
Guvernator general al Australiei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

• BUCUREȘTI
Foarte mișcat de amabilul mesaj de simpatie pe care Excelența Voastră 

a binevoit să mi-1 trimită ca urmare a catastrofei aeriene survenite la Istanbul, 
vă adresez. în numele meu personal si al familiilor îndoliate, expresia viilor 
mele mulțumiri.

FAHRI S, KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 45 DE ANI DE LA CREAREA

PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM
cordă o atenție spo
rită populației băști
nașe Maori.

In același timp, 
plan extern, Noua 
elandă, care, pină 
demult, iși orienta 
litica spre un 
restrîns de state, 
special fosta 
polă, iși reașază 
temui de relații, 
preocupă de 
rea raporturilor de co
laborare cu noi state, 
atit din regiunea ve
cină a Pacificului, cit 
și din alte regiuni ale 
lumii, inclusiv țările 
socialiste.

In acest cadru se 
dezvoltă si raporturile 
dintre Noua Zeelan
dă și România. Sta
bilirea in 1969 a rela
țiilor diplomatice in
tre cele două țări, în
cheierea unei serii de 
acorduri. includerea 
României de 
Noua Zeelandă 
tre beneficiarii 
mulul generalizat 
preferințe vamale. în
temeierea. in 1973, a 
Asociației culturale 
Noua Zeelandă-Româ- 
nia. schimburile de 
delegații 
re, de 
marchează 
momente in 
pozitivă a 
lor româno-neozeelan
deze. Pașii de ; 
acum sint meniți 
stimuleze găsirea 
fructificarea de 
posibilități In 
rea extinderii si

o devenit tot mai evi
dentă preocuparea 
pentru o diversifică
ri a peisajului eco
nomic.

Ca rezultat. în ul
timii ani s-au constru
it o serie de 
ve industriale
sint Combinatul 
rurgic de la 
brook, topitoria 
luminiu de la 
complexul de 
crare 
de la 
lițele 
jurul 
land, 
Invercargill, 
țările zăcămintelor de 
gaz metan de la Maui.

Deși situată într-o 
poziție de oarecare i- 
zolare geografică — 
cel mai apropiat ve
cin, Australia, aflin- 
du-,se la o distantă de 
2 000 de km 
Zeelandă nu este scu
tită de 
care frămîntă 
contemporană, 
suficient să 
că, o dată cu intrarea 
in Piața Comună a 
Marii Britanii, prin
cipalul debușeu al tă
rii, economia neoze
elandeză s-a izbit de 
o serie de serioase di
ficultăți. De aici și o 
serie de reexaminări 
ale orientărilor de 
pină acum, la care 
procedează actualul 
guvern laburist. Lan- 
sind lozinca „vremea 
transformărilor a so
sit". guvernul și-a pro
pus, concorpitenț cu . plificării unor 
continuarea1 liniei, spre de..cooperare 
o economie diversi
ficată, o politică de 
îngrădire a capitalu
lui străin și de accep
tare a investițiilor di
nafară numai in mă
sura în care nu con
travin intereselor na
ționale ; totodată se a-

a gazului 
Kapuri, 

industriale' 
orașelor

Christchurch, 
exploa

Noua

fenomenele 
lumea 

Este 
amintim

pe 
Ze- 
nu 

po- 
număr 

in 
metro- 

sis- 
se 

extinde-

către 
prin- 
siste- 

de

schimburile 
parlamenta- 

tineret etc. 
tot atitea 

evoluția 
legături-

pină 
să 

i și 
noi 

vede- 
am- 

relatii 
prieter 

nească, in conformita
te cu 
două țări, cu 
țele 
internaționale tot mai 
largi.

interesele celor 
cerin- 

unei colaborări

Ioana BARBU

A doua consfătuire a cadrelor de cercetare și de proiectare 
dio domeniul tehnicii de apărare

în zilele de 3. 4 și 5 februarie, 
la Academia militară au avut loc 
lucrările celei de-a doua consfătuiri 
a cadrelor de cercetare și de pro
iectare din domeniul tehnicii de 
apărare
Participanțli la consfătui

re au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al par
tidului, președintele Republicii, co
mandant suprem al Forțelor Armate 
ale României, o telegramă in care, 
printre altele, se spune :

„Cercetătorii și proiectanții. Ingi
nerii. tehnicienii și muncitorii, în
tregul personal militar și civil din 
activitatea de cercetare științifică și 
proiectare in domeniul apărării dau 
glas profundei lor recunoștințe pen
tru grija pe care partidul, personal 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comandant suprem al 
forțelor noastre armate, o acordați 
consecvent întăririi capacității com
bative a armatei, înzestrării ei cu 
armament și tehnică de luptă.

în această activitate de mare răs
pundere ne vom conduce neabătut

după prețioasele indicații date de 
dumneavoastră cercetătorilor, pro- 
iectanților și celorlalți specialiști din 
domeniul creației tehnico-științifice 
militare, de a pune in valoare toate 
cunoștințele și priceperea in vederea 
creării și introducerii rapide în pro
ducție a noi tipuri perfecționate de 
armament și echipament militar, cu 
grad sporit de complexitate.

Vă asigurăm că zom munci fără 
preget pentru realizarea integrală și 
la un înalt nivel calitativ a obiecti
velor Programului unitar al dezvol
tării industriei de apărare. Organele 
și organizațiile de partid din insti
tutele și centrele de cercetări și 
proiectări in domeniul tehnicii de 
apărare vor acționa cu fermitate, în 
soiritul cerințelor Congresului al 
XI-lea al partidului, pentru crește
rea continuă a nivelului de con
știință politică și călirea ideologică 
a întregului personal, pentru res
pectarea strictă în întreaga activi
tate a principiilor și normelor mun
cii si vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste".

botoșani Realizări
BOTOȘANI (prin telefon de 

la Ion Maximiuc). — Colectivul 
de muncă de la întreprinderea 
județeană de industrie locală 
Botoșani a obținut, pînă la în
ceputul lunii februarie, un a- 
vans in realizarea cincinalului 
înainte de termen de peste 4 
luni.

— Pu.nind in valoare materii
le prime și forța de muncă din 
zonă — ne spunea inginerul 
Nistor Răcnea, directorul I.J.I.L. 
— unitățile noastre reușesc să 
satisfacă tot mai bine cerințele 
mereu crescînde ale populației. 
Dacă in urmă cu cîțiva ani sin
gurele noastre produse erau că
rămida, turba și alte ~ cftfeva, 
acum gama sortimentală s-a

© Cidul : PACEA — 10; 15,30; 19. 
© Timpuri noi : POPULAR - 14; 
16; 18: 20.
© Păcală : COSMOS - 13; 16; 19. 
© Clanul sicilienilor : FLACARA 
- 15.30; 18: 20,15.
© Un zimbet pentru mai tîrziu : 
VITAN — 15,30: 18: 20.
© Chitty—chitty, bang—bang: RA
HOVA — 10; 16: 19.
© Dragoste la 16 an/ : PROGRE
SUL — 18: 20.

teatre
© Teatrul Național București (sa
la mare) : Danton — 19.
© Orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii române : Seară de ope
ră românească — „Interogatoriul 
din zori" (primă audiție) de Doru 
Popovici : „Vlad Țepeș" — frag

ale industriei locale
diversificat și îmbogățit foarte 
mult. Producem în prezent pes
te 500 sortimente. întreprinde
rea și-a extins, în acest an, ca
pacitatea de producție cu un 
nou atelier pentru prelucrări 
mecanice și o turnătorie de 
fontă. Aceasta ne permite să 
executăm singuri sau in colabo
rare confecții metalice dintre 
cele mai diverse,

în acest cincinal au intrat în 
producție, la întreprinderea ju
dețeană de industrie locală Bo
toșani și alte capacități — cum 
este uscătorul artificial de că
rămizi. Pentru posesorii de au
toturisme a fost organizată și 
funcționează o modernă stație 
autoservice.

mente (primă audiție) de Gh. Du
mitrescu — 20.
© Opera Română : Traviata — 19. 
© Teatrul de operetă : La Calul 
bălan — 19.30.
© Teatrul de comedie : Interesul 
general — 19,30.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : între noi doi n-a Cost 
decit tăcere — 19.30, (sala din str 
Alex. Sahia) : Tranzit — 19,30.
© Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19.30, 
(sala Studio) : Șoc la mezanin
— 19.
© Teatrul Mic : Cu cărțile pe ța
ță - 19,30.
© Teatrul Giuleștl : Marea expe
diție - 19.30.
© Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată — 
19,30.
© Teatrul de revistă $1 comedie 
„I. Vasilescu" : O Cată imposibilă
- 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tâ-

Cuvîntarea tovarășului Le Ouau5
HANOI. La adunarea solemnă 

care a avut loc cu prilejul ce
lei de-a 45-a aniversări a creării 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Le Duan, prim-secretar al 
Comitetului Central al partidului, a 
rostit o cuvîntare în care a evocat 
drumul străbătut de partid de la în
temeierea sa, apreciind că în aceas
tă perioadă poporul vietnamez a 
înscris cele mai glorioase pagini din 
istoria sa. Făcînd un istoric al miș
cărilor revoluționare vietnameze, 
vorbitorul a arătat că ele au dus la 
victoria revoluției din august 1945 
— prima revoluție care a triumfat 
sub conducerea proletariatului în
tr-o colonie — Ia instaurarea unui 
stat democratic popular, inaugurind 
cea mai rodnică perioadă de dezvol
tare din îndelungata existență a na
țiunii vietnameze.

Vorbitorul a subliniat îndeosebi 
importanța marii victorii a luptei 
patriotice de rezistență împotriva a- 
gresiunilor la care a fost supus po
porul vietnamez, subliniind că aceas
tă victorie a pus capăt unei ocupații 
străine de 115 ani și a creat condiții 
mai favorabile ca niciodată pentru 
desfășurarea procesului revoluționar 
în Vietnam și în celelalte țări din 
Indochina. Relevind multiplele sem
nificații ale acestei victorii. Le Duan 
a subliniat că ea a exprimat un a- 
devăr al epocii noastre — și anume 
că, oricît de puternică ar fi forța ma
terială a imperialismului, el nu poate 
să acapareze nici cea mai mică por
țiune de teritoriu al unei țări socia
liste. să stăvilească mișcarea de eli
berare națională, să împiedice dez
voltarea țărilor lumii pe calea socja- 
lisrritilui.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că, pornind de la stadiul economic 
al micii producții de mărfuri, po
porul vietnamez trece direct la so
cialism. fără să mai parcurgă etapa 
dezvoltării capitaliste. Există două 
direcții strategice în care iși des
fășoară acțiunile poporul vietna
mez : realizarea revoluției naționale 
democratice în Sud și edificarea so
cialismului în Nord. Ca rezultat al 
profundelor transformări înfăptuite 
sub conducerea partidului, poporul 
vietnamez, care a dus o viață de 
mizerie in întunericul sclaviei, care 
și-a văzut patria ca și ștearsă de pe 
harta lumii, s-a ridicat cu o forță 
gigantică, însuflețit de eroicele sale 
tradiții naționale, devenind creatorul 
care își edifică propria istorie.

Vorbitorul a adus un vibrant oma
giu memoriei președintelui Ho Și 
Min. cel care a întemeiat, educat și 
condus partidul, a fost simbolul a 
ceea ce națiunea vietnameză are mai 
valoros și a adus glorie tării sale.

După ce a salutat victoriile obținu
te de popoarele laoțian si cambod
gian. vorbitorul a sdus în continua
re : „Ne exprimăm profunda grati
tudine față de Uniunea Sovietică, 
fată de R.P. Chineză și față de cele
lalte țări socialiste frățești, față de 
mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională, față de mișcarea de 
eliberare națională, față de toate ță
rile care au acordat un sprijin și un 
ajutor considerabil si prețios luptei 
noastre juste".

Arătînd că marile victorii pe care 
le-a obținut poporul vietnamez sint 
legate strîns de nașterea și de activi
tatea Partidului celor ce muncesc — 
partid marxist-leninist puternic și 
încercat detașament de nădejde al 
mișcării comuniste internaționale — 
vorbitorul a relevat că partidul a dat 
dovadă întotdeauna de combativita
te. de devotament și fidelitate fără 
margini față de interesele clasei și 
națiunii sale și, în același timp, a re
zolvat. în conformitate cu cerințele 
legilor obiective, problemele strate
gice și tactice ale revoluției vietna
meze. El a reflectat de sine stătător și 
a aplicat în mod creator concepția și 
metodele marxist-leniniste potrivit 
condițiilor concrete ale tării, a stu
diat și sintetizat în chip selectiv ex
periența revoluției pe plan mondial 
și propria sa experiență.

în continuare, primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc a făcut o analiză 
a activității partidului ca organiza
tor al rezistenței împotriva colonia
lismului francez, a strategiei și tac
ticii urmate în perioada de grea în
cercare a rezistentei împotriva agre
siunii S.U.A. El a arătat că poporul

nașe" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Scufi
ța cu trei... iezi — 10.
© Teatrul ,.Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Tigrișorul Petre — 17.
q Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19,30.
o Circul de stat : Un serii la... 
circ — 19,30.
© Studioul T.A.T.C, „I. L. Cara- 
giale" : Sîmbătă la Veritas — 20

t V
PROGRAMUL î

16,00-17,00 Teleșcoală.
16,00 Anatomia și fiziologia

omuiuî (cl. VII) : Metabo
lismul (TVSI). 16,10 Chimie 
(cl. VII) : Oxigenul (TVSI) 
16,20 Antologie școlară : Ști
ințe sociale (consultații). Pre
gătirea forței de muncă — o- 
biectiv de seamă al Progra
mului edificării societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. 16.40 Matematică : Ecua
ții algebrice (ciclu în spri
jinul candidaților la con
cursul de admitere în învă- 
țămîntul superior).

17.30 Telex.
17,35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
17,50 Cum vorbim.
18,05 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
18.30 Noua Zeelandă — documen

tar.
18,40 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură,
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

vietnamez a trebuit să înfrunte 
forte ce cuprindeau la un moment 
dat 1 500 000 militari americani, sai- 
gonezi și ai altor sprijinitori ai aces
tora ; că S.U.A. au recurs la armele 
cele mai moderne — cu excepția 
celor atomice — și au aruncat asu
pra teritoriului vietnamez 15 milioane 
tone de bombe și obuze. „Atacînd 
Vietnamul — a arătat Le Duan — 
imperialiștii nord-americani nutreau 
ambiții mari : ei scontau nu numai 
să transforme sudul țării într-o neo- 
colonie și bază militară, să lichideze 
socialismul în Nord, ci să și lovească 
în mișcările revoluționare ale epocii 
noastre, să împiedice dezvoltarea so
cialismului, să facă să regreseze miș
cările de eliberare națională. Invin
cibilitatea poporului vietnamez în re
zistența patriotică în fața agresiunii 
americane a constat în forța conju
gată a socialismului și a revoluției 
naționale democratice, în forța po
porului nostru, căreia i se adaugă 
forța curentelor revoluționare ale 
lumii contemporane".

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la situația din Vietnam după sem
narea Acordului de la Paris, arătind 
că S.U.A., cit și administrația saigo- 
neză încalcă acordul, se opun păcii, 
independenței tării, democrației și u- 
nității naționale și continuă războiul, 
în aceste împrejurări, sub stea
gul marii cauze a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de Sud și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. compatrioții din Sud au lup
tat pentru apărarea Acordului de la 
Paris, au menținut ferm zona elibe
rată, au 'consolidat 'forțele revoluțio
nate 'în to'atb ‘dbmeniile, determi- 
nînd ca administrația saigoneză să 
intre într-o criză gravă.

în continuare. Le Duan a declarat J 
„Poziția Doporului vietnamez este 
extrem de clară : el continuă să res
pecte cu strictete si să aplice serios 
Acordul de la Paris si cere ca Sta
tele Unite si administrația saigoneză 
să procedeze la fel. Dezangajarea to
tală si neintervenția S.U.A.. formarea 
la Saigon a unei noi administrații 
care să militeze Dentru pace. înțele
gere națională si aplicarea corectă a 
Acordului de la Paris — acestea sint 
la ora actuală condițiile importante 
care se impun Dentru a se ajunge la 
o reglementare în problema Vietna
mului de sud".

Evocind importantele succese obți
nute în refacerea și dezvoltarea eco
nomiei din R. D. Vietnam, Le Duan 
a arătat că, pentru a face ca țara să 
avanseze pe calea socialismului, pro- 
biema-cheie este de a edifica o eco
nomie nouă, de a ajunge la o econo
mie independentă și suverană, do
tată cu o industrie modernă, cu o 
agricultură modernă și cu o știință și 
o tehnică avansate. Anul 1975 va în
cheia perioada de refacere și va pre
găti trecerea la o perioadă nouă, cea 
a accelerării industrializării socia
liste a Vietnamului de nord.

Referindu-se, în continuare, la dez
voltarea procesului revoluționar 
mondial, vorbitorul a declarat : 
..Fidel marxism-leninismului si in
ternaționalismului proletar, partidul 
nostru este solidar cu forțele revolu
ționare din întreaga lume, în primul 
rînd cu țările socialiste frățești și cu 
mișcarea comunistă internațională — 
acesta fiind conținutul fundamental 
al politicii sale externe și a celei a 
statului nostru". Vorbitorul a ară
tat apoi că partidul și poporul viet
namez promovează politica de soli
daritate intre toate forțele care luptă 
pentru independență națională, pen
tru democrație și progres social in 
toate țările ; de stabilire și consoli
dare a relațiilor de întrajutorare cu 
țările care militează pentru obține
rea și consolidarea independenței 
lor depline ; cu toate celelalte țări, 
pe baza respectării reciproce a in
dependenței, suveranității și egalită
ții și avantajului reciproc.

în încheiere, vorbitorul a arătat 
că partidul va depune eforturi pen
tru a-și întări rolul său conducător, 
a-și strînge și mai mult legăturile 
cu masele, a dezvolta colaborarea 
cu Partidul Democrat din Vietnam, 
cu Partidul Socialist din Vietnam și 
cu toate organizațiile din cadrul 
Frontului Patriei, a întări neîncetat 
unitatea întregului popor.

20,00 Reportaj T : Luminile por
tului.

20,20 Desene animate.
20,30 Handbal masculin : Skoda 

Plsen — Steaua București — 
meci retur în sferturile de 
finală ale „Cupei campio
nilor europeni". Transmisiu
ne directă de la Plsen.

21,40 Amintiri despre viitor (II). 
Producție a studiourilor ci
nematografice din R.F, Ger
mania.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Viața economică a Capitalei.
20.15 Film de aventuri : „Șeriful 

la el acasă"... In distribuție: 
Glenn Ford. Edgar Buchnan. 
Martin Skeen. Lurcine Ste
phens Regia : Reza S. Ba- 
diyi.

21,05 Telex
21.10 Concert al orchestrei sim

fonice a Radioteleviziunii,
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Excluderea politicii de forță — 
factor fundamental al asigurării 

securității pe continent 
Propunerile României în dezbaterea Conferinței pentru 

securitate și cooperare în Europa
GENEVA 5 (Agerpres). — Partici

panta la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa au 
continuat dezbaterile în vederea de
finitivării măsurilor care să facă 
efectivă nerecurgerea la forță, pe 
baza propunerilor prezentate, în a- 
cest scop, de delegația română. In 
cadrul ansamblului de măsuri pro
puse de delegația noastră, în dome
niile politic, juridic, militar, econo
mic și cultural, se acordă o impor
tanță deosebită propunerii privind 
interzicerea oricărei folosiri a for
țelor armate împotriva altui stat 
participant și, în special, a invaziei 
și atacării teritoriului altui stat.

Prezentînd pe larg hotărîrea Co
mitetului Politic Executiv 'al C.C. al 
P.C.R. din 17 ianuarie privind reali
zarea pe continentul european a

unui climat de pace și securitate, 
așezarea relațiilor dintre state pe 
baza respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc, reprezentantul României a 
subliniat că edificarea securității în 
Europa reclamă un sistem de anga
jamente clare și ferme și măsuri 
concrete care să excludă folosirea 
forței și a amenințării cu forța îm
potriva oricărui stat european. In 
consecință, a spus vorbitorul, adop
tarea de către toate statele partici
pante a angajamentului de a se ab
ține de la orice acte de folosire a 
forțelor armate împotriva altui stat 
este esențială pentru întregul proces 
de garantare a securității și păcii 
pe continent.

Participarea activă a tuturor țărilor, consensul hotăririlor, 
informarea deschisă a opioiei poblice

j

— cerințe ale succesului viitoarei conferințe pentru exami
narea aplicării Tratatului privind neproliferarea armelor 

nucleare
GENEVA 5 (Agerpres). — Comi

tetul pregătitor al conferinței pen
tru examinarea aplicării Tratatului 
privind neproliferarea armelor nu
cleare — format din 24 de țări, în
tre care și România — a început la 
Geneva examinarea problemelor le
gate de participarea statelor la lu
crările viitoarei conferințe și la e- 
laborarea documentelor pe care 
aceasta urmează să le adopte.

Dezbaterile s-au purtat pe margi
nea a două documente de lucru re
feritoare la temele în discuție, pre
zentate la sesiunea anterioară a Co
mitetului de un grup de șase state, 
printre care și România.

Pornind de la interesul larg exis
tent pe plan internațional pentru în
cetarea cursei înarmărilor și. în pri
mul rînd, a celor nucleare, pentru 
adoptarea unor măsuri concrete de 
dezarmare, reprezentanții Mexicului. 
Iugoslaviei, Australiei, Filipinelor, 
Iranului și Canadei au subliniat ne
cesitatea adoptării unor măsuri care 
să permită tuturor statelor intere-

sate să participe, pe baze egale, la 
lucrările viitoarei conferințe. în a- 
cest sens, numeroși vorbitori au sub
liniat necesitatea adoptării prin con
sens a deciziilor conferinței, recurgîn- 
du-se la vot numai în cazul în 
care apare pericolul blocării unei 
hotărîri si. în consecință, al neadop- 
tării unor documente.

Delegația română a expus poziția 
de principiu a țării noastre, potrivit 
căreia valoarea oricărei hotărîri pe 
care o va adopta conferința va de
pinde de eforturile tuturor partici- 
pantilor. pentru a se ajunge la o po
ziție comună, pe baza procedurii 
consensului.

în cursul ședinței, comitetul pre
gătitor a adoptat propunerea, la 
care a fost coautoare și țara noastră, 
ca lucrările plenarei viitoarei con
ferințe pentru examinarea 
de aplicare a Tratatului de 
ferare și ale celor două 
principale ale acesteia să 
caracter public.

modului 
neproli- 
comisii 

aibă un

Conferința în problemele
dreptului umanitar internațional

Admiterea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud are o însemnătate fundamentală pentru buna 
desfășurare a lucrărilor — a subliniat reprezentantul României
GENEVA 5 (Agerpres). — La Ge

neva au început lucrările celei de-a 
II-a sesiuni a Conferinței.diplomatice 
pentru reafirmarea ’ 
dreptului umanitar international apli
cat la conflictele armate.

Conferința, la care participă peste 
120 de state, este chemată să adopte 
noi norme juridice 
care, completînd 
Geneva din 1949. 
bună adaptare a 
la condițiile noi 
mondial, impuse de transformările 
politice și sociale intervenite ca ur
mare a procesului de eliberare na
țională, a apariției unui număr mare 
de state suverane pe arena interna
țională si afirmării lor ca factori ac
tivi în promovarea si respectarea 
principiilor dreptului international.

în prima ședință plenară, partici- 
pantii au examinat un proiect de re
zoluție. prezentat de 26 state. între 
care si România, care cere invitarea 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
■al Republicii Vietnamului de Sud la 
lucrările conferinței.

Luînd cuvîntul. reprezentantul tării 
noastre. Aureliu Cristescu. a sprijinit 
poziția G.R.P. România, a arătat vor
bitorul. este ferm convinsă că. pen
tru a se ajunge Ia rezultatele dorite, 
pentru a asigura instrumentelor in
ternaționale care vor fi elaborate o 
aplicare efectivă, ele trebuie să fie 
rezultatul eforturilor și acordului tu
turor statelor, ceea ce impune ca ac
tuala conferință să se desfășoare sub 
semnul universalității.

Subliniind importanta fundamenta-

lă pe care o are admiterea G.R.P. 
. pentru buna desfășurare a conferin
ței. reprezentantul român a lansat un 

și dezvoltarea, apel tuturor delegațiilor ca în luarea 
unei hotărîri în această chestiune 
să dea dovadă de realism și să con
tribuie, încă de la începerea lucră
rilor, la instaurarea unui climat de 
încredere și cooperare, acționînd 
astfel în mod real în favoarea rea
firmării și dezvoltării dreptului u- 
manitar.

internaționale 
Convențiile de la 

să ducă la o mai 
dreptului umanitar 
existente pe olan

LIMA

Președintele Algeriei despre preconizata 
întrunire la nivel înalt a țărilor O.P.E.C.
ALGER 5 (Agerpres). — Președin

tele Algeriei, Houari Boumediene, a 
acordat agenției iraniene de presă 
P.A.R.S. un interviu în care a apre
ciat că preconizata conferință la ni
vel înalt a țărilor membre ale 
O.P.E.C. va fi, de fapt, un răspuns 
la actualele amenințări formulate de 
cercuri străine la adresa țărilor pro
ducătoare de petrol. „Din moment 
ce petrolul constituie o parte a su
veranității naționale a fiecărei țări 
producătoare de petrol, orice încer
cări ale unui stat străin dea impune 
unele condiții privind exploatarea 
acestuia sint considerate ca o violare 
a suveranității naționale a fiecărei 
țări producătoare de petrol, ca și a

grupului nostru al tuturor”, a spus 
Boumediene.

Relevînd că problema actuală nu 
este penuria de petrol, ci aceea a sta
bilirii prețurilor, președintele Alge
riei și-a exprimat opinia că viitoarea 
reuniune a O.P.E.C. la nivel înalt 
poate să treacă în revistă atît pro
blemele producătorilor de petrol, cit 
și ale țărilor industrializate, In 
scopul găsirii unei soluții construc
tive pentru cooperarea tuturor. In 
acest context, el a arătat că este de 
acord cu propunerea sahinșahului 
..de a lega preturile petroliere de 
cele ale altor bunuri de mare nece
sitate".

ORIENTUL APROPIAT
© Comunicat egipteano-sovietic ® Sesiunea extraordinară 

a Consiliului Apărării al Ligii Arabe
CAIRO 5 (Agerpres). — „Regle

mentarea in Orientul Mijlociu trebuie 
să aibă un caracter atotcuprinzător : 
ea trebuie să cuprindă toate părțile 
aflate in conflict si să rezolve toate 
problemele cărora le-a dat naștere 
conflictul", se spune în comunicatul 
comun privind vizita ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S.. Andrei 
Gromîko. la Cairo. Uniunea Sovietică 
si Egiptul si-au reafirmat. în cursul 
convorbirilor, poziția principială cu 
privire la faptul că o pace trainică 
si îndelungată în Orientul Mijlociu • 
nu poate fi realizată fără retragerea 
deplină a trupelor israeliene din toa
te teritoriile arabe ocupate în anul 
1967 și fără asigurarea drepturilor 
naționale ale poporului arab oalesti- 
nean. inclusiv a dreptului său la 
autodeterminare si la o 
națională.

Părțile si-au reafirmat 
că forul cel mai potrivit 
cutarea tuturor aspectelor reglemen
tării îl reprezintă conferința de pace 
de la Geneva pentru Orientul Mijlo
ciu si s-au pronunțat pentru reluarea 
imediată a activității ei cu partici-

parea tuturor părților interesate. In
clusiv a reprezentanților Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Părțile si-au exprimat hotărîrea de 
a extinde si adinei colaborarea bila
terală în diferite domenii.

vatră a sa
convingerea 
pentru dis-

grecia Partidul „Uniunea
democratică de stînga“

va îi reconstituit
ATENA 5 — Corespondentul Ager

pres transmite : Ilias Uiou. președin
tele E.D.A.. a făcut cunoscută hotă- 
rirea de a se reconstitui în Grecia 
o „Uniune democratică de stingă 
(E.D.A.)". Hotărîrea publicată de zia
rul „Avghi" de marți a fost adopta
tă la 31 ianuarie a.c. în cadrul unei 
plenare lărgite „a cadrelor vechi si 
noi ale organizației din Atena a 
E.D.A.". în care a fost dezbătută pro
blema „reconstituirii E.D.A. si a creă
rii unui partid al stîngii democratice 
puternic, autonom si independent".

El a comunicat că. în următoarele 
săbtămîni. va fi reconstituit Comite-- 
tul administrativ provizoriu. care_ va 
pregăti programul si 
„Sperăm, a spus ln 
Iliou. ca. la mijlocul 
să fim în măsură să 
greșul E.D.A.. care va dezbate 
problemele privind politica si activi
tatea sa si va alege în mod demo
cratic conducerea sa".

CAIRO 5 (Agerpres). — Miercuri, 
în capitala egipteană s-au deschis 
lucrările sesiunii extraordinare a 
Consiliului Apărării al Ligii Arabe, 
convocată la cererea Libanului, la 
care participă miniștrii afacerilor ex
terne si ai apărării din statele mem
bre. După cum apreciază agenția 
M.E.N.. reuniunea este consacrată 
examinării situației din sudul Liba
nului, ca urmare a atacurilor repetate 
lansate de către Israel.

Lucrările au fost deschise de se
cretarul general al Ligii Arabe. Mah
mud Riad, care a cerut consiliului să 
ia măsurile adecvate situației create 
în sudul Libanului.

în continuare, ministrul afacerilor 
externe al Libanului, Philip Takla. a 
subliniat că țara sa. mai ales regiu
nea de sud. este supusă unor atacuri 
permanente din partea Israelului, 
care provoacă pagube considerabile 
locuitorilor din zona de frontieră. EI 
a cerut statelor arabe să sprijine Li
banul în fata acestei situații.

După ce a amintit situația „care se 
deteriorează din zi în zi la frontiera 
Libanului", ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului, Ismail Fahmy, a 
reafirmat hotărîrea Egiptului de a 
sprijini Libanul. El a anunțat că 
Egiptul este dispus să acorde Liba
nului un ajutor financiar în valoare 
de un milion de 
zarea proiectelor 
regiunile de sud

dolari pentru reali- 
de reconstrucție din 
ale tării.

HAVANA

HAVANA B (Agerpres). — Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba și 
prim-ministru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba, a pre
zidat ședința inaugurală a lucrărilor 
celui de-al 34-lea Consiliu național 
al Centralei Oamenilor Muncii din 
Cuba (C.T.C.). La festivitatea de 
deschidere a dezbaterilor au mai 
participat președintele Republicii, 
Osvaldo Dorticos Torrado, alți mem
bri ai Biroului Politic și ai Secre
tariatului C.C. al P.C.C.

Roberto Veiga Gonzales, secretar 
general al C.T.C.. a dat citire unei 
informări privind activitatea desfă
șurată de această organizație pe pe
rioada anului trecut, în conformi
tate cu hotărîrile Congresului al 
XlII-lea al Centralei Oamenilor 
Muncii din Cuba, care a avut loc în 
noiembrie 1973. La actualele lucrări 
participă peste 600 de delegați, ei 
urmînd să ia în dezbatere probleme 
legate de pregătirea Congresului 
Partidului Comunist din Cuba, pro
gramat să aibă loc în ultima parte 
a acestui an.

statutul E.D.A. 
încheiere 
anului în 
convocam

Ilias 
curs. 
Con- 
toate

Este necesară universalitatea reprezentării statelor
• »■ internaționale

Pentru întărirea 
unității poporului angolez 

0 declarație a președintelui M.P.L.A.

LUSAKA 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul cu prilejul unei conferințe 
de presă. înaintea plecării spre Luan
da. Agostinho Neto. președintele Miș
cării PoDuIare pentru Eliberarea An- 
golei. a relevat că întărirea unitătil 
poporului angolez, lupta împotriva 
forțelor care încearcă să submineze 
această unitate, reprezintă sarcina 
principală a M.P.L.A. în momentul 
de fată. El si-a exprimat speranța că 
guvernul de tranziție va reuși să rea
lizeze unitatea tării în interesul în
tregului ponor angolez.

A. Neto a reafirmat că enclava Ka- 
binda reprezintă o parte integrantă 
a Angolei. Separatiștii care acționea
ză în această regiune sint sprijiniți 
de forțele imperialiste atrase de bo
gățiile petroliere ale provinciei. 
M.P.L.A. si celelalte mișcări de eli
berare nu vor admite separarea Ka- 
bindei. a subliniat vorbitorul.

Agostinho Neto a anuntat. de ase
menea. că. în viitor. întreaga condu
cere a M.P.L.A. se va afla la Luanda 
si va continua să acționeze pentru 
independenta deplină, pentru schim
barea structurii sociale a tării. îm
potriva imperialismului, pentru lichi
darea exploatării.

★

BRAZZAVILLE. — Numărul ango
lezilor 
primul 
Congo 
milion 
aprecieri, el ar putea fi chiar de două 
sau trei milioane, a declarat. într-un 
interviu difuzat de postul de radio 
Brazzaville, Lopo do Nascimento, re
prezentant al M.P.L.A. în Colegiul 
prezidențial de la Luanda. El a pre-

refugiati în străinătate — în 
rînd în Republica Zair si R.P. 
— se ridică la cel puțin un 
de persoane, și. după unele

agejițiite de presă
Convorbiri iugoslavo-ce- 

hoslovace. stane Dolant> secre- 
tar al Comitetului Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., a avut, la 
Belgrad, convorbiri cu Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

cizat că problema repatrierii refugia- 
tilor este una dintre cele mai urgente 
ne care trebuie să le soluționeze gu
vernul angolez de tranziție.

In ce privește situația celor apro
ximativ 300 000 de albi în majoritate 
portughezi — care trăiesc în prezent 
în Angola — reprezentantul M.P.L.A. 
a menționat că a fost creată o comi
sie însărcinată cu studierea tuturor 
aspectelor acestei chestiuni.

ligă pentru promovarea relațiilor 
între Japonia și R. D. Vietnam 

creată la Tokio
TOKIO 5 — Corespondentul Ager

pres transmite : Un grup de membri 
ai Dietei Japoniei, aparținind par
tidelor reprezentate în ambele Ca
mere, au creat o Ligă pentru pro
movarea relațiilor între Japonia și 
R. D. Vietnam. La reuniunea inau
gurală, participanții au hotărît să 
trimită o delegație parlamentară ja
poneză în R. D. Vietnam cu ocazia 
celei de-a 30-a aniversări a R.D.V. 
Ei au decis, de asemenea, să fie in
vitați parlamentari aparținind Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud să 
viziteze Japonia.

Totodată, membrii Ugif își propun 
să acționeze pentru acordarea de 
asistentă economică R. D. Vietnam si 
pentru stabilirea de 
tice între Japonia șl

relații diploma- 
G.R.P. al R.V.S.

transmit:
ED

VIENA 5 (Agerpres). — In pre
zența președintelui Austriei, dr. Ru
dolf Kirchschlaeger, marți s-au des
chis la Viena lucrările conferinței 
O.N.U. cu privire la reprezentarea 
statelor in relațiile lor cu organiza
țiile internaționale. La această ma
nifestare, la care participă delegații 
din peste 100 de state, Republica 
Socialistă România este reprezentată 
de o delegație condusă de ambasa
dorul George Elian, director in Mi
nisterul Afacerilor Externe.

In cadrul dezbaterilor generale cu 
privire la universalitatea conferin
ței, șeful delegației române a scos 
în evidență importanța respectării 
principiului universalității cu pri
vire la participarea tuturor statelor 
în organizațiile internaționale si la 
reuniunile organizate de acestea. El

a relevat importanța rezoluției 
O.N.U., adoptată in cadrul celei de-a 
29-a sesiuni a Adunării Genera
le. care invită „toate statele, ca 
și mișcările de eliberare națională, 
recunoscute de D.U.A. și de Liga 
Arabă", să participe la această con
ferință. Șeful delegației 
totodată, că, In lumina 
universalității, invitarea 
conferință a Guvernului 
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud — recunoscut de 
peste 40 de state — ar răspunde, je 
asemenea, imperativului ca instru
mentul juridic, care ar urma să fie 
adoptat la conferință, să fie realizat 
cu concursul tuturor părților inte
resate. acesta devenind rodul efor
turilor conjugate ale tuturor state
lor.

Delegații guvernamen
tale ale R. D. Germane și 
R. F. Germania 80 avut- la 
Berlin, convorbiri cu privire la rea
lizarea unui acord în domeniul știin
ței și tehnicii. Tratativele vor con
tinua în luna martie, la Bonn.

Secretarul general al 
P. C. Francez, GeorgGS Mar- 
chais, a părăsit, miercuri, spitalul 
unde fusese internat la 14 ianuarie 
în urma unei crize cardiace. La ie
șirea din spital, Georges Marchais a 
declarat că după perioada de con
valescență, care va dura o lună, el 
își va relua, activitatea în mod nor
mal.

a subliniat, 
principiului 

la această 
Rcvoluțio-

R. P. D. Coreeană 8 fost tn* 
vitată să participe ta lucrările Con
ferinței țărilor în curs de dezvoltare 
asupra materiilor prime, ce se desfă
șoară la Dakar. Propunerea, făcută 
de Zair și Algeria, a fost adoptată 
în unanimitate.

Convenția S0HY0 (Consi 
liul General al Sindicatelor 
ponia) și-a încheiat marți 
la Tokio. Participanții au 
programul de acțiune pentru tradi
ționala ofensivă de primăvară a oa
menilor muncii niponi. Documentul 
cheamă la extinderea acțiunilor uni
te, pentru satisfacerea revendicărilor 
economice, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață.

din Ja- 
lucrările 
aprobat

PîOtSSt de lntentia Sta
telor Unite de a instala o bază mi
litară la Diego Garcia au expri
mat, cu ocazia organizării unei nese 
rotunde televizate, reprezentanți ai 

Insulei Mauritius și ai 
militante

guvernului 
Miș-ării 
opoziție).

maurițiene (din

Noul șef al stalului și al 
guvernului Republicii Mal- 
gUȘe a devenit fostul ministru de 
Interne, colonelul Richard Ratsiman- 
drava, care a ireluat puterile execu
tive ie ’a generalul Gabriel Rama- 
nantsoa. Noul ;ef al statului, care 
cumulează ji funcțiile ministrului a- 
părârii și al olanului, a format un 
nou guvern.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Pe calea valorificării industriale

terii prime, in scopul 
de a se asigura posi
bilități sporite pentru 
continuarea politicii de 
diversificare a econo
miei.

Se creează astfel noi 
pîrghii. de mare efi
cientă. pentru politica 
de ridicare economică 
și social-culturală. 
concepută și tradusă

în viată cu consecven
tă de guvernul revo
luționar al forțelor ar
mate.

Eugen POP

a resurselor naționale PARIS

Competiția pentru 
funcția de lider al Partidului 

conservator englez
Eșecul lui Edward Heath

• ANUARUL DEMO
GRAFIC AL O.N.U. pe 
1973, publicat zilele acestea, re
levă un șir de date statistice in
teresante. Astfel, în anul res
pectiv populația lumii a crescut 
cu 78 milioane de oameni în 
comparație cu anul precedent, 
ajungînd la 3 860 000 000 (în 
prezent, potrivit unor statistici 
neoficiale, se apreciază că aceas
tă cifră a depășit patru miliarde). 
Rata anuală de creștere a fost 
de 2.1 la sută pe an ; dacă acest 
ritm se va menține,_ populația 
globului se va dubla în decurs 
de 32 ani. Cel mai populat con
tinent este Asia, care înglobea
ză 51,1 la sută din ansamblul 
locuitorilor planetei. Țările cele 
mai populate sînt, în ordine : 
China, India, U.R.S.S., S.U.A., 
Indonezia, Japonia, Brazilia, 
Bangladesh, Pakistan etc. Ora
șele cu cei mai mulți locuitori 
sînt, în ordine : Șanhai, Tokio, 
New York, Ciudad de Mexico, 
Pekin, Londra, Moscova ș.a.m.d. 
La capitolul consacrat participă
rii active a populației feminine 
la viata economică pe primul 
loc în lume se situează România 
(cu 64 la sută din totalul femei
lor). urmată de Polonia (62 1\ 
sută). Bulgaria (60 La sută) etc.

La Ministerul In
dustriei din Peru a 
avut loc, zilele aces
tea. up act cu o pro
fundă semnificație : 
semnarea documentu
lui ce consfințea în
ceperea lucrărilor de 
construcție a unei 
mari uzine construc
toare de mașini la 
Chimbote. Este o de
cizie a cărei impor
tanță este puternic 
relevată de cercurile 
largi ale opiniei pu
blice. prin prisma ce
rințelor — esențiale 
pentru o țară in curs 
de dezvoltare, cum 
este Peru — de a se 
asigura creșterea ra
pidă a forțelor de pro
ducție. ca factor esen
țial , al luptei pentru 
independentă economi
că. pentru crearea ba
zei tehnico-materiale 
a progresului social. 
Tocmai în această op
tică se înscrie orien
tarea spre crearea u- 
nei ramuri a construc
țiilor de mașini, „ner
vul vital" al industria
lizării. „Cu uzina de 
la Chimbote. Peru in
tră — scrie ziarul „LA 
CRONICA" — în era 
industriei grele".

Ridicarea acestui 
vast complex — care 
va necesita investiții 
de un miliard de soli 
(circa 240 milioane de 
dolari), eșalonate pe 
perioada 1975—1978 — 
va însemna un mare 
pas înainte pe linia 
diversificării întregii 
dezvoltări industriale, 
produsele sale de o 
mare varietate — de 
la utilaje la țevi și in
frastructuri grele din 
oțel, de la macarale, 
la tancuri petroliere — 
urmînd să satisfacă 
necesitățile unui șir de 
ramuri ale economiei 
naționale. Se cuvine 
a fi subliniată coope
rarea interuzinală. care 
se profilează prin pro
iectul complexului de 
la Chimbote — care 
va folosi oțel produs 
de întreprinderea Si- 
der-Peru din aceeași 
localitate și care, la 
rîndul ei. va beneficia 
de utilajele combina
tului metalurgic.

Pe harta nouă,
dustrială. a tării, ală
turi de Chimbote, 
evidențiază și numele 
localității portuare Ba- 
yovar. Aici va fi punc
tul terminus al con-

in-
se

ductei cu o lungime de 
897 kilometri, una din 
„venele" principale ale 
organismului economic 
național, prin care ți
țeiul din zona de jun
glă a Amazoniei pe
ruane va fi transpor
tat pe coastă. Bayovar 
va deveni nu numai
un mare port petro
lier. dar și un puter
nic centru pentru va
lorificarea industrială 
a zăcămintelor de fos
fați din deșertul Sec- 
hura. Potrivit calcule
lor. în 1976 producția 
de fosfați va 
la 720 000 de 
pentru ca în 1979 
atingă 2 milioane 
tone.

Un alt exemplu 
eforturilor de valori
ficare. tot mai intensă, 
a resurselor de care 
dispune tara îl consti
tuie proiectul, recent 
aprobat de guvern, 
pentru construirea u- 
nei fabrici de hîrtie 
din subproduse ale 
trestiei de zahăr. Noile 
proiecte de dezvoltare 
industrială merg mină 
în mină cu cele avînd 
ca obiectiv lărgirea 
explorării și exploa
tării bazelor de ma-

ajunge 
tone, 

să 
de

al

„Inflația și deficitele afectează
grav situația țărănimii

LONDRA 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Partidului conservator din 
Marea Britanie. William Whitelaw. a 
anunțat, marți seară, că își va pre
zenta candidatura pentru ’funcția de 
lider al partidului in cel de-al doi
lea tur de scrutin al alegerilor pen
tru acest oost, orogramat la 
bruarie.

După anunțarea retragerii 
daturilor fostului lider Edward
și a lui Hugh Fraser. William Whi
telaw a rămas singurul adversar al 
lui 
cat 
lui 
tru
vator. obținînd cu 11 voturi mai mult 
decit Edward Heath, care, în acest 
fel, a ieșit din competiție.

11 fe-

candi- 
Heath

ougetuliti fă-

eco-

O primăvară pre
coce, care riscă să 
compromită o serie de 
culturi agricole, preo
cupă pe țăranii fran
cezi. Dar dincolo de 
capriciile meteorologi
ce, alte probleme în
grijorează mult mai 
serios zeci și zeci de 
mii de fermieri. Este 
vorba, in primul rind, 
de dificultățile
nomice pe care le-a în
registrat în 1974 agri
cultura franceză.

Intr-adevăr, 1974 s-a 
încheiat pentru fami
liile țărănești cu un 
deficit de peste 8 mi
liarde de franci, față 
de anul precedent. La 
acest fapt a contribuit, 
in principal, procesul 
inflaționist 
costul vieții 
trînd, in ultimul 
a creștere de circa 15 
la sută. Calculele e- 
fectuate de sindicate
le agricole demon
strează că 'inflația s-a 
repercutat puternic

general, 
inregis- 

an.

asupra
rănilor. Astfel, in 1974 
prețul 
lor a înregistrat 
spor de 60 la sută, al 
energiei de 80 la sută, 
al materialelor de 
construcții de 10 la 
sută. Inflația a „con
taminat" ți un sir de 
ramuri industriale im
portante care acope
ră nevoile agricultu
rii, cum dt'fi sectorul 
mașinilor agricole, cel 
al produselor petro
liere etc. Ca atare, cos
tul materialelor și pro
duselor necesare agri
culturii a înregistrat, 
in decursul unui sin
gur an, un spor fără 
precedent — de aproa
pe 30 la sută, ceea ce 
a înrăutățit mult

' tuația maselor de 
răni.

Această stare de 
cruri s-a repercutat, 
insă, pe un plan mai 
larg, inclusiv asupra 
ramurilor industriale 
amintite, in special a

ingrășăminte-
un

mașinilor agricole, de- 
terminind o diminuare 
masivă a comenzilor. 
In noiembrie și de
cembrie. de pildă, ce
rerile de tractoare au 
scăzut cu 57 ia 
față de aceeași 
rioadă a anului 

Numeroase 
care produc 
agricole au 
intr-o ! 
recesiune.

sută 
pe
tre- 
uzi- 
mu

și in- 
penoadă 
, apre-

Margaret Thatcher. Ea a provo- 
o mare surpriză in cursul primu- 
tur ie scrutin al alegerilor pen- 
desemnarea noului lider conser-

si- 
ță-

lu-

cut. 
ne 
șini 
trat 
de 
ciată ca gravă — ceea 
ce contribuie la creș
terea numărului de 
șomeri, care și așa a 
atins, in ultima vre
me, „cota de alertă".

Subliniind că in
flația și deficitele a- 
fectează grav situația 
țărănimii, ziarul „Les 
Echos" apreciază că 
acestea sint de na
tură să ducă la inten
sificarea acțiunilor 
revendicative, a miș
cărilor sociale la sate

Paul
DIACONESCU

Vizita primului ministru 
al Pakistanului în S.U.fl. 
Primul ministru al Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, aflat în vizită ofi
cială în Statele Unite, a avut miercuri, 
la Casa Albă, o primă rundă de con
vorbiri cu președintele Gerald Ford. 
In cadrul discuțiilor, la care au par
ticipat secretarul de stat Henry Kis
singer și ministrul pakistanez de ex
terne, Aziz Ahmed, au fost abordate 
în special aspecte legate de, relațiile 
economice și comerciale dintre S.U.A. 
și Pakistan.

Ajutorul militar acordat 
de S.U.A. Turciei a fost sus
pendat *nceP'nd de la 5 februa
rie — a anunțat secretarul de stat 
american. Henry Kissinger. Autori
tățile americane condiționaseră con
tinuarea acestui ajutor de înregis
trarea unor progrese pe calea solu
ționării crizei cipriote.

Un puternic cutremur s a 
produs în zona Yingkou-Haicheng a 
provinciei Liaonin din nord-estul 
Chinei, provocînd daune de diferite 
grade în regiunea epicentrului, re
latează agenția China Nouă. Puterea 
principalului șoc seismic a fost de 
7.3 grade. C.C. al P.C. Chinez a adre
sat un mesaj de simpatie populației 
din zonă, iar Consiliul de Stat a dat 
instrucțiuni departamentelor de re
sort să înceapă imediat acțiunile de 
ajutorare. Comitetul provincial de 
partid Liaonin și organizațiile de par
tid din zona afectată de cutremur au 
luat măsuri de urgență și conduc 
populația locală în lupta împotriva 
efectelor seismului.

încheierea anei conven- 
fii-cadru asuprs protejării Mării 
Mediterane a fost aprobată. în prin
cipiu. de 
reuniți la 
Programului Națiunilor 
tru mediul înconjurător.

încetarea din 
academicianului 
gonravov. După 
rință, la 4 februarie 
viață, în vîrstă de 81 
mitul om de știință sovietic în do
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0 epidemie de grind a ,z- 
bucnit în Norvegia. Numai în cursul 
săptămînii trecute au fost înregis
trate aproximativ 40 000 de cazuri.
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„Economia S. U. A. parcurge o perioadă
de recesiune severă”

Raportul Comitetului consilierilor economici prezidențiali

WASHINGTON 5 (Agerpres). - 
Comitetul consilierilor economici pre
zidențiali a prezentat Congresului ra
portul său anual Documentul este 
prefațat de președintele Gerald Ford, 
care avertizează că strategia sa eco
nomică vizînd combaterea recesiunii, 
șomajului, inflației si crizei energe
tice nu va avea rezultate imediate. 
„Economia — arată președintele — 
parcurge o perioadă de recesiune se
veră Șomajul este deosebit de grav 
și se va agrava in continuare. Rata

fost

in-
so-

inflației este deosebit de înaltă, deși 
eforturile de reducere a ei au 
marcate de unele progrese".

Previziunile privind anul 1975 
dică. între altele, o rată medie a
maiului de 8.1 la sută si o scădere 
a produsului national brut cu 3.3 la 
sută. „Intensitatea declinului este atît 
de puternică — se relevă în raport 
— incit o cotitură la o dată apro
piată și o revenire puternică nu pot 
fi considerate ca asigurate".

• PAȘI PE CALEA RE
ALIZĂRII FUZIUNII TER
MONUCLEARE CON
TROLATE ° mică instalaU® 
experimentală pentru descăr
cări toroidale în cîmp magne
tic intens cvasistatic. destinată 
cercetărilor în sfera fuziunii 
termonucleare controlate, a fost 
realizată la Institutul de fizică 
al Academiei chineze de știin
ță. Complexa instalație, care a 
necesitat tehnologii noi, a fost 
proiectată și construită în mai 
puțin de doi ani, cu cheltuieli 
relativ mici. Descărcările to
roidale în cîmp magnetic con
stituie una din căile pentru 
realizarea fuziunii termonu
cleare controlate, domeniu ce 
promite noi surse de energie 
pentru omenire.

• „LITERATURA SI 
NOUA GENERAȚIE". In- 
tre 27 ianuarie și 3 februarie, 
la Manila s-a desfășurat primul 
simpozion al scriitorilor afro- 
asiatici. Au participat 132 de 
scriitori din peste 50 de țări ale 
Asiei și Africii. Tema simpo
zionului — „Literatura și noua 
generație" — a permis o inte
resantă dezbatere, care a relie
fat locul important al tinefetu'- 
lui ca erou, nu numai pe plahtiT 
creației beletristice, dar si ăl 
vieții reale, al amplei epopei a 
construcției din temelii a unei 
noi vieți în statele ce au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare.

• SI TOTUȘI SE FO
REAZĂ ? Englezii au reînceput 
să foreze pe traseul proiectatu
lui tunel sub Canalul Minecii. 
Nu este vorba de o revenire 
asupra hotărîrii de a abandona 
acest proiect, ci doar de experi
mentarea unei noi mașini de 
foraj, „Priestley", adusă la fața 
locului cu cileva zile înainte de 
neașteptata decizie a Londrei. 
Este vorba de o uriașă instala
ție de 750 de tone, capabilă să 
înainteze sub pămînt cu șase 
metri pe oră și care n-a fost 
pînă acum experimentată. Spe
cialiștii au hotărît să profite de 
faptul că instalația a fost de
plasată în această zonă și să ve
rifice modul ei de funcționare. 
Unii dintre ei nu exclud posibi
litatea ca. într-o bună zi, 
„Priestley" să revină aici pen
tru a transforma în realitate 
acest vechi și mult disputat 
proiect. <.

• CE ESTE ALCOOLO- 
GIA. Există antidoturi reale 
împotriva stărilor de ebrietate ? 
Specialiștii francezi în materie 
răspund afirmativ. Ei arată că 
nivelul alcoolemiei în sînge 
poate fi redus considerabil pe 
cale artificială, grație chimiei. 
Experiențe făcute cu anumiți 
produși chimici de către prof. 
Jean Lereboullet au dat rezul
tate satisfăcătoare. S-a constatat 
că acești produși blochează real
mente acțiunea alcoolului asu
pra organismului și, în special, 
asupra reflexelor individului, 
între produșii respectivi cel mai 
eficient este fructoza ; pentru 
a-și face efectul, de fiecare dată 
trebuie administrate cite 100 
grame. De aceea, arată specia
liștii, ea nu poate fi folosită 
decit sporadic, întrucît utilizarea 
repetată ar compromite echili
brul organismului, Iezind mai 
ales ficatul și rinichii. Cercetă
rile în acest domeniu continuă, 
pe baza lor luînd naștere o nouă 
știință — alcoologia.

• AURORĂ BOREALA 
ARTIFICIALĂ. Oamenii de 
știință sovietici și francezi au 
creat, la 3 februarie, o auroră 
boreală artificială, care a durat 
cîteva minute. Acest fenomen a 
apărut ca urmare a injectării în 
magnetosferă a electronilor lan
sați cu ajutorul unui accelerator 
de producție sovietică, instalat 
pe o rachetă franceză lansată de 
pe Insula Kerguellen, din Ocea
nul Indian. Lansarea de parti
cule a fost efectuată in lungul 
liniei magnetice care leagă două 
puncte între Insula Kerguellen 
și localitatea Sogra. din regiunea 
Arhangelsk, în nordul U.R.S.S. 
în aceste puncte au fost insta
late aparate care au fixat 
particulele, urmărind schimbă
rile in magnetosfera Pămîntului. 
O a doua experiență de acest 
tip este prevăzută pentru sfîrși- 
tul lunii februarie.
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