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Aspect din timpul lucrărilor

rotr-o atmosferă însuflețită, consfătuirea a exprimat hotărârea fermă 
a tuturor lucrătorilor agriculturii noastre socialiste de a asigura

sarcinilor stabilite de Congresul el al partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, ceilalți con
ducători de partid .și de stat au 
participat vineri. 7 februarie, la 
ședința de închidere a lucrărilor 
Consfătuirii cu activul de partid și 
cadrele de conducere din agricul
tura -de stat și cooperatistă, din 
cercetarea științifică agricolă, din 
domeniul îmbunătățirilor funciare 
Si din piscicultura.

Organizată din inițiativa secreta
rului general al partidului, consfă
tuirea a marcat — prin importanta 
problematicii abordate, prin spiri
tul de înaltă răspundere ce a ca
racterizat dezbaterile sale. prin 
conținutul documentelor adoptate 
— un eveniment de seamă in viața 
celor ce muncesc pe ogoare, a în
tregului popor.

...Este ora 9. Mii de oameni ai 
muncii, aflati pe platoul din fața 
pavilionului expozițional, întimpină 
cu vii și puternice aplauze sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La intrarea în sala consfătuirii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat sint salutați cu entuziasm. Sub

imensa cupolă răsună însuflețite 
aclamații pentru Partidul Comunist 
Român și secretarul său general. 
Minute in șir se scandează cu în
flăcărare ..Ceaușescu — P.C.R.".

De la tribuna prezidiului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu răspunde cu 
căldură ovațiilor mulțimii.

împreună cu secretarul general 
al partidului, în prezidiul consfă
tuirii iau loc tovarășii : Manea Mă- 
nescu. Elena Ceaușescu. Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
I-ina Ciobanu. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas. Petre Lupu. Paul 
Niculescu. Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană. Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu. Virgil Trofin, 
Iosif Uglar. Ilie Verdeț, Vasile 
Vilcu, Stefan Voitec.

în sală se află, de asemenea, 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
prim-secretari ai comitetelor jude
țene de partid, cadre de conducere 
din Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor. Uniuneâ 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, direcțiile agricole ju
dețene și întreprinderile de valori
ficare a produselor agricole, din u-

ncle ramuri industriale și instituții 
centrale.

La lucrări participă președinții 
consiliilor intercooperaliste și pre
ședinți de cooperative agricole de 
producție, directorii întreprinderi
lor agricole de stat, ai stațiunilor 
de mecanizate. institutelor de cer
cetări agricole și alte cadre de con
ducere. secretari ai organizațiilor 
de partid, specialiști și'cercetători 
pe târimul agriculturii.

Deschizind ședința de dimineață, 
tovarășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C, al P.C.R.. pre
ședintele Academiei de.. științe a- 
gricole și silvice, a spus :

„îmi revine deosebita cinste și 
onoare de a saluta cu ’ bucurie și 
căldură prezența la consfătuirea 
noastră, care întrunește aproape 
8 000 de cadre din agricultură, a 
celui mai iubit și devotat fiu al 
poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general, al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România 1“ (Aplauze puternice, 
ovații).

Au început apoi dezbaterile în 
plen. Au luat cuvintul tovarășii :

Constantin Popa, președintele 
C.A.P. Dor Mărunt, județul Ialo
mița ; Mihai Tomșa, directorul 
I.A.S.. Batoș, județul Mureș ; Du
mitru Năstase. directorul Trustului 
de construcții pentru îmbunătă
țiri funciare Galați ; . Constantin 
Mușât, președintele Consiliului in- 
tei cooperat ist Pogoanele, județul 
Buzău : Emil Vlaicu. directorul 
Stațiunii experimentale agricole 
Lovrin, județul Timiș ; Ștefania 
Ioneșcu. . președinta C.A.P. Puti- 
neiu, județul Teleorman ; Angelb 
Miculescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, 
care a prezentat sinteza dezbateri
lor pe sectoare, grupe de județe și 
secții de profil ; Ion Bordei, inginer- 
șef la C.A.P. Izbiceni, județul Olt; 
Gheorghe Petrescu, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Dolj ; Nagyolâh Dezsd, șef de fer
mă la C.A.P. Cernat, județul Co- 
vasna ; Ioan V. Popa, președintele 
Asociației crescătorilor de animale 
din comuna Valea Doftanei, jude
țul Prahova : Ion Doroftei, secreta
rul Comitetului comunal de partid 
Răușeni, județul Botoșani.

In pauza lucrărilor, in cadrul 
discuțiilor purtate de tovarășul

Nicolae Ceaușescu cu reprezentan
ții oamenilor muncii de pe ogoare, 
numeroși participa’nfi la consfătuire 
au împărtășit, secretarului general 
al partidului preocupările lor in 
legătură cu dezvoltarea succeselor 
obținute pină acum și cu lichidarea 
neajunsurilor existente încă, au 
exprimat voința colectivelor lor de 
a valorifica superior pămîntul și 
apele, de a gospodări mai bine a- 
ceastă avuție națională a intregului 
popor.

La reluarea ședinței, lucrările au 
fost conduse de tovarășul Angelo 
Miculescu, .ministrul . agriculturii, 
industriei alimentare și. apelor, .

„Vă rog să-mi permiteți — a spus 
el — ca. in numele dumneavoastră, 
al participăhților la consfătuire, să 
invit pentru a lua cuvintul pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România". (Urale ; aclama
ții prelungite).

în aplauzele și uralele celor pre- 
zenți. a luat cuvintul tovarășul 
MICOLAE CEÂUȘESCO.
(Continuare in pag, a II-a)

în ziarele de ieri a fost publicat 
comunicatul ședinței COMITETU
LUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. 
AL I’.C.R. care a analizat îndepli
nirea planului pe 1974. Dup<ă cum 
se arată in comunicat. Comitetul 
Politic Executiv a constatat cu sa
tisfacție că in anul care a trecut au 
fost obținute importante succese în 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii, exprimind. totodată, convinge
rea că oamenii muncii vor milita 
cu fermitate în continuare pentru 
a da viață istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XI-lea al partidului, 
pentru, a îndeplini in cele mai bune 
condiții sarcinile planului pe anul 
1975. Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că este necesar ca orga
nele șl organizațiile de partid să 
urmărească, in fiecare întreprinde
re. îndeplinirea ritmică a planului 
la fiecare produs, la toți indicatorii.

în această privință, o deosebită 
însemnătate are realizarea striclă a 
prevederilor de plan referitoare la 
ridicarea calității produselor — in
dicator de însemnătate esențială 
pentru asigurarea unei eficiente e- 
conomice superioare.

Colectivele din numeroase Între
prinderi; pe deplin conștiente de 
cerința îmbunătățirii necontenite a 
nivelului tehnic și a calității pro
ducției. acționează permanent, cu 
exigență și răspundere, pe multiple 
planuri — în proiectare, cercetare 
și în producție — pentru îndeplini
rea acestei sarcini primordiale a 
activității economice. Sint de rele
vat preocupările asidue ale con
structorilor de utilaj petrolier de la 
„1 Mai" din Ploiești, care — por
nind de la rezultatele bune de pină 
acum — și-au propus ca în acest 
an să ridice ponderea produselor 
noi și reproiectate la 60 la sută 
din totalul producției planificate. 
Demne de remarcat sint totodată 
eforturile depuse în acest sens de 
colectivul întreprinderii bucureștene 
„23 August" ; locomotivele Diesel 
hidraulice fabricate aici sint tot 
mai mult solicitate la export toc
mai datorită gamei diversificate, 
performanțelor lor tehnice și cali
tății ridicate. De asemenea, se cu
vin consemnate rezultatele deose
bite obținute și măsurile care se 
întreprind în acest domeniu intr-un 
șir de întreprinderi din industria 
chimică, metalurgică, materialelor 
de construcții și lemnului, din in
dustria ușoară. O dovadă conclu
dentă a înțelegerii profunde a în
semnătății pe care o are pentru e- 
conomia noastră obținerea unor in
dici superiori de calitate este faptul 
că unitățile, care au chemat Ia în
trecere în acest an și-au propus în 
acest sens obiective importante, 
mobilizatoare.

Desigur, sint multiple exigențele 
Căre .șe puii in legătură cu ridica
rea nivelului tehnic și a calității 
producției — exigențe care trebuie 
bine cunoscute de fiecare muncitor, 
tehnician și inginer, de fiecare or
ganizator al producției și care sint 
clar precizate în Legea privind asi
gurarea și controlul calității produc
ției din 1979. între acestea, tehno
logia — înțelegind prin ea o parte 
integrantă a concepției procesului 
productiv — este, am putea spune,

un factor „cheie" in activitatea de 
îmbunătățire a calității. Se afirmă, 
nu fără temei, că decalajele exis
tente intre economiile diferitelor 
țări sint, de fapt, decalaje tehnolo
gice. Iată de ce pentru industria 
noastră socialistă, pentru fiecare 
colectiv de întreprindea??, desfășu
rarea unor ample și stăruitoare e- 
îorturi de modernizare tehnologică, 
de promovare a procedeelor noi in 
producție, are o însemnătate pri
mordială. Cum este ctmoscut, în a- 
cest an vor fi introduse in indus
trie 139 de noi tehnologii, majori
tatea bazate pe concepție proprie și 
vor fi extinse alte T3 de tehnologii 
avansate, realizate integral de cer
cetarea românească. Ca urmare, in 
condițiile in care in acest an 42,4 
la sută din volumul producției in
dustriale a țării va fi reprezentat 
de produsele noi și modernizate, 
problemelor de tehnologie trebuie 
să li se acorde o atenție deosebită 
în fiecare intreprindero și centrală 
industrială.

Subliniem cu tărie această cerin
ță, întrucît, în unele unități indus
triale, care dispun de o dotare teh
nică modernă, in care lucrează su
te de specialiști cu înaltă califi
care, nu se acționează energic pen
tru perfecționarea tehnologiilor, 
pentru ca fabricația propriu-zisă să 
se desfășoare in. cele mai bune con
diții. Ca atare, unele produse se 
introduc în fabricația de serie fără 
a fi asigurate premisele tehnologice 
prevăzute în proiecte. Anul trecut, 
la „Progresul" din Brăila. întreprin
derea de mașini-unelte și agregate 
din Bacău, „Unio“-Satu-Mare. în
treprinderea de strunguri din A- 
rad ș.a. a fost începută fabricația 
unor repere, pentru anumite pro
duse noi, fără a fi asigurate sculele, 
dispozitivele și verificatoarele ne
cesare. Urmarea ? S-au executat 
repere cu abateri de la calitatea 
scontată, pentru care unitățile a- 
mintite au solicitat un număr im
portant de derogări, care, dacă 
ar fi fost acceptate, ar fi diminuat 
caracteristicile funcționale ale ma
șinilor și utilajelor fabricate, com
portarea acestora în exploatare.

Comitetele oamenilor muncii din 
întreprinderi trebuie să aibă per
manent in vedere că legea Ie 
obligă „să pună in fabricația 
de serie numai produse omo
logate sau acceptate de bene
ficiar și după ce au luat toate mă
surile de pregătire a fabricației, au 
stabilit metodele și au asigurai mij
loacele necesare efectuării contro
lului tehnic al calității acestora". 
Nimeni și cu nimic nu poate să se 
abată de Ia aceste prevederi lega
le ! A privi fabricația ca pe un scop 
în sine, fără a înțelege consecin
țele încălcării acestor cerințe, con
stituie o mentalitate dăunătoare 
pentru economie. Trebuie să consti
tuie un prilej de adincă reflecție 
pentru organizațiile de partid, pen
tru conducerile unor unități și cen
trale industriale faptul că* anul tre
cut. directorii unor întreprinderi 
(„Vulcan" din Capitală. întreprin
derile de construcții metalice din 
Bocșa, de strunguri din Arad, de
(Continuare în pag. a III-a)
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Cu cincinalul îndeplinit
• IAȘI (Corespondentul „Scin- 

teii". Manole Corcaci). — Des
fășurând o vie întrecere socialis
tă in intimpinarea alegerilor de 
la 9 martie a.c. colectivul de la 
Fabrica de confecții din Iași a 
obținut un succes deosebit : a 
îndeplinit planul actualului cin
cinal cu 11 luni înainte de ter
men. Pină la sfirșitul anului, a- 
cest harnic colectiv va realiza 
suplimentar o producție în va
loare de 250 milioane lei.

• întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport din 
Miercurea Ciuc — una din cele 
mai mari unități de acest fel din 
tară ■— a anunțat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe întregul 
cincinal. Calculele efectuate a- 
lată că cei peste 5 000 de fores
tieri din județul Harghita vor 
obține, pină la finele anului, o 
producție globală suplimentară 
m valoare de 350 milioane lei.

Ianuarie rodnic
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scînteii". Cezar Ioana). Oame
nii muncii din industria județu
lui Timiș, hotăriți să-și aducă 
o contribuție sporită la înfăptui
rea înainte de termen a actua
lului cincinal, au încheiat prima 
lună de muncă din 1975 cu rea
lizări remarcabile. Sarcinile de 
plan la producția globală au 
fost depășite cu 22,8 milioane 
lei. iar la productia-marfă cu 32 
milioane lei. Au fost realizate 
suplimentar : 145 tone țiței. 140 
tone laminate finite pline, im
portante cantităti de motoare 
electrice. 10 poduri rulante, dc 
5 pină ia 35 tone forță. 265 000 
cărămizi si blocuri ceramice. 
14 000 tricotaje. 18 000 perechi 
încălțăminte, precum si det.er- 
genți. produse din mase plastice, 
mobilier, confecții etc. Cu 37.5 
milioane lei au fost depășite 
sarcinile valorice la investiții, 
planul de constructii-montaj 
fiind realizat in proporție de 106 
la sută.

Suplimentar, mii de tone 
de cărbune

Paralel cu extinderea unor 
metode moderne de lucru in in
dustria cărbunelui, in vederea 
creșterii extracției acestui com
bustibil, in acest an au loc des
chideri de noi mine și cariere. 
Minerii din județul Caraș-Seve- 
rin. de pildă, au început exploa
tarea de noi zăcăminte carboni
fere și minereuri neferoase. La 
întreprinderea minieră Anina, 
prin deschiderea de noi fronturi 
de lucru, cantitatea de cărbune 
extrasă in prima lună a anului 
depășește cu aproape 20 la sută 
pe cea realizată in aceeași pe- 
îioadă a anului trecut. De ase
menea. la mina Horăști, bazinul 
Motru. a început să producă, cu 
o săplămînă mai devreme, pri
mul abataj carbonifer dat in fo
losință anul acesta. Cu rea
lizări importante se înscriu în 
întrecere și excavatoriștii carie
rei Girla din bazinul Rovinari, 
care au înregistrat o creștere cu 
peste 10 la sută a randamentu
lui pe post, peste nivelul stabi
lit. realizind suplimentar mai 
mult de 65 000 tone lignit.

Peste prevederi :
5 200 tone cocs 

metalurgic
Potrivit ultimelor date centra

lizate la ministerul de resort, 
colectivele bateriilor de cocsifi
care ale combinatelor siderur
gice din (ară au realizat, peste 
sarcinile primei luni din acest 
an. mai bine de 5 200 tone cocs 
metalurgic.

La rindul lor. formațiile de 
constructori care inalță obiecti
vele menite să sporească, in 
continuare. producția aces
tui agent termic de bază 
al furnalelor. înregistrează 
avansuri substanțiale față de 
grafice. Zidarii-șamotori care 
lucrează la construcția bateriei 
nr. 5 de la Galați au înzidit cu 
aproape 500 tone mai mult ma
terial refractar decit era prevă
zut în această perioadă.
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LUCRĂRILE CONSFĂTUIRIIACTIVULUI DE PARTID Șl DE

Din cuvîntul participantelor la dezbateri
Popa, Pre?edin- 

agricole Dor Mă-
Constantin

tele cooperativei
runt — Ialomița, unitate decorată de 
trei ori cu Ordinul Muncii clasa I. a 
reliefat faptul că aplicarea riguroasă 
în viată a indicațiilor secretarului 
general al partidului, care a vizitat de 
cîteva ori această unitate, a devenit 
cuvîntul de ordine pentru toți coope
ratorii. Prin folosirea rațională a lon- 
dului funciar, a îngrășămintelor na
turale și chimice, prin organizarea 
muncii în acord global și executarea 
tuturor lucrărilor la vreme și la un 
înalt nivel calitativ, cooperativa a 
reușit să obțină, chiar în condițiile 
neprielnice din anul trecut., recolte 
mari la hectar : 4 400 kg grîu, 8 460 

> kg porumb boabe, 44 000 kg sfeclă 
de zahăr și 2 680 kg floarea-soarelui, 
livrînd suplimentar la fondul de 
stat cantități mari de produse agri
cole. Cu toate rezultatele bune ob
ținute. a spus în continuare vorbi
torul, nu sîntem pe deplin mulțu
miți, deoarece dispunem încă de 
mari rezerve pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale. Ca răs
puns la chemarea cooperatorilor din 
Izbiceni, ne-am angajat să obținem 
în acest an, în Condiții de neirigare, 
cite 6 000 kg grîu la hectar și 12 500 
kg porumb știuleți la hectar, fiind 
ferm hotăriți să obținem titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" pentru 
producțiile de cereale, sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui pe care vrem 
să le obținem. Preocupîndu-ne in
tens de sporirea recoltelor lă toate 
culturile, vom acționa stăruitor pen
tru creșterea ponderii zootehniei în 
ansamblul producției agricole. După 
ce a subliniat preocupările actuale și de perspectivă pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce revin 
acestei mări unități agricole coope
ratiste din documentele Congresului 
al XI-lea al partidului, vorbitorul a 
făcut o serie de propuneri privind 
mai buna aprovizionare tehnico- 
materială a cooperativelor agricole, 
creșterea gradului de mecanizare a 
operațiunilor de preluare a produ
selor agricole la bazele de recepție, 
atestarea unor meserii specifice coo
peratorilor și întărirea răspunderii 
unităților producătoare de semințe 
și material săditor.

în cuvîntul său, Mihai Tomșa, 
directorul I.A.S. Batoș, județul Mu
reș, a spus : Colectivul unității 
noastre, traducînd în practică indi
cația de a valorifica superior fondul 
funciar, a transformat. peste 1100 
ha terenuri in pantă, cu o fertilitate 
slabă, în adevărate amfiteatre cu 
pomi fructiferi. Prin aplicarea celor 
mai moderne tehnologii, întocmite 
în colaborare cu catedra de specia
litate de la Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza" din Cluj-Napoca și cu 
stațiunile experimentale din zonă, 
producția de fructe a crescut con
tinuu. Sintem însă conștienți că nu 
am făcut totul pentru punerea în va
loare a potențialului maxim de pro
ducție al livezilor, pentru prevenirea 
efectelor negative ale factorilor na
turali și ridicarea eficienței planta
țiilor noastre. De aceea, colectivul 
nostru a stabilit ample măsuri pen
tru realizarea sarcinilor de plan în 
anul 1975 și în perspectivă. Vrem să 
realizăm o producție de cel puțin 
15 000 kg fructe la hectar. In vede
rea ridicării productivității muncii și 
reducerii muncii manuale, a spus 
vorbitorul, vom mecaniza în propor
ție de 50 la sută operațiunile de sor
tare și manipulare a fructelor și vom 
definitiva alimentarea cu apă a plan
tațiilor. Vorbitorul a făcut unele pro
puneri privitoare la dezvoltarea, in 
continuare, a producției pomicole .pe 
terenurile în pantă. între acestea — 
înființarea în toate întreprinderile 
agricole de stat cu profil pomicol, din 
zona de servire a institutelor de in- 
vățămînt superior agricol și stațiuni
lor de cercetare, a unor ferme-pilot, 
în care prin îndrumarea tehnico- 
științifică a cercetătorilor să se a- 
plice cele mai moderne tehnologii. 
El a arătat, totodată, că. pentru ri
dicarea patrimoniului pomicol pe noi 
trepte de eficiență, este necesară 
intensificarea cooperării între unită
țile agricole de stat și cooperativele 
agricole cu același profil.

Dumitru Nâstase, directorul 
Trustului de construcții pentru îm
bunătățiri funciare — Galați, a ex
primat în cuvîntul său cele mai calde 
și sincere mulțumiri conducerii parti
dului, personal tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu. pentru 
posibilitatea de a prezenta în fata 
consfătuirii gîndurile și preocupă
rile lucrătorilor de pe șantierele de 
hidroameliorații. în vederea trans
punerii în viață a istoricelor hotă- 
rîri adoptate de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român. Ac
tivitatea în domeniul îmbunătățiri
lor funciare — a arătat vorbitorul — 
se desfășoară pe baza Programului 
național aprobat de conducerea parti
dului și statului nostru, fapt ce ne-a 
permis ca, în cei patru ani ai actua
lului cincinal. în județele servite de 
noi să realizăm și să depășim pla
nul de construcții-montaj, executînd 
lucrări în valoare de peste 1.6 mi
liarde lei. Un mare volum de lucrări 
l-au ocupat amenajările pentru iri
gații. care s-au extins la peste 
100 000 hectare, de teren. Nerealiza- 
rea producțiilor planificate pe unele 
suprafețe amenajate pentru irigații 
se datorește, in primul rînd. defec
țiunilor de proiectare sau de execu
ție a lucrărilor. Sînt și cazuri cînd 
amenajările pentru irigații nu au fost 
realizate în corelație cu desecările, 
din care cauză s-a produs degrada
rea unor terenuri. Dar nivelul recol
telor pe terenurile irigate este de
terminat. în afară de factorul apă. 
și de alte elemente cum ar fi : îngră
șăminte, erbicide, folosirea soiurilor 
și hibrizilor corespunzători și aplica
rea regulilor agrotehnice specifice. 
Vorbitorul a propus ca factorii răs
punzători de planificare și de asigu
rarea bazei tehnico-materiale din 
minister să aibă în vedere rezolvarea 
acestor probleme in sistemele ame
najate pentru irigații. De asemenea, 
s-a angajat să folosească mai bine 
mijloacele tehnice și, în special, au- 
toscreperele, să organizeze lucrul în 
brigăzi complexe, astfel încît în 1975 
să se depășească planul la construc
ții-montaj cu 8 la sută față de anul 
trecut

în centrul preocupărilor noastre, a 
spus Constantin Mușat, pre' 
ședințele consiliului intercooperatist 
Pogoanele, județul Buzău, a stat in 
permanență buna organizare a mun
cii in fiecare cooperativă agricolă. 
Experiența ne-a demonstrat că or
ganizarea echipelor mixte, alcătuite 
din mecanizatori și cooperatori, pre
cum si retribuirea mecanizatorilor și 
membrilor cooperatori în acord glo
bal sint pîrghii puternice de sporire 
a producției agricole. Este edifica
tor faptul că în cooperativele agri
cole din Scutelnici și Căldărăști, 
unde munca a fost bine organizată 
și calitatea 
punzătoare, 
hectar mult 
pe consiliul 
s-au ridicat la peste 5133 kg po
rumb, 2 000 kg floarea-soarelui, 3 119 
kg griu și 37 000 kg sfeclă de zahăr. 
Consiliul nostru intercooperatist a 
procedat și la întocmirea unor stu
dii privind zonarea culturilor, pro
filarea unităților și cooperarea din
tre ele, in scopul unei mai bune 
coordonări a eforturilor acestora. 
Pe această bază au fost inițiate și 
conduse ample acțiuni de desecare, 
pe suprafețe de peste 7 000 ha, cu 
participarea cooperativelor agricole 
din Pogoanele, Căldărăști și Scutel
nici. în prezent începe construirea 
unui complex de creștere a porcilor, 
a cărui capacitate anuală va fi de 
15 000 capete. Potrivit prevederilor 
Congresului al XI-lea al partidului, 
consiliul intercooperatist este preo
cupat permanent și de sprijinirea 
unităților rămase în urmă. în acest 
scop, s-au elaborat programe con
crete pentru întărirea cooperativelor 
agricole din Luciu și Caragele. pre- 
văzîndu-se intensificarea producției 
prin extinderea plantelor tehnice, a 
plantelor medicinale și culturilor de 
legume. Membri ai consiliului au 
fost repartizați să răspundă concret 
de realizarea acestor programe. în 
încheiere, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea completării sistemei de 
mașini agricole cu utilaje de _mai 
mare productivitate. îmbunătățirii 
sistemului de aprovizionare cu pie
se de schimb.

în lumina documentelor celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, ing. 
Emil Vlaicu, directoruI «M^nii 
experimentale agricole Lovrin, jude
țul Timiș, s-a referit, în cuvîntul său, 
la sarcinile mari care revin cercetării 
științifice agricole în vederea creării 
de noi soiuri și hibrizi de plante, îm
bunătățirii râselor de animale, per
fecționării tehnologiilor de producție 
și creșterii eficienței economice a în
tregii activități de producție din 
agricultură. Trecînd în revistă prin
cipalele rezultate obținute de sta
țiune în ultimii ani, vorbitorul s-a 
oprit, în mod deosebit, la soiurile de 
grîu de la care s-au realizat produc
ții de 5 000—8 000 kg la hectar, la hi
brizii de porumb, cu recolte maxime 
de 15 000 kg la hectar și la soiurile 
de sfeclă furajeră, care, în condiții 
de irigare, au asigurat cite 250 de 
tone la hectar. El a arătat că cerce
tarea are încă multe de făcut, atit 
în ce privește crearea de soiuri și 
stabilirea de tehnologii, cit și pe li
nia introducerii și generalizării re
zultatelor științifice in practică. Vor
bitorul a subliniat că valorificarea 
grabnică a rezultatelor cercetării tre
buie privită ca un imperativ esen
țial, posibil de înfăptuit numai prin
tr-o strînsă colaborare și integrare a 
activității de cercetare cu producția 
— principalul beneficiar al muncii 
cercetătorilor. Totodată, _ pentru valo
rificarea eficientă a soiurilor create 
și a tehnologiilor stabilite este nece
sară zonarea mai judicioasă a cultu
rilor pe specii și pe soiuri, intensi
ficarea procesului de mecanizare, di
versificarea sistemei de mașini, ex
tinderea chimizării. Avînd in vedere 
că județul Timiș deține o însemnată 
pondere în asigurarea fondului de 
stat cu produse animaliere, vorbitorul 
a propus organizarea mai amplă a 
cercetărilor în domeniul zootehniei 
prin înființarea unei secții speciale 
de profil, care să răspundă cu efi
ciență sporită cerințelor actuale și de 
perspectivă.

După ce a arătat importanța deo
sebită a inițiativei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind organizarea con
sfătuirii, Ștefania lonescu, 
președinta cooperativei agricole Pu- 
tineiu, județul Teleorman, s-a referit 
la necesitatea extinderii suprafețe
lor irigate și la folosirea cu rezul
tate maxime a terenurilor amena
jate în acest scop. în cooperativa 
agricolă pe care o reprezint a spus 
vorbitoarea — deși trebuia să șe 
amenajeze prin irigat 3100 ha m 
1974, nu s-au dat în folosință decit 
200 ha. Astfel, cooperativa a pierdut 
peste 3 700 tone porumb. Totodată, 
nici terenul amenajat n-a fost valo
rificat în cele mai bune condiții. In 
continuare, vorbitoarea a arătat că 
sint condiții materiale și că stă in 
putința cooperatorilor din Putineiu 
să obțină producții tot mai mari. 
Pentru 1975 s-a organizat mai bine 
munca, astfel incit angajamentul 
luat — ca răspuns la chemarea coo
peratorilor din Izbiceni — să fie.în
deplinit. Cooperatorii și-au propus 
ca de pe o suprafață de 200 ha să 
realizeze 16 000 kg porumb știuleți 
la hectar, depășind sarcinile con
tractuale cu 1 280 tone porumb. Pen
tru realizarea angajamentului este 
necesar însă ca și furnizorii de în
grășăminte chimice să respecte gra
ficele de livrare. în zootehnie, coo
peratorii din Putineiu și-au propus 
să obțină în acest an cel puțin 
3 000 1 lapte de fiecare vacă fura
jată. în încheiere, vorbitoarea a ex
primat hotărîrea cooperatorilor din 
Putineiu de a realiza și depăși, in 
acest an și în cei care urmează, sar
cinile stabilite prin plan.

Exprimîndu-și satisfacția că se nu
mără printre participants la această 
mare consfătuire,. unde, în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
dezbat sarcinile ce revin agriculturii 
in lumina istoricelor documente ale 
Congresului ăl XI-lea al partidului, 
tovarășul Bordei Ion, inein6r-sef 
al cooperativei agricole Izbiceni, ju
dețul Olt, a spus : în 1974, cu toate 
că precipitațiile au lipsit aproape 
complet, iar sistemul de irigații 
funcționa pentru prima oară, am 
obținut, in medie la hectar. 4 000 kg

lucrărilor a fost cofes- 
s-au obținut recolte Ia 
mai mari decît media 
intercooperatist. care

griu, 6 910 kg porumb boabe, 47 000 
kg de sfeclă de zahăr. în toamna tre
cută, la începutul lunii octombrie, 
noi, cei din Izbiceni, ne-am bucurat 
de prezenta în mijlocul nostru a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Am 
fost întrebați dacă rezultatele ne 
mulțumesc, dacă putem determina 
pămintul să dea producții mai mari. 
Toți cooperatorii noștri au răspuns 
atunci că pămintul poate să producă 
mai mult. Din acest dialog viu. 
tat chiar pe tarlale, a încolțit 
menele chemării la întrecere, pp 
am adresat-o, ulterior, tuturor 
operativelor agricole din țară, 
ca angajamentul să devină 
te este nevoie de muncă susținută zi 
de zi. De aceea, sub îndrumarea or
ganizației de partid, tot satul a tre
cut la înfăptuirea măsurilor adop
tate. în continuare, vorbitorul a pre
zentat pe larg acțiunile desfășurate 
pină acum sau în curs de desfășura
re, toate avind drept obiectiv asigu
rarea condițiilor materiale necesare 
realizării producțiilor prevăzute. Sub
liniind că și în zootehnie anul 1975 
a început bine, planul pe ianuarie 
fiind depășit, vorbitorul a spus in. 
încheiere : Cooperatorii din Izbi
ceni m-au împuternicit să exprim 
hotărîrea lor fermă de a acționa cu 
toată priceperea Și hărnicia, sub în
drumarea organizației de partid, 
pentru ca ceea ce am făgăduit în 
toamnă. în fața dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să devină faptă in 1975.

în cuvîntul său, tovarășul Q|^gQf« 
ghe Petrescu, p^m-secretar ai 
Comitetului județean Dolj al P.C.R., 
a arătat : Doljul se numără printre 
județele cu o mare pondere în a- 
gricultură. Datorită muncii însufle
țite a lucrătorilor ogoarelor Și do
tării mereu mai buhe, am reușit ah 
de an să sporim producțiile. în cei 
patru ani ai actualului cincinal am 
livrat lă fondul de stat, față de în
treaga perioadă a cincinalului ante
rior, mai mult cu peste 300 000 tone 
de grîu, 200 000 tone sfeclă de Zahăr, 
peste 30 000 tone de carne, 500 000 
hectolitri de lapte. Vorbitorul a sub
liniat, în continuare, că rezultatele 
obținute nu sint pe măsura condiții
lor economico-naturale ale județului 
și a eforturilor pentru dezvoltarea și 
modernizarea bazei tehnico-mate- 
riale. Fondul funciar nu este în în
tregime folosit, pe terenurile ame
najate pentru irigații se obțin încă 
producții mici, tehnologiile de lucru 
nu sînt respectate integral, se ma
nifestă pe alocuri indisciplină. Va 
trebui să întărim răspunderea și ro
lul comitetelor comunale de partid 
și al consiliilor populare ;în înfăp
tuirea plâriUlUi de stat din agricul
tură, să luăm măsuri operative pen
tru înlăturarea neajunsurilor pe 
cate le-am semnalat. Numai în acest 
fel vom putea realiza sarcinile ce ne 
revin in cincinalul următor, cînd. la 
nivelul anului 1980, va trebui să 
producem 1.2 milioane tone cereale, 
peste 340 000 tone legume, aproape 
120 000 tone de carne, peste 2.5 mi
lioane hectolitri lapte. Referindu-se 
la lucrările de îmbunătățiri funciare, 
vorbitorul a precizat că în cincinalul 
viitor suprafața irigată a județului 
va ajunge la aproape 300 000 hectare, 
de pe care. în 1980. va trebui să se 
realizeze 80 la sută din producția 
agricolă globală a județului. De 
aceea, este necesar să exploatăm 
rațional terenurile amenajate, astfel 
încit să se obțină producțiile superi
oare prevăzute. în încheiere, vorbi
torul a spus : Vizita de lucru efec
tuată în vara anului trecut în jude
țul nostru de către dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, a 
constituit pentru noi un prilej de 
analiză și de mobilizare a forțelor 
de care dispunem pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen. Vă 
informez că indicațiile dumneavoas
tră s-au transformat intr-un amplu 
program de acțiuni care a început 
să prindă viață. Baza tehnico-mate- 
rială a agriculturii noastre, expe
riența acumulată ne permit să vă 
asigurăm că vom realiza asemenea 
producții încît Doljul să se situeze 
printre județele de frunte ale tării.

pur- 
ger- 
care 
co- 
Dar 

realita-

în numele comuniștilor, al tuturor 
cooperatorilor din comună,

lâh Dezsii, șef de fermă la c00' 
perativa agricolă Cernat, județul Co- 
vasna, a transmis conducerii partidu
lui. tovarășului Nicolae Ceausescu, 
cele mai sincere mulțumiri, recunoș
tința nemărginită pentru atenția a- 
cordată dezvoltării și modernizării a- 
griculturii. Evidențiind că în anul 1974 
cooperativa a obținut, la cultura car
tofului. o producție medie de 27 830 
kg de pe o suprafață de 850 ha, iar 
la sfecla de zahăr — de 46 700 kg, vor
bitorul a arătat că, pe baza producții
lor obținute, a valorificării lor superi
oare, fondul de dezvoltare a crescut 
cu 2 milioane lei față de anul 1973, iar 
valoarea normei de muncă a sporit 
de la 31 le! la 49 lei. în continuare, 
vorbitorul ă spus : Nu ne mulțumim 
cu ce am realizat. Vom executa din 
fonduri proprii lucrări de desecări 
pe 500 ha. Pentru a verifica soiurile

și tehnologiile noi, vom organiza lo
turi experimentale pentru cartofi, 
sfeclă de zahăr și in. în zootehnie 
vom pune un accent 
lecția și ameliorarea 
male. De asemenea, 
toate forțele de care 
tru Îmbunătățirea

deosebit pe se- 
raselor de ani- 

vom mobiliza 
dispunem pen

tru Îmbunătățirea pajiștilor natura
le. Eforturile pe care le fac partidul 
și statul nostru pentru înzestrarea 
agriculturii socialiste cu cele mai mo
derne mașini se simt din plin și 
în comuna noastră. Cu toate acestea, 
mașinile necesare mecanizării inte
grale a culturilor de sfeclă de za
hăr. in și plante de nutreț sînt in
suficiente. Vorbitorul a exprimat ho- 
tărirea cooperatorilor din comuna 
Cernat de a transpune in viată pre
vederile cuprinse în documentele ce
lui de-al XI-lea Congres al partidu
lui, de a milita fără preget pentru 
ca măsurile ce vor fi adoptate de 
consfătuire să prindă viață, să se 
concretizeze în producții agricole cit 
mai mari.

Și noi, locuitorii comunei Valea 
Doftanei din județul Prahova, sintem 
puternic angajați in munca ce se des
fășoară pretutindeni pentru înfăptui
rea mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al XI-lea al partidului — 
a spus Popa președintele aso
ciației crescătorilor de animale din 
comună. Acțiunile noastre se desfă
șoară, în primul rînd, in direcția valo
rificării potențialului natural și a tra
diției pe care o avem în scopul creș
terii unui număr mai mare de ani
male și sporirii contribuției noastre 
la formarea fondului centralizat al 
statului. De mare folos s-a dovedit 
unirea, în anul 1971, a celor 2000 gos
podării din comună în cadrul unei 
asociații pentru creșterea animalelor. 
Rezultatele sint promițătoare : în pe
rioada 1971—1974, efectivele de ani
male din comuna noastră au crescut 
cu 800 bovine. 3100 ovine și peste 900 
porcine, avînd astfel posibilitatea să 
livrăm în 1974 la fondul central al 
statului 140 tone carne, 10,8 tone lină, 
peste 19 tone caș de oaie Și 3500 hl 
lapte, cantități aproape duble față de 
anul 1970. Pînă la sfîrșitul anului 
1975, membrii asociației vor crește 
peste 3000 taurine. 11 000 ovine și 
peste 1800 porcine ; practic, fiecare 
gospodar din comună va avea ani
male. va avea vacă cu lapte. La fon
dul de stat vor fi livrate 134 tone 
carne, 5100 hl lapte, peste 11 000 kg 
lînă. în scopul realizării acestor 
obiective — a spus în continuare vor
bitorul — ne propunem ca în acest 
an să îmbunătățim, prin acțiuni de 
fertilizare, supraînsămînțări și lu
crări de Întreținere, peste 1000 ha 
pășuni și finețe naturale, să asigurăm 
exploatarea rațională a întregului 
fond pastoral de care dispunem și să 
construim un număr de 3 adăposturi 
pe golurile de munte. Ar trebui ca 
organele agricole să acorde o mai 
mare atenție agriculturii din zona 
necooperativizată, să sprijine mai 
mult pe crescătorii de animale de 
aici în aprovizionarea cu îngrășămin
te chimice și rase valoroase de ani
male, în pregătirea lor profesională.

Relevînd rezultatele bune obținute 
anul trecut de cooperativa agricolă 
din Răușeni, județul Botoșani,
DorOftSÎ secretarul comitetului 
comunal de partid, a spus : Pornind 
de la faptul că puterea economică a 
comunei, nivelul de bunăstare mate
rială al locuitorilor ei depind în mă
sură hotărîtoare de rezultatele mun
cii depuse în cooperativa agricolă, 
noi am acordat o atenție deosebită 
fundamentării temeinice a planului 
de producție pe anul 1975. Ne preo
cupă repartizarea judicioasă a cultu
rilor, acordînd prioritate acelora care 
aduc venituri substanțiale, precum și 
alegerea soiurilor și hibrizilor care 

. se dovedesc productivi în condițiile 
noastre pedoclimatice. S-a prevăzut, 
astfel, ca valoarea producției agricole 
globale din cooperativă să ajungă, 
la sfîrșitul anului, la 21 milioane lei, 
iar veniturile bănești la peste 12 
milioane lei. Există însă posibilități 
pentru depășirea prevederilor stabi
lite în plan, fapt relevat și în anga
jamentul pe care ni l-am asumat. In 
scopul realizării acestor sarcini, noi 
am adoptat o serie de măsuri care 
au în vedere extinderea mecanizării, 
irigării și fertilizării. O atenție deo
sebită acordăm înfăptuirii prevede
rilor din programul de îmbunătățiri 
funciare, respectării indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
măsurile ce trebuie luate în această 
direcție. Pentru extinderea gradului 
de mecanizare a lucrărilor agricole, 
considerăm că secțiile S.M.A. trebuie 
să fie dotate cu un număr corespun
zător de mașini agricole. în special 
de erbicidat și de administrat îngră
șăminte Chimice. Anul 1975, a spus 
în încheiere vorbitorul, a început 
printr-o activitate intensă și fruc
tuoasă. desfășurată în toate dome
niile și sectoarele sub semnul tradu
cerii în viață a istoricelor hbtărîri 
adoptate de Congresul al XI-lea al 
partidului. Și în comuna noastră, 
lucrătorii ogoarelor sint hotărîți să 
pună din plin în valoare rezervele 
de creștere a producției.

1ntr-o pauză a lucrărilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu, întreținîndu-se cu parti
cipanți la consfătuire

Sinteza dezbaterilor pe sectoare,
grupe de judefe și secții de profil

Prezentind. în cadrul consfătuirii, 
sinteza dezbaterilor care au avut loc 
pe sectoare, grupe de județe si secții 
de profil. în zilele de 5 si 6 februarie 
ac-, tovarășul AflgelO MlCUlCS- 
j-y ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, a arătat că în 
cadrul 
vitatea 
si 
pe măsurile politice, organizatorice 
si 
luate _____ _________
pășirea sarcinilor de plan pe 1975, 
a obiectivelor stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului pentru peri
oada 1976—1980 și a fost prezentată 
chemarea către toți oamenii muncii 
de pe ogoare.

La dezbateri s-au înscris aproape 
1 000 tovarăși și au luat cuvîntul 613. 
Vorbitorii au exprimat dragostea și 
profunda recunoștință a tuturor oa
menilor muncii de pe ogoare pentru 
sprijinul permanent și multilateral 
acordat de conducerea partidului și 
statului nostru dezvoltării și moder
nizării agriculturii, au subliniat con
tribuția remarcabilă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la funda
mentarea teoretică și transpunerea 
în practică a politicii agrare a par
tidului.

în dezbaterile care au avut loc s-a 
examinat cu răspundere, in spirit 
critic și autocritic, activitatea des
fășurată de organizațiile de partid 
și organele agricole centrale și lo
cale, de conducerile unităților de 
stat și cooperatiste in vederea reali
zării sarcinilor de plan, au fost scoa
se în evidență neajunsurile existen
te in unele sectoare și unități și s-au 
făcut propuneri concrete pentru pu
nerea in valoare a marilor rezerve 
materiale și umane de care dispune 
agricultura.

Folosirea rațională și creșterea po
tențialului productiv al pămintului au 
constituit o problemă amplu dezbă
tută. A reieșit pregnant că se impun 
măsuri energice pentru aplicarea în
tocmai a prevederilor Legii fondului 
funciar, pentru curmarea cu desă- 
virșire a scoaterilor din circuitul 
agricol, risipei și proastei gospodă
riri a terenurilor. S-a solicitat ca 
Ministerul Agriculturii și organele 
agricole județene să sprijine în mai 
mare măsură unitățile de producție 
in organizarea și desfășurarea acțiu
nilor pentru .recuperarea terenurilor 
scoase definitiv din circuitul agricol, 
readucerea în cultură a celor scoase 
temporar.

Mai multi participanți la dezbateri 
au scos în evidență faptul că sînt 
răminefi în urmă in îndeplinirea sar
cinilor din Programul național de 
îmbunătățiri funciare. în executarea 
și punerea în funcțiune la termen a 
amenajărilor pentru irigații, precum 
și neajunsuri în exploatarea eficien
tă a acestora. în 
ductiile obținute 
gate sînt mici 
cost ridicat. S-a 
tatea stabilirii prin plan a unei struc
turi optime de culturi care să con
tribuie la valorificarea superioară a 
condițiilor create prin irigare, asigu
rării cu prioritate a îngrășămintelor

s-a

acestora s-a analizat acti- 
desfășurată în agricultură 
pus un accent deosebit

tehnico-economice ce trebuie 
pentru îndeplinirea si de-

multe unități, pro- 
pe suprafețele iri- 
si la un preț de 
subliniat necesi-

încheierea lucrărilor
consfătuirii

(Urmare din pag. I)
general 
repeta- 

aplauze.

și erbicidelor. respectării cu strictețe 
a tehnologiilor de producție. S-a 
propus ca stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii să-și aducă o con
tribuție sporită la folosirea eficientă 
a suprafețelor 
gat.

S-a apreciat 
carea lucrării

amenajate pentru iri

Cuvîntarea secretarului 
al partidului, subliniată în 
te rinduri cu puternice 
cu ovații îndelungate, a găsit un 
profund ecou in inima și conștiința 
participanților. o caldă și deplină 
aprobare.

în numele participanților la con
sfătuire, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor 
a mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cuvintele adresate 
celor ce lucrează în domeniul agri
culturii. pentru îndrumările deose
bit de importante și criticile în
dreptățite, care vor constitui un va
loros îndreptar în întreaga lor acti
vitate.

Arătînd că sînt pe deplin con-

știenți de lipsurile existente, atit 
in cadrul conducerii ministerului și 
organelor agricole județene, cit și 
in unitățile de producție, precum 
și de măsurile care trebuie luate 
pentru îmbunătățirea activității în 
cel mai scurt timp, vorbitorul a 
asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. conducerea de partid și 
stat, că lucrătorii din agricultură 
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru a-și realiza exemplar sarcinile 
ce le revin, pentru a asigura, eco
nomiei țării întregul necesar de 
produse agroalimentare, pentru a-și 
aduce o contribuție sporită la creș
terea nivelului de trai al poporului, 
la înflorirea patriei socialiste,

Participants au adoptat. în una
nimitate. ne baza concluziilor secre-

tarului general al partidului, a 
propunerilor făcute în cadrul dez
baterilor, Chemarea consfătuirii că
tre toți oamenii muncii din agricul
tură, care va fi dată publici tătit

Cei prezenți — și prin ei întreaga 
noastră țărănime — și-au reafir
mat hotărîrea de neclintit de a 
milita cu fermitate pentru înfăp
tuirea politicii partidului, a hotărî- 
rilor Congresului al Xl-lea, acțio- 
nînd cu energie, alături de clasa 
muncitoare, de toți cetățenii pa
triei, indiferent de naționalitate, la 
transpunerea în fapt a Programu
lui partidului, care deschide în fața 
națiunii perspectiva luminoasă a 
edificării socialismului și comunis
mului în România.

(Agerpres)

că încheierea și apli- 
de zonare a produc

ției agricole pînă în anul 1976 și a 
proiectelor de organizare a teritoriu
lui în fiecare unitate reprezintă o 
cerință deosebit de importantă pen
tru planificarea științifică a produc
ției agricole. A rezultat, totodată, 
necesitatea ca organele agricole cen
trale și locale, institutele de cerce
tări și proiectări din agricultură. A- 
cademia de științe agricole și silvice 
să desfășoare o activitate susținută 
pentru finalizarea acestor lucrări pe 
iudele și aplicarea lor în toate uni
tățile de producție.

Numeroși participanți la discuții 
au arătat că deși producțiile obținu
te în sectorul vegetal au crescut an 
de an, totuși. în multe unități agri
cole de stat și cooperatiste 
nu sînt încă la nivelul bazei 
riale asigurate, capacității și 
rienței cadrelor, a celorlalte condiții 
create agriculturii. Această stare de 
lucruri se datorește. in principal, a- 
plicării necorespunzătoare a tehnolo
giilor de producție, neajunsurilor în 
alegerea soiurilor și hibrizilor. în 
folosirea îngrășămintelor și erbicide
lor, în asigurarea densității optime a 
plantelor. în executarea la timp si de 
calitate a lucrărilor.

Problemele sporirii producției la 
culturile tehnice, îndeosebi de floa
rea-soarelui. sfeclă de zahăr, plante 
textile, au fost dezbătute cu atenție 
mai ales în grupele de iudele în 
care aceste culturi sînt concentrate, 
subliniindu-se necesitatea luării unor 
măsuri concrete pentru a se asigura 
amplasarea culturilor tehnice pe su
prafețe mari. în zonele cele mai fa
vorabile. aplicarea tehnologiilor sta
bilite pentru obținerea unor recolte 
ridicate. Cadrele din producție au so
licitat ea institutele de cercetări din 
agricultură să urgenteze producerea 
de sămință monogermă de sfeclă, cu 
un conținut ridicat de zahăr, de floa
rea-soarelui rezistentă 
cum și semințe de in 
calitate superioară.

Creșterea producției 
tură, pomicultură și viticultură. îm
bunătățirea calității acesteia au făcut 
obiectul unor vii dezbateri, unor a- 
precieri critice și propuneri cu pri
vire la concentrarea și specializarea 
în continuare a producției de legu
me, modernizarea plantațiilor, meca
nizarea lucrărilor. îmbunătățirea or
ganizării producției și a muncii, va
lorificarea superioară a produselor 
pe piața internă și la export.

Multe cadre din cooperativele agri
cole au solicitat ca întreprinderile de 
valorificare să-și organizeze mai bine 
activitatea, permanentizîndu-și apa
ratul de contractare și îndrumare ne 
cit posibil pe raza consiliilor inter- 
cooperatiste. să înlăture lipsurile ma
nifestate in preluarea la timp a în
tregii producții, să încadreze cores
punzător. pe calități și preturi, pro
dusele agricole.

S-a apreciat că. în ultimii ani. s-au 
făcut eforturi pentru dezvoltarea 
producției animaliere în unităti de 
tip industrial, pentru modernizarea 
unor ferme și introducerea de noi 
tehnologii, extinderea acțiunilor de 
cooperare și asociere. Multi din cei 
care au luat cuvîntul au menționat, 
în același timp, că in unitățile agri
cole de stat și cooperatiste produc
țiile și indicii de natalitate se situea
ză la un nivel scăzut, existînd serioa
se rămineri in urmă în 
Programului național de 
zootehniei.

Pentru îmbunătățirea ______ _
activității din zootehnie, mai multi 
vorbitori 
ca în 
cooperatistă din agricultură să se 
aplice măsuri energice care să asigu
re, în primul rînd, o balanță furajeră 
echilibrată calitativ și cantitativ, prin 
sporirea producției de nutrețuri pe 
unitatea de suprafață, valorificarea 
cit mai deplină a marilor rezerve de 
pe pajiștile naturale, gospodărirea și 
administrarea rațională a nutrețurilor 
în hrana animalelor. în același timp, 
se va acționa cu hotărire pentru or
ganizarea temeinică a procesului de 
reproducție și selecție, creșterea tine
retului femei de prăsilă în ferme spe
cializate. Pe plan local și central se 
va desfășura o activitate suținută

acestea 
mate- 
expe-

la 
$i

în

mană. pre- 
cînepă de

legumicul-

îndeplinirea 
dezvoltare a

radicală a
au

fiecare unitate de stat si
subliniat necesitatea

pentru dezvoltarea în continuare a 
creșterii animalelor în complexele dei 
tip industrial, intensificarea acțiuni
lor de cooperare și asociere și mo
dernizarea in următorii ani a tuturor 
construcțiilor zootehnice existente.

Apreciind eforturile deosebite pe 
care le face statul pentru dezvoltarea 
și modernizarea parcului de trac
toare si mașini agricole, cadrele care 
au luat cuvîntul și-au exprimat ho-l 
tărîrea de a înlătura neajunsurile' 
care persistă în folosirea integrală și 
eficientă a mijloacelor mecanice din 
dotarea unităților de producție. S-a' 
pus un accent deosebit pe necesitatea 
creșterii răspunderii stațiunilor de 
mecanizare a agriculturii în realizarea 
producțiilor planificate, prin inte
grarea secțiilor de mecanizare astfel 
incit acestea să devină sectoare me
canice unice de servire a cooperati-ț 
velor agricole și legarea veniturilor 
acestora și ale mecanizatorilor de 
producțiile obținute.

S-a propus ca Ministerul Agricultu
rii, împreună cu celelalte organd 
centrale interesate, să treacă efectiv 
la aplicarea consecventă în practică 
a sarcinilor reieșite din hotăririle de 
partid și de stat privind diversificarea 
mecanizării. Au fost reliefate și greu
tățile întîmpinate în exploatarea la 
întreaga capacitate a mijloacelor 
mecanice, datorită lipsei pieselor de 
schimb.

Un Ioc important în dezbateri l-au 
ocupat problemele legate de folosirea 
integrală și modernizarea capacități
lor de producție existente, gospodă
rirea judicioasă a fondurilor de in
vestiții, realizarea Ia termen a tutu
ror obiectivelor și capacităților și 
atingerea parametrilor proiectați.

Numeroși participanți au scos în 
evidență lipsurile din activitatea eco- 
nomico-financiară a multor unități 
agricole de stat și cooperatiste, 'de
terminate în principal de slaba pre
ocupare pentru sporirea producției și 
veniturilor bănești, reducerea chel
tuielilor. pentru gospodărirea cu gri
jă a mijloacelor materiale și finan
ciare. A rezultat că sint create con
diții pentru ca in acest an să se asi
gure o corelație mai bună între 
cheltuieli, producție si venituri, ast
fel incit toate unitățile agricole să 
desfășoare o activitate rentabilă.

Din dezbateri a reieșit că atit în 
unitățile de stat, cit si în cooperati
vele agricole trebuie acționat. în con
tinuare. cu mai multă hotărire pen
tru creșterea rolului fermei ca uni
tate de bază in conducerea si orga
nizarea procesului de producție 
agricultură.

Cadrele din unitățile agricole 
stat au examinat cu răspundere 
modul cum s-a aplicat în practică 
acordul global, făcind propuneri pen
tru generalizarea acestei forme de 
organizare a producției si de. retri
buire a muncii și simplificare a me
todologiei.

Evidențiind aportul cercetării știin
țifice la dezvoltarea agriculturii, par- 
ticioantii la discuții au menționat 
însă că institutele de cercetări din 
agricultură au acordat o insuficientă 
atenție soluționării unor probleme de 
cercetare într-o serie de domenii 
majore cum silit : biologia, fiziologia, 
in special genetica, producerea de se
mințe si material săditor. Insuficient 
de perseverent s-a acționat pentru 
elucidarea unor probleme legate de 
mecanizarea lucrărilor pe terenurile 
în pantă, nisipoase si podzolice. ame
najarea și exploatarea terenurilor 
irigate în condiții de eficientă ridi
cată.

Mai multi participant! la discuții 
au hrătat că în domeniul piscicultu
rii sint mari rămineri în urmă în 
realizarea programului de amenaja
re. in asigurarea puietului, că nu se 
respectă strict tehnologiile de crește
re si exploatare a fondului piscicol. 
Centrala producției și industrializării 
peștelui ș'p Centrala „Delta Dunării" 
trebuie să. asigure îndrumarea și 
sprijinul necesar unităților piscicole 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
la realizarea sarcinilor de plan.

în dezbaterile pe sectoare, grupe 
de județe și secții de profil s-a relie
fat puternic rolul si aportul deosebit 
al organelor și organizațiilor de 
partid, care desfășoară o intensă ac
tivitate politică si organizatorică pen
tru mobilizarea comuniștilor, a tutu
ror lucrătorilor din agricultură la în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan, dezvoltarea și întărirea econo- 
mico-organizatorică a unităților agri
cole de stat si cooperatiste.

în

de 
si

i
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Adunări pentru desemnarea 
de candidați ai Frontului 

Unității Socialiste in alegerile 
de la 9 martie

în entuziaste adunări electorale au 
continuat să fie propuși candidații 
Frontului Unității Socialiste pentru 
alegerile în Marea Adunare Națio
nală — organul suprem al puterii 
de stat, precum Și în consiliile 
populare.

în cursul zilei de vineri, în adu
nările ce au avut loc, pentru

Adunare Națională au fost
propuși următorii candidați :

în municipiul BUCUREȘTI — Vasile 
Potop, membru al C.C. al- P.C.R., di
rector general al Radioteleviziunii, 
in Circumscripția electorală nr. 25 
— Casa Scînteii ; Ion Brăduț Covaliu. 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii Artiștilor Plas
tici. si Petre Brîncuș. rectorul con
servatorului de muzică ..Ciprian Po- 
rumbescu". în Circumscripția electo
rală nr. 26 — Alexandru Sabia ; Mo
ses Rosen, șef rabin al cultului mo
zaic. în Circumscripția electorală nr. 
5 — Unirii ; Romulus Cristescu, di
rectorul Institutului central de mate
matică. și Ionel Bucur, decan al Fa
cultății de matematică a Universității 
București. în Circumscripția electora
lă nr. 20 — Țudor Vladimirescu.

în județul ARGEȘ — Valeria Stă- 
nescu, secretar al Comitetului comu
nal P.C.R. Leordeni, în Circumscrip
ția electorală nr. 6 — Topoloveni.

în județul BACĂU — Zamfir 
Stancu, director general al Combina
tului petrochimic Borzești. si Ioan 
Manea, director al Rafinăriei Dărmă- 
nești, în Circumscripția electorală 
nr. 7 — Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în județul BIHOR — Ioan Kasziba, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
municipal Oradea, în Circumscripția 
electorală nr. 3 — Oradea-Sud; Dioni- 
sie Balint, secretar al C.C. al U.T.C., 
în Circumscripția electorală nr. 7 — 
Aleșd.

în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD — 
Tuliu Liciniu Micu, directorul între
prinderii de utilaje pentru industria 
materialelor de construcții și refrac
tare — Bistrița, si Ionel Larion Bufu, 
directorul întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport Bistrița, în 
Circumscripția electorală nr. 2 —
Singeotz-Băi.

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Ernest Breitenstein, redactor-sef ad
junct al ziarului „Neuer Weg“, în 
Circumscripția electorală nr. 5 —
Oravița.

în județul CLUJ — Sabina Liliana 
Mihuț Samarlinean, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al U.T.C., 
în Circumscripția electorală nr. 4 — 
Institutul agronomic.

în județul DÎMBOVIȚA - Traian 
Novolan, directorul întreprinderii de 
frigidere din Găești. și Ion Scoclrea, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii de utilaj chimic Gă- 
esti. în Circumscripția electorală 
nr. 4 — Găești.

în județul DOLJ — Maxim Ber- 
ghianu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale si controlului gospodăririi 
fondurilor fixe, "in Circumscripția e- 
lectorală nr. 8 — Băilești; Mihail Ila- 
șeganu, membru al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Băncii Române de 
comerț exterior. în Circumscripția 
electorală nr. 11 — Bechet.

în județul GORJ — Victor Murea, 
directorul Schelei de extracție Ți- 
cleni. și Ion Andrei, directorul în
treprinderii județene de construcții- 
montaj, in Circumscripția electorală 
nr. 5 — Turceni.

în județul IAȘI — Ion Stoicu, di
rectorul Combinatului de fire și fibre 
sintetice Iasi, si Onofrei Parascan, 
directorul întreprinderii metalurgice 
din Iași, în Circumscripția electorală

nr. 3 — Socola-Nicolina : Mihai Gafi- 
țeanu, prorector al Institutului poli
tehnic din Iași, și Constantin Cor- 
duneanu, prorector al Universității 
Al. I. Cuza din Iași. în Circumscrip
ția electorală nr. 8 — Belcești.

în județul ILFOV — Aneta Spor
nic, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., conferențiar universitar la 
Academia de studii economice din 
București. în Circumscripția electo
rală nr. 10 — Brănești ; Teodora Ser
bii. muncitoare, președintele comite; 
tului sindical al Filaturii Oltenița, și 
Eugenia Topîrceanu, muncitoare, 
președintele comitetului sindical al 
Fabricii de conserve Valea Roșie. în 
Circumscripția electorală nr. 12 — 
Budești.

în județul MARAMUREȘ — Ion 
Ulici, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
municipal Sighetu-Marmației; al 
P.C.R.. in Circumscripția electorală 
nr. 6 — Sighetu-Marmației.

în județul MUREȘ — Viorel Ion 
Cerghizan, directorul întreprinderii 
electrocentrale Mureș, în Circum
scripția electorală nr. 6 — Luduș ; 
Suzana Galpal, președinta Comitetu
lui județean al femeilor Mureș, în 
Circumscripția electorală nr. 7 — 
Sovata.

în județul NEAMȚ — Vasile Sav, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.R., director general al U- 
zinei de țevi Roman, și Vasile Gogu, 
directorul întreprinderii mecanice 
Roman, în Circumscripția electorală 
nr. 6 — Tupilați.

în județul OLT — Ion Baicu, di
rectorul Institutului de proiectări 
pentru transporturi auto, feroviare 
și aeronavale, în Circumscripția elec
torală nr. 8 — Osica de Sus.

în județul PRAHOVA — Mihai 
Chitac, general-maior. în Circum
scripția electorală nr. 6 — Băicoi : 
Gheorghe Dinu, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul întreprinderii de 
utilaj petrolier ..1 Mai“ din Ploiești, 
și Vasile Ciornei, directorul între
prinderii de utilai 1 chimic din 
Ploiești. în Circumscripția electorală 
nr. 9 — Slănic: Vasile Ardeleanu, 
directorul Schelei de extracție Bol
dești, în Circumscripția electorală nr. 
11 — Boldești-Scăeni.

în județul SATU-MARE — Ion 
Hortopan, membru al C.C. al P.C.R.. 
general-locotenent. în Circumscripția 
electorală nr. 5 — Tășnad.

în județul SIBIU — Anton Pe- 
leanu, directorul ■ întreprinderii „Au- 
tomecanica" din Mediaș, și Constan
tin Tatomir. directorul întreprinderii 
„Emailul Roșu“, in Circumscripția e- 
lectorală nr. 5 — Medias-Est.

în județul SUCEAVA — Gheorghe 
Gomoiu, membru al C.C. al P.C.R., 
general maior, adjunct al ministru
lui apărării naționale, secretar al 
Consiliului Politic Superior al ar
matei. în Circumscripția electorală 
nr. 2 — Rădăuți ; Ștefan Ștefănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., director 
al institutului de istorie „Nicolae 
Iorga", în Circumscripția electorală 
nr. 4 — Putna.

în județul TIMIȘ — Lorin Traian 
Sălâgean, directorul Institutului de 
sudură și încercarea materialelor 
din Timișoara, și Vasile Marinică 
Anlonovici, director tehnic al Insti
tutului de cercetări și proiectări 
pentru mașini de ridicat și transport 
din Timișoara. în Circumscripția 
electorală nr. 6 — Deta.

în județul VASLUI — Margareta 
Paicu, directorul Liceului nr. 1 Vas
lui, și Eugenia Vornicu, director ad
junct al Liceului „Cuza Vodă“ din 
Huși, în Circumscripția electorală 
nr. 5 — Codăești : Ilie Șalapa, mem
bru al Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.R., director general al Insti

tutului central de cercetări' econo
mice, in Circumscripția electorală 
nr. 8 — Puiești.

★

în județul Brașov. în cadrul adună
rilor electorale ce au avut loc pină 
acum, au fost propuși 318 candidați 
ai Frontului Unității Socialiste pen
tru alegerile de deputați in consiliile 
populare județean, municipal, orășe
nești si comunale.

în cadrul adunărilor electorale, nu
meroși cetățeni au dezbătut pe larg 
probleme ale dezvoltării in continua
re a județului și localităților și s-au 
angajat să sprijine activ noile orga
ne locale în realizarea sarcinilor mari 
ce le revin. Ei au făcut peste 200 de 
propuneri privind mai buna gospodă
rire a localităților lor. pentru con
strucția unor noi obiective socia
le etc.

Cei peste 16 000 de alegători care 
au participat la adunările electorale 
ce au avut loc pină acum în județul 
Dîmbovița au aprobat în unanimitate 
pe cei 47 candidați pentru alegerea 
de deoutati in consiliul popular jude
țean si 615 pentru consiliile populare 
municipal, orășenești, comunale — 
propuși de Frontul Unității Socialiste, 
în adunări, numeroși candidați și ce
tățeni au luat cuvîntul vorbind cu 
îndreptățită mîndrie despre marile 
transformări, fără seamăn, interveni
te în Ultimii ani. despre viata nouă 
de pe aceste meleaguri. Multi dintre 
ei s-au referit la dezvoltarea econo
mică a județului, la noile sale va
lențe industriale. în anii ce s-au 
scurs de la Congresul al X-lea. în 
acest iudet au fost puse în funcțiune 
circa 120 noi obiective economice și 
social-culturale. în rîndul cărora se 
impun unitățile industriale din reșe
dința de iudet — Tirgoviște — fostă 
cetate de scaun, astăzi cetate a in
dustriei și culturii noastre socialiste.

în județul Mehedinți. în adunările 
cetățenești organizate de consiliile 
Frontului Unității Socialiste au fost 
propuși oină acum peste 300 de can
didați pentru alegerile de denutati în 
consiliile populare. în cadrul adună
rilor. numeroși cetățeni au luat cu- 
vintul subliniind acțiunile întreprinse 
în direcția creșterii gradului de in
dustrializare a județului, de dezvol
tare continuă economică și edilitar- 
gosnodărească a localităților. Ei au 
arătat că. în actualul cincinal. Mehe- 
dintiul a înregistrat un adevărat salt 
industrial, reușind să ajungă la un 
potential economic ce-i permite să 
realizeze întreaga producție din 1938 
în mai puțin de 14 zile. Vorbitorii 
s-au referit, de asemenea, la largul 
democratism al campaniei electorale, 
la acțiunile ce trebuie întreprinse 
pentru dezvoltarea, în continuare, pe 
multiple planuri a județului, a tutu
ror așezărilor sale, angaiîndu-se să 
sprijine activ organele locale ale pu
terii de stat ce vor fi alese la 
9 martie.

M «ECIHMU IfflHSM
5

(Urmare din pag. I)
aparataj electric de instalații din 
Titu, de panouri și tablouri electri
ce din Alexandria) au fost sancțio
nați de Inspectoratul general de 

(■.lat pentru controlul calității pro
duselor, deoarece au dispus, în mod 
abuziv, livrarea unor produse ne
corespunzătoare.

Necesar este, totodată, să se ur
genteze soluționarea unei alte pro
bleme — și anume : realizarea pro
gramelor stabilite din indicația con
ducerii partidului privind încerca
rea și verificarea produselor. A- 
ceastă sarcină este prevăzută în 
lege, care obligă comitetele și con
siliile oamenilor muncii „să asigure 
dotarea laboratoarelor și secțiilor 
de producție cu aparate de măsură 
și control, aparatura de laborator 
și cu standurile de probe necesare". 
Dar cu toate că legea este în vi
goare de cinci ani, totuși, pe an
samblul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele, din 
cele 470 standuri de probă, cu care 
trebuiau dotate întreprinderile din 
sector în anul trecut, nu existau la 
sfirșitul anului decît 341, iar în in
dustria constructoare de mașini-u
nelte și electrotehnicii nu s-au rea
lizat 45 de standuri din cele pre
văzute.

în fiecare întreprindere industria
lă există acum planuri concrete de 
măsuri pentru ridicarea nivelului

tehnic și a calității producției, care 
trebuie aplicate stăruitor încă din 
aceste prime luni ale anului. Dar, 
înainte de toate, calitatea superi
oară și modernizarea continuă a 
produselor constituie o problemă de 
conștiință, o îndatorire de partid, o 
sarcină de inaltă responsabilitate a 
fiecărui colectiv — de Ia director, 
inginer, muncitor — a fiecărui pro
iectant și cercetător. Tocmai de a- 
ceea, în întreagă această activitate, 
un roi primordial revine muncii po
litice a organizațiilor de partid, 
menită să sădească în conștiința 
colectivelor de unități industriale, 
de cercetări și proiectări, ambiția 
și răspunderea pentru ca tot ceea 
ce produc și creează să corespundă 
cerințelor mereu sporite pe care 
partidul nostru Ie pune în mod stă
ruitor in domeniul calității. Culti- 
vînd spiritul de exigență, ordine 
și disciplină în munca fiecăruia, 
militind pentru extinderea a tot 
ceea ce este nou și avansat în teh
nică, a experienței înaintate, pen
tru perfecționarea calificării cadre
lor, organizațiile de partid sînt che
mate să canalizeze energiile și ca
pacitățile creatoare ale colectivelor 
spre ridicarea sistematică a calită
ții produselor — acțiune de mare 
interes economic și patriotic, de 
mare importanță pentru creșterea 
avuției naționale și progresul în
tregii țări.

teatre
0 Teatrul Național București (sa
la mare) : Becket — 19,30. (sala 
mică) : Take, Ianke și Cadîr — 
19,30.
q Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic ; dirijor : Mircea Basarab 
— 20.
6 Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
îi Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19.30.
© Teatrul de comedie : Mutter
Courage — 19,30.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bel. Schitu Mă- 
gureanu) : Anunțul la mica pu
blicitate — 19,30. (sala din str. 
Alex. Sahia) : Noile suferințe ale 
tînărului ,.W“ — 19,30.
e Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul ,.C. I. Noitara" (sala

Magheru) : Cei șase — 19,30, (sa
la Studio) i Hotelul astenicilor — 
19.
a Teatrul Giulești : Pasărea Sha
kespeare — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată — 
19,30.
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
& Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu“ : Piruete muzica
le - 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt și Pufușor și 
Mustăcioară — 16. tancu Jianu — 
19,30.
© Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Tigrișorul Petre — 15.
© Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" : La Hanul cu cîntece — 
19,30.
« Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Sîmbătă la Veritas — 20. 
© Circul de stat : Un șerif Ia..* 
circ — 16: 19,30.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de 
felicitare pe care ați binevoit să mi-1 trimiteți cu prilejul preluării ofi
ciale a funcției ie președinte al Irlandei, precum și pentru bunele urări 
pe care mi le-ați transmis.

La rîndul meu, exprim aceleași sentimente pentru Excelența Voas
tră și pentru poporul României. .

CEARBHAILL O'DALAIGH
Președintele Irlandei

Excelenței Sale Domnului general de divizie 
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ

Prim-ministru al Republicii Peru
Cu ocazia instalării dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 

Republicii Peru, vă rog să primiți, Excelență, în numele guvernului ro
mân și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai cordiale urări 
de sănătate și succes deplin în îndeplinirea misiunii de înaltă răspun
dere ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare 
dintre Republica Socialistă România și Republica Peru vor continua să 
se dezvolte pe multiple planuri, în interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și cooperării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Delegația guvernamentală română 
s-a înapoiat de la Hanoi

Vineri la amiază s-a înapoiat in 
Capitală delegația guvernamentală 
română. condusă de tovarășul 
Gheorghe Radulescu, viceprim-mi- 
nistru ..al guvernului, președintele 
părții române in Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare economi
că si tehnico-știintifică dintre Repu
blica Socialistă România si Republi
ca Democrată Vietnam, care a parti
cipat la lucrările sesiunii a II-a a 
comisiei, desfășurate la Hanoi.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Teodor 
Vasiliu. ministrul justiției, Nicolae 
Stefan, adjunct al ministrului agri
culturii, industriei alimentare si 
apelor. -h

Au fost de fată Li Tin-ciuan. am
basadorul . R. P. Chineze. Lam Van 
Luu. ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud. si Nguyen Van Su, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Vietnam Ia București.

★
La aeroportul din Hanoi, delegația 

română a fost Salutată de Do Muoi. 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții vietnameze în Comi
sia mixtă guvernamentală de colabo
rare economică si tehnico-stiintifică 
dintre România și R. D. Vietnam, și 
de alte persoane oficiale. A fost pre
zent Tudor Zamfira, ambasadorul țării 
noastre la Hanoi.

(Agerpres)

Semnarea Protocolului priwind schimburile ife mărfuri 
și plățile intre România și Cehoslovacia pe 1975

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 27-a aniver

sări a întemeierii Forțelor armate 
populare coreene, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, generalul de armată Ion 
Ionită. a trimis o telegramă de feli
citare generalului de armată Toi 
Hiăn. ministrul forțelor armate popu
lare al Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Cu prilejul celei de-a 27-a ani
versări a întemeierii Armatei Popu
lare Coreene, vineri seara a avut loc 
la Ambasada R..P.D. Coreene o gală 
de filme oferită de colonel Am Sun 
Dăk, atașat, militar, aero și naval al 
Republicii Populare Democrate Co
reene la București.

Au participat general-colonel Ste- 
rian Țircă si general-colonel Marin 
Nicolescu. adjuncți ai ministrului a- 
părării naționale ăl Republicii So
cialiste România, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali si ofițeri superiori, atasati mi
litari și alți membri ai corpului di
plomatic.

A fost prezent Iang Uiăng Sul. în
sărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. 
Coreene Ia București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al R. A. Yemen, 
Abdallah al Asnaj, pentru felicită
rile adresate cu -ocazia numirii sale 

. în această funcție.
★

Vineri dimineața s-a înapoiat de la 
Belgrad delegația Grupului român 
din Uniunea interparlamentară care 
a participat la lucrările celei de-a 
doua Conferințe interparlamentare, 
consacrată cooperării și securității în 
Europa.

★
în cadrul înțelegerii de colaborare 

dintre Uniunea artiștilor plastici din 
Cehoslovacia și Uniunea artiștilor 
plastici din țara noastră, vineri la 
amiază, s-a deschis. în galeria Eforie 
din Capitală, o expoziție de grafică 
slovacă. Ea urmează unei expoziții 
de grafică românească organizată 
anul trecut la Bratislava.

La deschidere a luat cuvîntul pic
torul Ion Sălîșteanu. vicepreședinte 
al Uniunii artiștilor plastici, și La
dislav Soukup, prim-secretar al am
basadei R. S. Cehoslovace.

Au asistat Miroslav Sulek. amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești. si alti membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

vremea

Covor de

I

Vineri după-amiază a fost semnat 
la București Protocolul privind 
schimburile de mărfuri și plățile in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă pe 
1975. Documentul prevede creșterea 
volumului schimburilor comerciale 
față de anul trecut.

Conform protocolului. România va 
livra autocamioane Diesel de mare 
capacitate, autoturisme Dacia 1 300 
și alte mijloace de transport auto, 
tractoare, mașini agricole, excava
toare hidraulice și alte utilaje pen
tru construcții, mașini-unelte, ma
șini pentru industria textilă, loco
motive Diesel hidraulice. vagoane, 
diverse produse chimice și petrolie
re, materiale de construcții, produse 
agroalimentare, mobilă, diverse bu
nuri de larg consum.

La rindul ei, Cehoslovacia va livra 
mașini-unelte. autobuze și alte mij
loace de transport auto, utilaje de 
construcții, utilaje energetice, mașini 
pentru industria chimică, utilaje

pentru industria alimentară, mașini 
textile, produse ale industriei elec
trotehnice, aparate de măsură și 
control, produse siderurgice, mate
riale refractare, cocs, cărbune cocsi- 
ficabil. diverse bunuri de larg con
sum.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea cehoslovacă — de Jan 
Strba. adjunct al ministrului federal 
al comerțului exterior.

La semnare au participat Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guvernu
lui, minjstrpl, comerțului exterior și. 
cooperării edonomice internaționale, 
funcționari superiori din M.A.E., 
membrii celor două delegații care au 
participat la tratative. Erau pre— 
zenți Miroslav Sulek, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București, și 
alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ieri în țară : Cerul a fost variabil, 
mai mult noros în Crișana, Maramureș, 
Transilvania și Moldova, în estul Mara
mureșului, în nordul Transilvaniei și 
jumătatea de nord a Moldovei. în Cîm- 
pia Dunării, Crișana și zona de munte. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 13 grade la Apa Neagră și minus 
4 grade la Sigbetu Marmației, Sibiu, 
Făgăraș etc. în București : ' Vremea a 
fost frumoasă și s-a încălzit. Tempera
tura maximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și 11 februarie. în țară : Vremea se 
va răci, mai dies în prima parte a in
tervalului, cînd și ceru! va fi mai mult 
noros și temporar va ninge. Vînt mo
derat, cu intensificări locale. Tempera
turile minime.;: .minus 15 — minus 5 
grade,. izolat mai coborîte în depresiu
nile intramontane, iar maximele : mi
nus 7 —- plus 3 grade. în București : 
Vremea se va răci, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi mai 
mult noros. Va ninge slab. Vîntul va 
prezenta unele intensificări. Tempera
tura în scădere la început, apoi sta
ționară.

TENIS :
„CircuiWI României"

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). Turneul de 
la Timișoara din cadrul „Circuitului 
României1' la tenis a continuat ieri 
în Sala Olimpia cu disputarea sfer
turilor. Deosebit de dîrză a fost par
tida dintre Dumitru Hărădău și Ion 
Sântei, care a oferit, celor aproape 
1 000 de spectatori, momente de reală 
satisfacție. A ciștigat, finalmente, 
campionul României, deși Sântei a 
fost la un pas de victorie, în ambele 
seturi, pe care le-a pierdut după dis
putarea tie break-urilor. Cu viu in
teres a fost așteptată întîlnirea din
tre Peter Szdke (R.P.U.) și Traian 
Marcu. tenismani de forte sensibil e- 
gale. Mai calm în situațiile critice, 
Traian Marcu a obținut o aplaudată 
victorie. Iată rezultatele înregistrate : 
Toma Ovici — Mihai Tăbăraș — 6—4, 
6—2 ; Dumitru Hărădău — Ion Sântei
— 7—6. 7—6 ; Thomas Emmrich
(R.D.G.) — V. Sotiriu — 6—3, 6—3 ; 
Peter Szoke (R.P.U.) — T. Marcu
— 4—6, 6—4, 4—6.

Azi. cu începere de la ora 15.00. 
vor avea loc partidele semifinale de 
simplu și dublu.

*

La Sofia a început un turneu in
ternațional de tenis pentru juniori la 
care participă sportivi din Ceho
slovacia, Iugoslavia. Polonia. Româ
nia, Ungaria și Bulgaria.

în primul tur al probei de sim
plu. tinerii jucători români au ter
minat învingători : L. Țiței l-a în
trecut cu 6—0, 6—3 pe polonezul 
Osolinski, M. Mirza a dispus cu 6—1, 
6—3 de bulgarul Staikov. iar S. Oră- 
șeanu a ciștigat cu 6—1, 6—0 partida 
susținută cu Mladzov (Bulgaria).

ÎN CÎTEVA
BASCHET

în meci retur pentru grupa B a 
sferturilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet femi
nin, echipa franceză C.U.C. Clermont 
Ferrand a întîlnit pe teren propriu 
formația Geas Sesto San Giovanni. 
Baschetbalistele italiene au obținut o 
surprinzătoare victorie cu 51—50 
(30—22). dar au pierdut dubla intil- 
nire cu scorul general de 110—120 
puncte.

Lidera clasamentului acestei grupe, 
după două etape, este formația Poli
tehnica București, care totalizează 4 
puncte, fiind urmată de echipele 
C.U.C. Clermont Ferrand și Geas 
Sesto San Giovanni — cite 3 puncte 
și B.S.E. Budapesta — 2 puncte.

în ultima etapă a sferturilor de fi
nală. baschetbalistele românce vor 
întilni formația Geas Sesto San Gio
vanni. Primul joc este programat, la 
13 februarie, la București, urmînd ca 
meciul retur, să se desfășoare, la 20 
februarie, la Milano.

★

Cele două jocuri disputate în gru
pa A a competiției s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Sparta Pra- 
ga — T.T.T. Riga 71—81 (31—39) ;
Marita Plovdiv — Hellas Gand (Bel
gia) 77-57 (44—31).

în clasament conduce T.T.T. Riga— 
4 puncte, urmată de Sparta Praga și 
Marita Plovdiv — cite 3 puncte și 
Hellas Gand — 2 puncte.

BIATLON
Astăzi. în localitatea italiană Anter- 

selva. va avea loc deschiderea festi
vă a campionatelor mondiale de biat- 
lon. competiție Ia care și-au anunțat 
participarea sportivi din U.R.S.S., 
Suedia. România, Finlanda. S.U.A., 
Elveția, Polonia, Italia și alte țări.

RÎNDURI
România participă la actuala edi

ție a campionatelor cu un Iot din 
care fac parte Gheorghe Girniță. 
Gheorghe Vojcu, Victor Fontana, Ni
colae Veștea și Nicolae Cristoloveanu.

FOTBAL
Echipa de fotbal Universitatea Cra

iova. care se află în turneu în Bra
zilia. a susținut un meci in orașul 
Piracicaba. unde a întilnit formația 
„15 Noiembrie", cu care a terminat 
la egalitate, 0—0, după o partidă de 
bun nivel tehnic.

Sîmbătă 8 februarie. Universitatea 
Craiova va disputa o partidă anun
țată anterior, cu echipa Guarani la 
Campinas, tot în statul Sao Paulo.

★

La 12 martie, pe stadionul „Wem
bley" din Londra, se va desfășura 
meciul internațional de fotbal din
tre selecționatele Angliei și R.F. Ger
mania. în vederea acestei întîlniri, 
antrenorul reprezentativei vest-ger- 
mane. Helmut Schoen, a anunțat că 
va apela la serviciile jucătorilor 
Gunther Netzer și Paul Breitner, 
care activează în prezent la clubul 
spaniol Real Madrid. Cei doi cunos- 
cuți internaționali manifestă în acest 
sezon o formă sportivă deosebită, 
contribuind din plin la buna evolu
ție a echipei Real Madrid, lideră a 
clasamentului.

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

Campionatele mondiale de tenis 
de masă au continuat ieri la Cal
cutta cu întrecerile competițiilor pe 
echipe. în „Cupa Corbillon", rezer
vată formațiilor feminine, selecțio
nata României a întrecut cu scorul 
de 3—1 reprezentativa Bulgariei și a 
pierdut cu 2—3 întîlnirea cu echipa 
Poloniei.

Alte rezultate : Japonia — Anglia 
3—2 ; R. P. Chineză — Iugoslavia 
3—0 ; U.R.S.S. — India 3—0 ; R. F> 
Germania — Polonia 3—2.

Rezultate din „Cupa Swaythling" 
(bărbați) : Ungaria — Japonia 5—3 
(prima înfrîngere a echipei nipone) ; 
România — Indonezia 5—4 ; Suedia 
— Franța 5—2 ; U.R.S.S. — R. F. 
Germania 5—2 ; Cehoslovacia — Da
nemarca 5—0 ; R. P. Chineză — In
donezia 5—0 ; Iugoslavia — România 
5—1 ; Japonia — Anglia 5—4.

★

Comitetul de organizare a campio
natelor mondiale de tenis de masă 
și guvernul Indiei au hotărît să ex
cludă din competiție echipele Repu
blicii Sud-Africane. „Rasiștii nu au 
loc la campionatele mondiale. Aceas
tă hotărîre corespunde principiilor 
politice ale Indiei, care condamnă 
discriminarea rasială și politica de 
apartheid", a declarat un reprezen
tant al guvernului indian.

cinema
o Ilustrate cu flori de cîmp: SCA
LA — 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; io,45. BUCUREȘTI - 9; 
11,15: 13,15; 16,15; 18.30; 20,45, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16:
18,15: 20,30.
• Actorul și sălbaticii : PATRIA 
— 9; 11,4,5; 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.
e Zapata : FESTIVAL — 9,15:
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45. CASA 
FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 18.15:

o Acțiunea Bororo : DOINA —
14; 16: 18. MUNCA — 16; 18: 20. 
a Program de documentare: DOI
NA — 20.
• Program pentru copii : DOINA
— 9,45; 11,15; 12,30.
q Ultima lună de toamnă — 14,30, 
Hoinarii — 16,30, Charly — 18,30; 
20,30 : CINEMATECA (sala Union). 
« Iluminare : TIMPURI NOI — 
9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
o Jerry traficantul : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
GRIVIȚA - 9: 11.15; 13,30: 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a 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 : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
FLAMURA — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 
18; 20,15.
© Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
DACIA — 9; 12,30; 16; 19,15, VOL
GA — 9,30: 12,301 16; 19. AURO
RA — 9,30; 12,15; 16; 19.
o Un gentleman In Vestul sălba
tic : LUMINA — 8,45; 11.30; 14,15; 
17; 20.

Vineri a avut loc la Casa ziariști
lor din Capitală o reuniune a Aso
ciației presei sportive. Cu acest pri
lej. tovarășul Emil Ghibu. secretar 
al C.N.E.F.S., a prezentat o infor
mare despre activitatea și proiectele 
mișcării sportive în legătură cu sar-

cinile care decurg din programul și 
documentele de partid. De aseme
nea, reprezentanții presei sportive 
au fost informați^ despre apropiata 
Conferință pe țară a mișcării spor
tive.

(Agerpres)

frumusețe»
în timp ce în jurul Codlel 

zăpada e ca la ea acasă, în se
rele de aici, tot „ca la ea aca
să". se răsfață primăvara. Un 
imens cimp de flori își așteaptă 
culegătorii. Alături, sub ace
leași cupole argintii. îmbobo
cesc noile „generații" de garoa
fe multicolore. Sînt multe ? Sint 
puține ? Inginerul loan Băloiu, 
directorul serelor, ține o eviden
ță precisă : cele 130 000 de ga
roafe „mame", aflate în ghi
vece, au rodit nu mai puțin de 
3 000 000 de lăstari care, la rîn
dul lor, vor rodi 30 000 000. Un 
buchet va îmboboci și în sere
le Capitalei. Un „buchet" de cî- 
teva milioane de flori, de fru
musețe 1

într-un 
ceas bun!

Eveniment la maternitatea din 
Timișoara : Tudora Zidaru, in 
vîrstă de 20 de ani, a dat naș
tere la trei gemeni. Trei bă
ieți : Ionel. Victor și Marian. 
Cei trei flăcăi, ca și tinăra ma
mă, se simt excelent. Poate 
n-am fi consemnat acest fapt 
(despre cazuri similare am mai 
scris în rubrica noastră), dacă 
ofițerul stării civile. Nicolae 
Ciucă, nu ne-ar fi spus : „In 
registrele primăriei timișorene 
n-am mai avut plăcerea să trec 
trei gemeni de mai bine de 15 
ani. Să fie intr-un ceas bun !“. 

La rampă
Să zicem că pleci cu autotu

rismul in drumeție și ajungi și 
pe meleagurile județului Alba. 
Si să zicem că vrei să poposești 
la motelul Șurianul-Șibot sau 
la cabana „Dintre sălcii", locuri 
ideale de recreare și odihnă. 
Dar nu de odihnă iți arde cind 
mașina dă semne că trebuie să 
i se facă repede o mică revi
zie sau că trebuie curățată de 
noroi. Cele două popasuri sint 
prevăzute și cu cite o rampă 
tehnică. Dar nici una din ram
pe nu funcționează. Interesin- 
du-ne la unul din responsabi
lii respectivelor unități. l-am 
găsit ascultind la radio „melo
dia preferată", căreia ii tinea 
isonul bătind tactul cu. dege
tele pe masă : „pa-rampa-pam“. 
Un „tact" care va trebui auzit 
și de mai marii celor doi res
ponsabili, spre a-i chema la... 
rampa.

Schimbare 
de domiciliu

Din vorbă în vorbă, și de la 
un păhărel la altul, Ion Uță l-a 
întrebat pe Mihail Ionescu, in
spector la Serviciul personal al 
întreprinderii de construcții spe
ciale industriale și montaj Bucu
rești, dacă i-ar sta rău în bu
zunar vreo 2 000 de lei. Auzind 
că nu i-ar sta „rău", i-a spus 
să-i facă rost de o adeverință 
în care să arate precum că un 
oarecare Ion Mircea lucrează la 
întreprinderea respectivă, pentru 
a-și putea face mutația in Bucu
rești, Adeverința s-a făcut, M. I. 
a încasat banii, iar I. M. s-a mu
tat în Capitală. A doua oară, 
tot pentru o „mutație" în Bucu
rești a unei cetățene din Cîm- 
pina, M. I. a urcat prețul ade
verinței la ... 5 000 de lei. Dacă 
nu interveneau pe fir lucrătorii 
de la Serviciul judiciar al mi
liției municipiului București, 
cine știe la ce „barem" se ajun
gea, că abia se deschisese apeti
tul. In prezent, reținuți pentru 
cercetări, lui Ionescu și Uță li 
se întocmesc formele pentru a 
li se face și lor o... mutare de 
domiciliu.

În mîini 
bune

Victoria Marica din Tătărani, 
venită la Tirgoviște după cum
părături trebuitoare unui deces 
in familie, și-a uitat într-un 
magazin geanta cu toți banii pe 
care-i avea, actele și un libret 
C.E.C. Observind-o la închide
re, gestionara Elena Ghiță de 
la magazinul „Favorit" a anun
țat-o pe păgubașă, care se în
torsese necăjită in sat. că poate 
să vină oricînd să și-o ridice, 
că se află in mîini bune. „în 
mîini de om cinstit și demn, 
așa cum ni-i dorim pe toți lu
crătorii noștri" — conchide di
rectorul Direcției comerciale 
județene Dîmbovița, Gh. Tran
dafir, care ne-a istorisit această 
întimplare. De acord cu el.

Caz

o Visuri împlinite : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
q Conrack : BUCEGI — 15.30; 18; 
20,15.
o 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. 
q Cavalerii teutoni : MOȘILOR — 
16; 19.
© Cei șapte magnifici : FEREN
TARI — 15.30; 18; 20,15.
© Urmărit — urmărită : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
o Ciclul : PACEA — 10; 15,30; 19. 
O Timpuri noi : POPULAR — 14; 
16; 18: 20
© Păcală : COSMOS - 13; 16; 19 
® Clanul sicilienilor : FLACĂRA
— 15.30; 18; 20.15.
o Un zîmbet pentru mai tîrziu ; 
VITAN — 15,30; 18; 20, PROGRE
SUL — 16.
® Chitty—chitty, bang—bang: RA
HOVA — 10; 16; 19.

t V
10,00 Film serial pentru copii : 

Năzdrăvanul Dennis.
10.25 Tribuna TV.
10.45 Iarnă, veselă iarnă — mu

zică ușoară cu Marina Voica.
10,55 Telecinemateca. Ciclul ,,Mari 

regizori" — Andrzej, Wajda. 
..Generație".

12.25 Cîntece și jocuri populare.
12.40 Telex.
12.45 Drumuri pe cinci continen

te © Iarna în Tatra q Pes
te Pol, spre Alaska.

13,30 Desenul animat vă oferă...
14,15 Expediție de vînătoare : 

Cerbi din Carpați.
14.40 Magazin sportiv a Cupa 

mondială la schi alpin : pro
ba masculină de coborîre 
de la Innsbruck © „Caii" — 
reportaj de Pompiliu Gîl- 
meanu.

15.40 Caleidoscop cultural-artis
tic. Emisiune de informare 
și actualitate literară, tea
trală. ■ muzicală, plastică, ci
nematografică și a activită
ții artistice de amatori.

16,00 Telex.
16,05 Vîrstele peliculei.
16,55 Teleglob : Bonn. Reportaj 

de Nicolae Stănescu.
17.15 Preferințele dv. muzicale 

sînt si preferințele noastre.
18,00 Ciclul „Cînțare omului" — 

Din inima poporului stăpîn. 
Emisiune de versuri.

18.15 Club T.
19,00 Lumea copiilor. „Ninge, 

ninge...".
19,20 1001 de seri :
19,30 Telejurnal q Curier elec

toral.
20.00 Teleenciclopedia.
20,50 Film serial : Misiune impo

sibilă. Episodul „Sfîrșlt de 
meci".

21.40 Telejurnal.
21,50' Săptămîna sportivă.
22,00 întîlnirea de la ora 10... — 

Magazin muzical-distractiv.
23,00 închiderea programului.

patologic ?
Printre spectatorii care intrau 

în sala cinematografului „Co
lumna" din Alba lulia se afla și 
Iosif Bila, din comuna Sacu. ju
dețul Caraș-Severin. Dar nu fil
mul il interesa pe Bifa, cit buzu
narul unui tînăr, de unde a sus
tras un portmoneu cu bani, după 
care a rupt-o la sănătoasa. Dar 
pină să se termine filmul. Bita 
a și fost prins de miliție. Si abia 
din acest moment, dacă spațiul 
ar îngădui, ar putea începe o 
poveste „ca-n filme", despre 
viata acestui Bita. Sintetizată 
în... cifre, viața lui se prezintă 
astfel : a fost condamnat pină 
acum de 30 de ori pentru furturi 
și înșelăciuni de tot felul, insu- 
mind — incredibil ! — 80 de ani 
de închisoare, cu 15 ani mai 
mulți decît virsta lui actuală de 
65 de ani I Și a fost trimis din 
nou, de unde abia ieșise, a 31-a 
oară, pentru încă 6 ani. Nu știm 
dacă Bita e un caz 
Dar cu siguranță e...

Rubricâ redactată
Peîre POPA 
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

patologic, 
antologic.

de
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GENEVA MOSCOVA Conferința de la Dakar

Lucrările Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa 

Delegația romtmă subliniază necesitatea 
unei eficacități sporite a dezbaterilor

GENEVA 7 (Agerpres). — Șefii 
delegațiilor statelor participante Ia 
Conferința pentru securitate și coope
rare în Europa. întruniți în Comite
tul de coordonare, au procedat la 
evaluarea progreselor înregistrate 
pînă în prezent la lucrări și la defini
rea măsurilor care se impun pentru 
finalizarea documentelor in curs de 
elaborare.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terii. șeful delegației române, amba
sadorul Valentin Lipatti. a relevat 
caracterul intens al negocierilor, sub
liniind. totodată, necesitatea unei e- 
ficacități sporite a discuțiilor care 
să se concretizeze prin adoptarea, in 
mod ritmic, a textelor ce au mai ră
mas de redactat. în acest sens, re
prezentantul român s-a referit la 
problemele rămase în suspensie, cu 
deosebire în organele de lucru pri
vind aspectele juridice, politice și 
militare ale securității. Totodată, 
vorbitorul a arătat că. pe măsură ce 
se apropie de sfirșit cea de-a doua 
fază a conferinței, este necesar să se

intensifice activitatea comitetului de 
coordonare, care are drept sarcină să 
analizeze și să rezolve următoarele 
probleme principale : forma și natura 
documentelor finale, organizarea des
fășurării celei de-a treia faze, pre
cum și urmările instituționale ale 
conferinței.

Relevind importanta ideilor expri
mate de reprezentantul țării noastre, 
președintele comitetului de coordo
nare. șeful delegației Olandei, a evi
dential necesitatea ca aceste chesti
uni să facă obiectul unor dezbateri 
aprofundate. în același sens s-a pro
nunțat și șeful delegației Finlandei, 
insistînd. in special, asupra pregăti
rii. cu participarea tuturor delega
țiilor. a celei de-a treia faze a con
ferinței. De asemenea, au mai luat 
cuvintul reprezentanții Maltei. Sue
diei, Spaniei și Poloniei.

Cu această ocazie, comitetul de 
coordonare a adoptat și programul 
de lucru pentru perioada 10 februa
rie — 7 martie 1975.

Ordine și medalii 
unor mareșali și

MOSCOVA 7 — Corespondentul
nostru transmite — La Ambasada 
României din Moscova a avut ioc 
vineri inminarea de ordine și meda
lii conferite prin decret al președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, unor 
mareșali și generali sovietici, cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub dominația 
fascistă.

Ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică. Gheorghe Badrus, a 
înmînat ordinul ..23 August" clasa I 
generalului de armată V. Kulikov, 
prim-loctiitor al ministrului apărării 
al U.R.S.S.. șeful Statului Major Ge
neral al Armatei sovietice, genera
lului de armată A. Epișcv, șeful Di
recției politice superioare a armatei 
și flptei sovietice, generalului de ar
mată V. Tolubko. comandantul tru
pelor de rachete strategice, genera
lului de armată I'. Pavlovski. coman
dantul trupelor de uscat, mareșalu
lui Uniunii Sovietice P. Batițki, co
mandantul trupelor de apărare anti
aeriană a teritoriului — locțiitori ai 
ministrului apărării al U.R.S.S.

Ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa I a fost inmînat mareșalului 
Uniunii Sovietice K. Moskalenko, 
generalilor de armată S. Kurkotkin 
și N. Ogarkov, generalului colonel 
A. Altunin — locțiitori ai ministru
lui apărării al U.R.S.S.

înalte distincții românești au mai 
fost conferite, cu acest prilej, și al
tor mareșali și generali sovietici.

în numele celor decorați au luat 
cuvintul general de armată V. Ku
likov și general colonel G. Sredin, 
care au mulțumit secretarului gene
ral al P.C.R.. președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conducerii de 
partid și de stat a României, pen
tru înaltele distincții acordate, apre
ciind că acestea reprezintă o con
tribuție la întărirea frăției de arme 
sovieto-române, călită in focul răz
boiului pentru infringerea definitivă 
a Germaniei hitleriste, la dezvolta
rea relațiilor de prietenie sovieto- 
române. intemeiate pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar.

PROBLEMA MATERIILOR PRIME ÎȘI FOAIE GĂSI SOUIȚII 
IN CADRUL UNEI NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE

DE

„Este necesar să se dea un nou impuls negocierilor 
destinate interzicerii armelor nucleare"

Discuții în Comitetul pregătitor al Conferinței pentru examinarea 
modului de aplicare a Tratatului de neproliferare

GENEVA 7 (Agerpres). — Comi
tetul pregătitor al Conferinței pen
tru examinarea modului de aplicare 
a Tratatului de neproliferare a în
ceput discutarea chestiunilor privind 
rezultatele de fond și documentele 
finale pe care viitoarea conferință 
urmează să le adopte.

Șeful delegației române, ambasa
dorul Constantin Ene, a prezentat 
concepția țării noastre cu privire la 
obiectivele conferinței. Documentele 
ce vor fi adoptate — a arătat vor
bitorul — trebuie să răspundă sem
nificației politice majore pe care sta
tele o acordă acestei conferințe, me
nite să dea un nou impuls negocieri
lor destinate interzicerii și distruge
rii armelor nucleare. Prin conținutul 
și valoarea lor, ele trebuie să con
tribuie la consolidarea păcii și secu
rității internaționale, prin înlăturarea 
pericolului unui război nuclear. Rea
lizarea unei neproliferări veritabile, 
scopul fundamental al tratatului, a

arătat reprezentantul român, nu poa
te fi concepută decît ca rezultat al 
unor măsuri reale de încetare a pro
ducției și de' distrugere a armelor 
nucleare, de acordare a unor garanții 
statelor nenucleare că, niciodată și 
in nici o împrejurare, nu vor fi ata
cate sau amenințate cu folosirea ar
melor nucleare, de dezvoltare largă 
și nestînjenită a folosirii energiei 
nucleare in scopuri pașnice.

Documentele trebuie, de asemenea, 
să cuprindă concluzii clare, măsuri 
și angajamente precise destinate 
transpunerii în viață a obligațiilor 
asumate de statele părți la tratat, 
în special pe planul dezarmării nu
cleare.

Au mai luat cuvîntul delegațiile 
Mexicului. Australiei. Iranului. Fili- 
pinelor. Statelor Unite. Angliei, care 
s-au referit la concepția exousă de 
delegația română, apreciind contri
buția adusă la precizarea obiectivelor 
conferinței.

CAMBODGIA ORIENTUL

La încheierea reuniunii Agenției

pentru energie
PARIS 7 (Agerpres). — într-o con

ferință de presă tinută la încheierea 
reuniunii Agenției internaționale 
pentru energie (A.I.E.). desfășurată 
la Paris. Etienne Davignon, președin
tele Comitetului executiv al A.I.E., 
și-a exprimat speranța că pînă în 
luna martie vor fi întrunite toate 
elementele necesare deschiderii unui 
dialog intre țările producătoare si 
cele consumatoare de petrol. El a 
afirmat că au fost adoptate toate mă
surile pentru ca planul de reparti

zare a petrolului între țările mem
bre, in caz de criză, să fie opera
țional. Comitetul executiv al A.I.E. 
— a adăugat Davignon — a adop
tat un document cuprinzind mă
surile ne termen lung care vor fi 
luate pentru prezervarea energiei si 
dezvoltarea înlocuitorilor ei. Cele 18 
țări membre ale A.I.E. au hotărît. de 
asemenea, diminuarea, pină la sfir- 
situl anului, a importurilor de petrol 
cu două milioane de barili pe zi.

Acțiunile forțelor 
patriotice în apropierea 

Pnom Penh-ului
PNOM PENH 7 (Agerpres). — Uni

tăți ale forțelor patriotice de elibe
rare cambodgiene au străpuns, intr-o 
serie de puncte, dispozitivul de apă
rare lonnolist din preajma orașului 
Pnom Pcnh și au angajat lupte în 
vecinătatea suburbiei vestice a capi
talei khmere. Concomitent, patrioții 
și-au intensificat acțiunile și pe ma
lul estic al fluviului Mekong.

în urma eșecurilor repetate cu 
care s-au soldat încercările armatei 
lonnoliste de a împiedica forțele 
patriotice să se instaleze pe poziții 
tot mai apropiate de capitală, șeful 
regimului de la Pnom Penh. Lon 
Noi. a ordonat ca in unele zone ale 
orașului să fie construite dispozitive 
de apărare și să fie săpate tranșee.

APROPIAT
în preajma întrunirii 

Consiliului Central al O.E.P.
DAMASC. — Consiliul Central al 

Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.) se întrunește la 10 fe
bruarie la Damasc. Pe ordinea de zi 
figurează. între altele, punctul pri
vind formarea unui nou Consiliu 
Central al O.E1P., mandatul actualu
lui organism parlamentar palesti- 
nean expirind în iunie anul curent.

■A-
CAIRO. — Sesiunea extraordinară 

a Consiliului Apărării al Ligii Ara
be. care a avut loc recent 1a Cairo, 
a adoptat o decizie in baza căreia 
generalul Abdel Ghani El Gamassy, 
ministrul apărării al Egiptului, a fost 
numit comandant-șef al forțelor ar
mate arabe de pe fronturile egiptean, 
sirian si iordanian.

Turcia a acceptat propu
nerea Greciei de 3 prezenta- 
spre soluționare, în fața Curții In
ternaționale de Justiție, problema 
proprietății asupra zăcămintelor pe
trolifere din Marea Egee, ..cu res
pectarea procedurilor cerute de o 
asemenea acțiune", s-a anunțat o- 
ficial la Ankara. Răspunsul Tur
ciei la propunerea avansată de Gre
cia este considerat constructiv — 
informează un comunicat oficial, dat 
publicității Ia Atena. Comunicatul 
precizează că între cele două părți 
urmează să aibă loc convorbiri pen
tru elaborarea documentului ce va 
fi prezentat Curții Internaționale de 
Justiție.

R. D. tomemă a adresaî 
guvernului R. F. Germania0 
notă în care arată că încercarea gu
vernului R.F.G. de a se- amesteca în 
relațiile dintre R. D. Germană si ter
țe state și de a împiedica încheierea 
unor acorduri consulare contravine 
tratatului cu privire la bazeie nor
malizării relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G. și este contrară dreptului in
ternational. Nota citează. între altele, 
articolul din tratat care precizează că 
nici unul dintre cele două state nu-1 
poate reprezenta pe celălalt pe plan 
international.

Convorbiri d® partid. To' 
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, a avut lâ Sofia o între
vedere cu Harilaos Florakis, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Grecia, 
aflat într-o vizită oficială in R.P. 
Bulgaria.

£ eșuat încercarea de a 
rezolva criza de guvern în 
Danemarca. Convorbirile dintre 
liderii Partidului agrarian-liberal și 
cei ai Partidului social-democrat din 
Danemarca, desfășurate sub condu
cerea președintelui parlamentului. 
Karl Skytte, in vederea alcătuirii 
unui guvern de coaliție, au fost sus
pendate vineri, fără să se fi ajuns 
Ia un acord și fără să existe perspec
tiva unei asemenea înțelegeri.

Turda va revizui acordu
rile militare cu S.U.S. Minis- 
trul afacerilor externe al. 'Turciei. 
Melih Esenbel. ă transmis ambasado
rului S.U.A. la Ankara o notă prin 
care face cunoscut că Turcia va pro
ceda Ia revizuirea acordurilor milita
re bilaterale cu Statele Unite. Va fi. 
de asemenea, revizuit statutul juridic 
al personalului militar american din 
Turcia. Ministrul de externe turc a 
informat, de asemenea, că nu va face 
deplasarea la Bruxelles pentru a avea 
întilniri cu miniștrii de externe ai 
S.U.A. și Greciei. Henry Kissinger, și, 
respectiv. Dimitrios Bitsios.

Noul șei d stalului și. gu
vernului malgaș, colonelul Ri- 
chard Rasimandrava, a afirmat intr-o

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
PERU

Unitate® dintre guvern și paper 
a determinat eșecul acțiunii 

contrarevoluționare

țiile și uneltirile sale. 
Dar tulburările dez
lănțuite de contrare
voluție în capitală au 
atras repudierea una

nimă a acestor acte 
de către poporul pe
ruan, care, cu calm 
și incredere, a contri
buit la cea mai ra-

pidă finalizare a mă
surilor adoptate de 
autorități".

Eugen POP

GRECIA

Procesul „desjuntizării"

DAKAR 7 (Agerpres). — La Dakar 
au continuat lucrările conferinței 
pentru materii prime, la care parti
cipă reprezentanții a peste 100 de 
țări in curs de dezvoltare.

în cuvintul lor. o serie de delegați 
au subliniat importanța problemei 
materiilor prime în contextul mai 
general al necesității instaurării unei 
noi ordini economice mondiale. Re
prezentantul Iugoslaviei, Ianko 
Smole, a arătat că problema mate
riilor prime furnizează exemplul cel 
mai elocvent de exploatare și relații 
inegale, în virtutea cărora țările in 
curs de dezvoltare au fost private de 
dreptul de a participa la fixarea 
prețurilor resurselor lor naturale pe 
piața internațională. Delegatul iu
goslav a subliniat importanța ex
tinderii formelor existente și găsirii 
unor noi forme de cooperare între 
țările in curs de dezvoltare, ceea ce 
va servi atit accelerării dezvoltării 
lor economice, cit și creării condiții
lor pentru stabilirea de raporturi 
egale cu statele dezvoltate.

Delegatul Organizației pentru Eli
berarea Palestinei a respins politica 
de amenințare cu forța îndreptată 
împotriva țărilor arabe producătoare 
de petrol.

Primul miniștrii al Pakistanului 
și-a încheiat vizita în S.U.A.

WASHINGTON 7 (Agerpres). - 
Primul ministru al Pakistanului. 
Zulfikar Aii Bhutto, a părăsit vineri 
Washingtonul, la sfirșitul unei vizite 
oficiale de două zile. In cadrul con
vorbirilor avute cu președintele Ge
rald Ford, vicepreședintele Nelson 
Rockefeller și secretarul de stat 
Henry Kissinger au fost analizate 
diverse aspecte ale relațiilor econo
mice și politice dintre cele două 
țări.

Patru țări latino-americane — 
Ecuador, Panama, Peru, Venezuela 
— au prezentat un proiect de rezo
luție, denunțînd amenințările repe
tate de folosire a forței împotriva 
țărilor producătoare de petrol și au 
cerut conferinței să condamne acțiu
nile discriminatorii in sfera comer
țului internațional.

La rîndul lor. reprezentanții Gha- 
nei și Marocului s-au pronunțat pen
tru crearea unui fond internațional 
destinat finanțării de stocuri regula
toare de materii prime, afirmind că 
acesta ar putea juca un rol impor
tant în menținerea la niveluri sta
bile a prețurilor materiilor prime 
exportate de țările lumii.

întîlnire între delegații 
ale P. C. din Africa de Sud 

și P.C. din Portugalia
LONDRA 7 (Agerpres). — In ca

pitala Marii Britanii a avut loc o în- 
tîiiiire între delegații ale Partidului 
Comunist din Africa de Sud și Parti
dului Comunist Portughez. In co
municatul dat publicității, cele două 
părți au salutat victoriile obținute 
de popoarele din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde. Mozambic, 
Angola și Insulele Sao Tome. Cele 
două delegații au subliniat că obți
nerea independenței de către aceste 
state are o importanță deosebită 
pentru popoarele africane care se 
mai află încă sub jugul colonialis
mului. rasismului și neocolonialismu- 
lui. Comunicatul evidențiază solida
ritatea celor două partide cu toate 
popoarele care luptă împotriva re
gimurilor fasciste, rasiste și colonia
liste.

• „STARLETTE" ÎN
COSMOS. Cu incepere de

joi, se află în spațiul cosmic 
satelitul francez „Starlette", lan
sat de la o bază spațială din 
Guyana. Deși mie, de dimen
siunea unei mingi de fotbal (cu 
un diametru de 240 mm), sate
litul cîntărește 47 de kg. „Ini
ma" îi este alcătuită din uraniu 
neradioactiv cu densitatea ridi
cată, iar învelișul, dintr-un aliaj 
de aluminiu și magneziu, aco
perit de 60 de reflectoare laser. 
„Starlette" va servi ca punct 
geodezic, adevărată țintă spre 
care se vor îndrepta raze laser 
de la mai multe stații terestre. 
Reflectate înapoi de satelit, ele 
vor permite specialiștilor să 
studieze forma exactă a Terrei. 
cîmpul ei gravitațional, iregu
laritatea mișcării polilor, ca și 
variațiile de densitate in inte
riorul globului terestru.

• METODĂ NOUĂ
DE AUTOTRANSPLANT
DENTAR. în Suedia a fost

i.

declarație acordată corespondentului 
agenției France Presse. că „generalul 
Gabriel Ramanantsoa a fost determi
nat să-mi încredințeze puterea dato
rită numeroaselor dificultăți prin 
care trece tara, dificultăți de ordin 
economic care au fost exploatate însă 
ne plan politic de cei care doreau să 
fie reintrodusă o ordine veche".

KurL Waldheim Ia Berlin.
Vineri a sosit Ia Berlin secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim. 
In aceeași zi, acesta a fost primit de 
Erich Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., cu care a avut o con
vorbire.

La. cinematograful „Cosmos" 
din Viena au început „Zilele fil
mului romanesc", organizate de 
societatea „Aktion ’Der Gute 
Film", sub auspiciile . Ministe
rului Învățămintului- și Artei. 
Manifestarea a fost inaugurată 
de Karl Haertl, adjunct al mi
nistrului învățămintului si ar
tei din Austria, care a relevat 
că organizarea „Zilelor filmu
lui românesc" la Viena consti
tuie o nouă expresie a relațiilor 
de prietenie statornicite intre 
cele două țări.

Un „act de acuzare poli
ttaă” 'n care se cere dern‘s’a șefului
administrației saigoneze, Nguyen 
Van Thieu. a fost adoptat. în cadrul 
unui miting organizat la Saigon, de 
24 de organizații ale opoziției. Docu
mentul se referă la acțiunile șefului 
administrației de la Saigon contrare 
păcii. libertății și democrației in 
Vietnamul de sud.

în Spania, pesle 500 de sala_ 
riați guvernamentali — incluzînd 
funcționari superiori din mai multe 
ministere, inspectori financiari, arhi- 
tecți și economiști, precum și perso
nalități ale vieții publice —au adre
sat premierului Carlos Arias Navarro 
o scrisoare prin care cer să se acorde 
independență politică și libertate sin
dicală tuturor salariatilor guverna
mentali.

0 ședință a Comisiei mi
litare de armistițiu din Co
reea a avut l°c la Panmuni°n- Re
prezentantul R.P.D. Coreene a de
nunțat o serie de acțiuni prin care 
părțile americană și sud-coreeană au 
violat prevederile acordului de ar
mistițiu. Reprezentantul R.P.D. Co
reene a cerut încetarea imediată a 
tuturor acțiunilor prin care sint în
călcate reglementările existente.

Contacta franco—italie- 
jjg La Paris s-au încheiat convor
birile oficiale dintre ministrul de 
externe al Italiei. Mariano Rumor, și 
omologul său francez. Jean Sauvag- 
nargues. în cursul convorbirilor con
sacrate problemelor internaționale, ei 
au examinat, printre altele, evoluția 
situației din Orientul Apropiat, apre
ciind că există posibilități reale de 
reglementare pașnică a acestei pro
bleme. precum și situația din Cipru. 
Pe de altă parte, s-a apreciat că Ita
lia și Franța sint de acord ca 
reuniunea pregătitoare a Conferinței 
internaționale în problemele energiei 
să se desfășoare in a doua jumătate 
a lunii martie. Ministrul de externe 
italian a fost primit, joi seara, la 
Palatul Elysee. de președintele Va
lery Giscard d’Estaing.

pusă la punct o nouă metodă de 
autotransplant dentar. Dinții 
deveniți mobili ca urmare a 
îmbolnăvirii gingiilor sint ex- 
trași, intr-un stadiu avansat al 
bolii, „curățați" cu ajutorul unor 
metode biochimice și păstrați, 
în condiții de sterilitate, in 
laborator.. între timp pacientu
lui, care, temporar, este dotat cu 
o proteză dentară, i se aplică 
un tratament adecvat. Cu aju
torul unei tehnici speciale, din
ților extrași li se implantează 
celule din zona alveolară, care 
acoperă, astfel, rădăcina cu o 
nouă pieliță. După un timp din
ții sint implantați in gingie. Re
zultatele experiențelor sint po
zitive.

• CLIMĂ LA CO
MANDĂ Specialiștii Institu
tului pentru controlul calității 
materialelor de construcție din 
U.R.S.S. au alcătuit o hală terr 
motehnică, unică in felul eiț 
care înregistrează schimbările 
survenite în diferite construcții 
expuse umidității și oscilațiilor 
de temperatură. In această hală 
pot fi create cele mai variate 
temperaturi și condiții de umi
ditate — de la cele tropicale 
pină la cele polare.

•TRAFIC CU PĂSĂRI
EXOTICE. Milioane de pă
sări exotice sint răpite anual 
din mediul lor natural și trans
portate in locuințele unor co
lecționari pasionați sau pentru!a 
înfrumuseța căminele unor fa
milii avute. Noul trafic este 
destul de rentabil, iar metodele 
folosite, dintre cele mai diferite. 
Astfel, scrie „Tribune de Ge
neve". un elvețian a fost desco
perit de către organele vamale 
din Australia ducind 14 perechi 
de papagali dintr-o specie rari
simă ascunși printre rufăria de 
corp. Pentru a veni în apărarea 
păsărilor, ca și pentru a proteja 
pe oameni de bolile primejdioase 
pe care acestea le pot transmite, 
o serie de țări au interzis impor
tul lor, ca de pildă S.U.A., țară 
unde traficul cu păsări exotice 
devenise in ultimul timp deose
bit de intens și lucrativ.

e
VICIU

SARCINĂ DE SER
II Statul major al jan

darmeriei belgiene a emis de 
curînd un ordin, desigur unic în 
felul său. Potrivit acestui ordin, 
50 de jandarmi selecționați 
printre elevii școlii de jandar
merie — voluntarii nefiind ad
miși — au trebuit să îngurgiteze 
cantități apreciabile din băutu
rile alcoolice cele mai răspîn- 
dite in Belgia — pentru a se 
determina exact cite pahare

Capitala Republicii 
Peru. Lima, a trăit, 
miercuri dimineața, 
ore de tensiune. For
te contrarevoluționa
re s-au dedat la acte 
de vandalism, care 
s-au soldat cu pier
deri de vieți omenești, 
distrugeri materiale.

Evenimentele au tost 
dezlănțuite de ele
mente din personalul 
subaltern al Gărzii ci
vile, care, la incita
ția unor cercuri ale 
reacțiunii. au înce
tat. în cursul zilei 
de luni, să-și îndepli
nească însărcinările, 
încercînd să profite de 
această situație, pro
motorii tulburărilor au 
organizat. cu con
cursul unor grupuri 
de delincvenți jefuirea 
unor localuri comercia
le, incendierea sediilor 
unor instituții si ziare.

In mod evident, 
reacțiunea a mizat pe 
extinderea ‘ tulburări
lor pentru a crea o 
stare de derută in ța
ră. Dar întreg acest 
plan contrarevoluțio
nar a fost dejucat prin 
măsurile prompte și 
ferme ale autorități
lor. sprijinite activ de 
organizațiile sindica
le și țărănești, dă ma
sele largi de cetățeni. 
Noul comandant al 
Gărzii civile, genera
lul Gaston Zapata de 
la Flor, a cerut per
sonalului poliției „ne- 
compromis în acțiu
nile subversive" să se

reintegreze cit mai 
rapid posibil in pos
turi. Calmul si or
dinea au fost ope
rativ restabilite; legă
turile aeriene inter
ne și internaționale cu 
aeroportul central din 
Lima au fost, normali
zate ; viața își reia 
cursul normal in în
treaga țară.

Sectoarele politice 
democrate, organiza
țiile sindicale își ma
nifestă in diverse for
me Sprijinul fată de 
guvern. Confederația 
Generală a Oamenilor 
Muncii din Peru 
(O.G.T.P.) a dat publi
cității o declarație în 
care cheamă întreaga 
mișcare sindicală ..să 
acționeze in unitate 
pentru a apăra cu
ceririle revoluționare 
ale poporului, pentru 
a înfrunta subversiu
nea. provocată de cle
mentele apriste (mem
brii partidului de 
dreapta — A.P.R.A. 
— n.n.) și contrare
voluționare. care au 
încercat să provoa
ce un climat, de a- 
narhie și confrunta
re". De asemenea. 
Confederația Naționa
lă Agrară (C.C.P.) a 
adresat un apel ță
ranilor. clasei munci
toare și întregului po
por peruan, „să în
frunte ofensiva reac
ționară impulsionată 
de elemente de dreap
ta și forțele imperia
liste".

Evenimentele petre
cute miercuri la Lima 
evidențiază încercări
le disperate ale ele
mentelor contrarevo
luționare care, rivnind 
la privilegiile pierdute, 
încearcă să se pună 
de-a curmezișul dru
mului pe care poporul 
peruan — sub conduce
rea guvernului revo
luționar al forțelor ar
mate — înaintează 
spre o viață nouă, spre 
deplină eliberare eco
nomică și socială, co
respunzător intere
selor sale naționale. 
Aceste încercări se iz
besc însă — și ripos
ta dată miercuri reac
țiunii o atestă din nou 
— de unitatea poporu
lui și a forțelor arma
te în apărarea cuceri
rilor revoluționare. U- 
nitatea dintre guvern 
și popor, care a avut 
un rol esențial în 
transformările demo
cratice și progresiste 
realizate în cei peste 
șase ani de cînd Pe
ru este condus de gu
vernul revoluționar al 
forțelor armate, și-a 
demonstrat forța și in 
respingerea fermă a 
acțiunilor contrarevo
luționare. In acest 
sens, referindu-se la 
ultimele evenimente, 
ziarul ..EL PERUA- 
NO“ scrie : „Contra
revoluția nu a vrut să 
înțeleagă avertismen 
tul șefului statului, ge
neralul Alvarado, și a 
perseverat în mașina

Înaintarea procesu
lui spre normalizare 
și democratizare con
stituie, fără îndoială, 
trăsătura definitorie a 
evoluțiilor politice e- 
lene din ultimele luni. 
In timp ce dezbateri
le pentru definitiva
rea noii Carte Consti
tuționale a Republi
cii continuă în comi
sia parlamentară de 
resort, organele jus
tiției avansează in e- 
lucidarea și stabili
rea răspunderilor pen
tru lovitura de stat 
de la 21 aprilie 1967. 
După epurarea prin
cipalilor colaboratori 
ai fostei junte mili
tare. guvernul a tre
cut acum la elabora
rea și aplicarea eșa
lonată a unui program 
de reorganizare a în
tregii administrații. 
Procesul ..desjuntiză
rii". cum este numit 
aci. este extins și 
în domeniul sindical, 
o lege aprobată re
cent de parlament sta
bilind modalitățile or
ganizării de noi ale
geri sindicale și de re
lansare a activității in 
sindicate.

Sectorul economic și 
financiar se numără, 
de asemenea, prin
tre preocupările im
portante ale guver
nului Caramanlis. Pro
blema îmbracă as
pecte variate, decur- 
gind din necesitatea 
acoperirii deficitului 
balanței de plăți, slă

birii presiunii infla
ționiste. procurării 
fondurilor pentru in
vestiții si „reîncălzi
ră" . economiei etc. 
Pină in prezent, gu
vernul a. tratat-o. in 
principal, prin reașe
zarea prețurilor și 
impozitelor și prin su
plimentarea unor taxe, 
compensate. partial, 
printr-o ușoară majo
rare a salariilor si pen
siilor incepind de la 1 
martie. ctiile de
terminate /de aceste 
măsuri rltfc la conclu
zia că ebâ sint încă de
parte de necesitățile 
și cerințele opiniei pu
blice. De la 3 februa
rie, nici un agricul
tor din regiunea Tes- 
salia nu mai vinde Și' 
nu mai cumpără pro
duse. in semn de pro
test față de noile re
glementări agricole. 
Cu ei s-au solidarizat 
meșteșugarii. care 
și-au închis ateliere
le. O coloană de 1 200 
tractoare a pornit joi 
din regiunea llis (Pir- 
gos) spre Atena, in
tr-o demonstrație de 
protest a țăranilor fa
ță de politica prețu
rilor agricole.

Dincolo de latura 
economică. acțiunile 
țărănești și actele de 
solidarizare cu ele pun 
în lumină creșterea 
combativității opiniei 
publice, ca o altă tră
sătură specifică a e- 
voluțiilor în curs din 
Grecia. Acest fapt are

repercusiuni directe 
asupra preocupărilor 
partidelor politice, cu 
atit mai mult cu cit 
se apropie alegerile 
locale. Ziarul „Kat- 
himerini" releva re
cent'că grupul depu- 
taților tineri din gru
parea „Noua demo
crație" insistă pentru 
urgentarea trecerii la 
..organizarea pe baze 
democratice" a aces
tui partid. Ghiorghios 
Mavros, liderul Uniu
nii de centru, a anun
țat intenția transfor
mării formației sale 
dintr-un „partid de 
personalități intr-unui 
de principii", cu sta
tut si cu organizații de 
bază. O procedură si
milară a anunțat An
dreas Papandreu pen
tru Mișcarea socialistă 
panelenă (P.A.S.O.K.).

In acest context ge
neral se situează ho- 
tărirea Uniunii demo
cratice de stingă — 
E.D.A. de a se recon
stitui ca partid al stin- 
gii democratice gre
cești, autonom si in
dependent. Această 
formație democratică 
urmărește — după 
cum s-a exprimat pre
ședintele său, llias 
lliou — să reocupe și 
să lărgească locul , im
portant pe care E.D.A. 
l-a deținut în viața 
politică a Greciei îna
intea instaurării regi
mului militar.

Ion BADEA

Departamentul american a( Muncii a anunțat câ, în primele trei săp- 
tămini ale lunii ianuarie, 2,5 milioane persoane au înaintat cereri pentru 
ajutor de șomaj. Numărul total al șomerilor în perioada menționată era de 
6,6 milioane (7,2 la sută din totalul forței de muncă). în ultima parte a 
lunii, situația a continuat să se deterioreze, experții apreciind că în fe
bruarie șomajul va atinge 8,1 la sută. în fotografie •. muncitori din in
dustria de automobile la unul din oficiile de înregistrare a șomerilor din Detroit

Intensă activitate la bordul stației 
orbitale „Saliut-4“

MOSCOVA 7 (Agerpres). — în 
prima jumătate a zilei de 5 februa
rie. cosmonautii Alexei Gubarev si 
Gheorghi Greciko au efectuat un 
contrei „profilactic" al comparti
mentelor statiei „Saliut-4" și au 
realizat o serie de experiențe teh
nice și medicale. în cea de-a doua 
parte a zilei, cosmonautii au foto
grafiat anumite zone ale suprafeței 
Pămintului. Experiențele au fost 
continuate și in ziua de 6 februa
rie. Membrii echipajului au foto
grafiat. in alb-negru și color, anu
mite zone din partea europeană a 
U.R.S.S.. precum si din Asia Cen
trală. Kazahstan și Orientul înde

părtat al Uniunii Sovietice. Rezul
tatele acestor cercetări vor fi utili
zate la studierea mediului înconju
rător si pentru rezolvarea unor sar
cini practice in interesul economiei- 
naționale.

Instalațiile de bord ale statiei și 
aparatura științifică funcționează 
normal. Parametrii microclimatului 
în compartimentele statiei orbitale 
sint : temperatura — 22 de grade 
Celsius : Presiunea atmosferică — 
810 milimetri pe coloana de mercur, 
umiditatea specifică a aerului este 
de 11 procente. Starea sănătății e- 
chipaiului este bună.
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• O, TEMPORA... Din 
Andorra se relatează că. datorită 
supraaglomerării închisorii loca
le (in care încap... zece indivizi), 
cițiva infractori au trebuit să 
fie plasați, zilele trecute, in in
cinta cazărmii pompierilor. 
Asemenea probleme — se arată 
în știrea respectivă — erau d_e 
neconceput in trecut. De pildă, 
în urmă cu 25 de ani, închisoarea 
existentă în micul stat nu dis
punea decît de o celulă care 
putea „găzdui" un singur infrac
tor. care nu numai că avea 
dreptul să părăsească din cînd 
în cînd celula pentru „a lua pu
țin aer", dar era socotit și un 
punct de atracție pentru tu
riști. între timp, vremurile s-au 
mai schimbat...

• GENETICA ȘI- 
OUĂLE SPARTE. Preocu; 
pați de marele procent de ouă 
sparte în cursuj operațiunilor 
de ambalare și transport, un 
grup de oameni de știință vest- 
germani au ajuns la concluzia 
că rezistenta cojilor de ou este 
mai mult o problemă de... ge
netică. După îndelungate cerce
tări, s-a făcut o experiență de 
anvergură : 17 OOt) de ouă au fost 
măsurate, împachetate și trans
portate cu autocamioanele pe o 
distanță de 100 km. S-a consta
tat- că ouăle provenind de Ia 
găinile hibride au coaja mai re
zistentă decît ouăle de la găini 
„Leghorn" sau alte rase, ceea ce 
a dus la recomandarea unui am
plu program de selecții gene
tice pentru galinaceele ouătoare.
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