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la încheierea Consfătuirii activului de partid și de stat din agricultură, din cercetarea 

științifică agricolă, din domeniul îmbunătățirilor funciare și din piscicultura

Un vast și mobilizator
program ide acțiune
pentru dezvoltarea
agricultur ii noastre

in lumina hotăririlor
Congresului al XI-lea

al partidului

SPIRITULDE ECONOMIE- 
puternic înrădăcinat în practica de zi 
cu zi, în conștiința fiecărui cetățean I

Analizind căile și modalitățile concrete pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a planului pe anul 1975, in ședința din 6 februarie 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilit ca ministerele, 
centralele și întreprinderile industriale, organele și organizațiile de 
partid să acționeze în continuare pentru reducerea cheltuielilor mate
riale, a consumurilor de energie și materii prime, pentru ca spiritul de 
economie să se înrădăcineze temeinic în conștiința fiecărui cetățean al 
patriei noastre, in practica muncii de zi cu zi a tuturor organelor de 
partid și de stat. Sînt sarcini de mare însemnătate și cu toții sîntem in
teresați să Ie înfăptuim riguros — in întreprinderea, pe șantierul, Ia 
locul de muncă unde lucrăm — pentru că realizările în acest domeniu 
contribuie la sporirea mai rapidă a venitului național. Iată, în acest 
sens, cîțeva din preocupările și rezultatele obținute în unele unități în 
economisirea materiilor prime și materialelor, a energiei și combusti
bilului. in diminuarea cheltuielilor de producție.

Stimați tovarăși,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, participanților la această consfătuire, întregii țără- nimi cooperatiste, tuturor oamenilor muncii din agricultură un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a guvernului, p,. cum și a mea personal. (Aplau
ze prelungite, urale).Consfătuirea activului de partid și a cadrelor de conducere din a- gricultura de stat și cooperatistă are loc la două luni după Congresul al XI-lea, la începutul ultimului an al cincinalului 1971— 1975. Faptul că am organizat acum, la scurt timp după Congres, această consfătuire este determinat de dorința de a discuta cu cei chemați să înfăptuiască hotărîrile luate, cu specialiștii, cu toți oamenii muncii din agricultură problemele vitale ale dezvoltării agriculturii trasate de Congresul al XI-lea. De aceea, am adunat aici, în februarie, a- proape 8 000 de activiști de partid și de stat din toate sectoarele agriculturii noastre socialiste. în prealabil au avut loc adunările generale în cooperative, s-au desfășurat adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderile de stat, s-au ținut consfătuiri și dezbateri pe județe. Prin aceasta, problemele care fac obiectul consfătuirii noastre au fost supuse, de fapt, dezbaterii largi a întregii țărănimi cooperatiste, a specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură.Am fost informat despre discuțiile purtate în sectoare, pe secțiuni, pe grupe de județe. Am ascultat astăzi în plen un număr de tovarăși care au prezentat activitatea unităților agricole în care lucrează, au adus critici, au făcut un șir de propuneri, și-au luat angajamente. în aceste trei zile ale consfătuirii au luat cuvîntul 625 de directori de întreprinderi de stat, președinți de cooperative, specialiști, președinți de consilii inter- cooperatiste și alți lucrători din a- gricultura noastră socialistă, precum și cadre care lucrează în domeniul științei și învățămîntului. Putem spune că prin organizarea acestor ample dezbateri — de la adunările generale și pînă la consfătuirea actuală — am asigurat un cadru larg, democratic de discutare a tuturor problemelor privind progresul agriculturii noastre în viitor.

Desigur, cum era și natural, pe 

primul plan au stat problemele legate de realizarea 'planului pe a- cest an. Fiind ultimul an al cincinalului, rezultatele pe care le vom obține vor avea un rol de mare importanță în încheierea cu succes a planului de cinci ani în agricultură. Totodată, s-au dezbătut pe larg măsurile ce trebuie luate în* vederea înfăptuirii în bune condiții a prevederilor cincinalului 1976— 1980.La Congresul partidului am vorbit pe larg despre marile succese obținute in înfăptuirea actualului cincinal. Ieri, Comitetul Politic Executiv a analizat îndeplinirea planului pe anul 1974 ; putem spune că aprecierile făcute la Congres s-au confirmat în toate domeniile. într-adevăr, avem rezultate bune. în 1974, producția industrială a crescut într-un ritm de 15 la sută, iar venitul național de 12,5 la sută. S-au obținut succese importante și în agricultură, deși, după cum se știe, prevederile planului pe 1974 nu au fost realizate. Dacă avem în vedere realizările pe patru ani din actualul cincinal, constatăm că și în agricultură s-a obținut un ritm mediu de creștere pozitiv, de circa 5 la sută. Trebuie să spunem însă deschis că acest ritm nu este la nivelul prevederilor planului și nici al posibilităților de care dispune agricultura noastră socialistă.Am obținut realizări remarcabile și în celelalte sectoare de activitate. S-au înfăptuit cu succes măsurile de creștere a veniturilor oamenilor muncii din toate sectoarele, inclusiv ale celor din agricultură, ale cooperatorilor. Oricine privește orașele și satele României poate vedea rezultatele obținute de poporul nostru, sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român, în edificarea cu succes a socialismului, în ridicarea bunăstării și făurirea fericirii întregului popor. (Aplauze puternice).Viața, tot ce înfăptuim demonstrează justețea politicii marxist- leniniste a partidului, care-și îndeplinește neabătut rolul de forță politică conducătoare a națiunii noastre socialiste, asigurînd ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație. Mărețele realizări obținute în toate domeniile sînt rodul muncii eroicei noastre clase muncitoare, a harnicei țărănimi cooperatiste, a întregii țărănimi, a intelectualității, a tuturor 

oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care, într-o strîn- să unitate, înfăptuiesc neabătut politica Partidului Comunist Român.Succesele obținute în realizarea cincinalului înainte de termen adeveresc marea forță creatoare a poporului român, deplin stăpîn pe destinele sale, care-și făurește în mod conștient propriul viitor liber, viitorul comunist. (Aplauze 
puternice, urale).

Stimați tovarăși,Hotărîrile Congresului al XI-lea, Programul partidului și Directivele privind dezvoltarea econo- mico-socială a României în cincinalul 1976—1980 și în continuare pînă în 1990 dau o perspectivă măreață, clară și mobilizatoare în lupta și munca pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea fermă a patriei noastre spre comunism.Congresul al XI-lea a trasat sarcini de importanță națională, avînd drept scop realizarea unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate, menită să asigure din plin satisfacerea cerințelor de consum, aprovizionarea cu produse agroalimentare a întregului nostru popor.în Directive sînt prevăzute nivelurile de dezvoltare, precum și mijloacele materiale și financiare necesare realizării acestor obiective. Nu mă voi opri asupra lor. La această consfătuire ne-am propus să discutăm, îndeosebi, activitatea organizatorică și măsurile practice necesare pentru înfăptuirea cu succes a hotărîrilor Congresului al XI-lea în agricultură. Cu atît mai mult a fost necesar să facem aceasta acum, cu cît în agricultura noastră s-au evidențiat u- nele deficiențe și lipsuri, mai ales în 1974.Cunoașteți prevederile planului pe 1975. Ele au fost discutate pe larg pînă la ultima unitate agricolă ; sper ca ele să fie cunoscute, după adunările generale, de către fiecare cooperator și lucrător din agricultură. De aceea, nu doresc să mă refer aici la prevederile planului pe 1975. Producțiile pe care trebuie să le realizăm în 1975 nu sînt mari în raport cu posibilitățile de care dispunem ; ele sînt însă mari față de nivelul realizărilor din anul 1974. înfăptuirea 

prevederilor planului pe 1975 cere măsuri serioase, o muncă intensă din partea fiecărei unități agricole, a fiecărui cooperator, țăran, lucrător, a întregii țărănimi, inclusiv a aceleia din zonele de deal și munte, a tuturor specialiștilor agricoli.Sîntem la începutul anului. Așa cum s-a menționat și în consfătuire, lucrările de toamnă s-au realizat în ansamblu în condiții bune. Din datele de pînă acum, grîul, cu mici excepții, se prezintă bine. S-au luat măsuri — și acestea trebuie aplicate în continuare — pentru pregătirea corespunzătoare a lucrărilor de primăvară. Dispunem de tot ce este necesar pentru a obține în 1975 — ultimul an al cincinalului — o recoltă bună, pentru a realiza și în agricultură prevederile planului. Existența condițiilor prielnice, a mijloacelor necesare nu asigură însă de la sine realizarea unor recolte bune. Aceasta impune îmbunătățirea simțitoare a activității în toate sectoarele agriculturii. Nu doresc să repet de fiecare dată că am în vedere I.A.S., C.A.P., S.M.A., sectorul irigații, piscicultură, știința agricolă. Problemele pe care le dezbatem privesc deopotrivă toate aceste sectoare, în raport cu specificul fiecăruia. Toate trebuie să acționeze cu fermitate pentru a-și îmbunătăți activitatea, pentru a asigura unirea eforturilor generale în vederea obținerii unor recolte bune în acest an. (Aplau
ze puternice).în cadrul consfătuirii s-au dat o serie de exemple privind producțiile mari obținute de multe întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție. Intr-adevăr, dacă am aprecia rezultatele după producțiile obținute în aceste unități, ne-am putea declara mulțumiți. Dar, din păcate, pe lingă aceste unități cu recolte bune și foarte bune, există altele, în număr destul de mare, care au obținut producții slabe, unele foarte mici, deși condițiile climatice au fost aceleași. Există cazuri cînd unități vecine, de stat și cooperatiste, obțin producții foarte diferite — unele foarte bune, altele foarte slabe. Deci nu se pot invoca factorii climatici, ci factorul om ; de vină a fost nu natura, ci cei chemați să facă natura să rodească. Este bine să discutăm deschis în consfătuire aceste probleme, pentru că dacă vom căuta 

în continuare justificări obiective, dacă vom da vina pe factorii naturali pentru lipsurile existente în cooperative și în întreprinderile de stat, dacă ne vom mulțumi să ne uităm în sus — atunci nu vom putea realiza ceea ce ne propunem în 1975 și în perioada viitoare. Este necesar să fie părăsită a- ceastă mentalitate retrogradă care se mai manifestă, din păcate, în unele unități ale noastre, inclusiv la specialiștii agricoli, care nu înțeleg că stă în puterea omului ca, prin unirea eforturilor, prin folosirea rațională a mijloacelor de care dispune, să poată învinge anumite condiții climatice vitrege și să obțină recolte tot mai mari. 
(Aplauze puternice). Exemplul u- nităților de stat și cooperatiste care au obținut recolte bune în ultimii ani, inclusiv în 1974, demonstrează cu prisosință că acest lucru este posibil. De aceea se impune să trecem la generalizarea experienței pozitive a unităților cu rezultate bune. Să acționăm ca toate I.A.S.-urile, toate cooperativele să se ridice cel puțin la nivelul unităților cu recolte medii. Dacă vom face aceasta, vom avea garanția realizării cu succes a planului pe 1975, vom asigura înfăptuirea prevederilor cincinalului 1976—1980.

Stimați tovarăși,Așa cum am subliniat la Congresul partidului, asigurarea unei producții de cereale mari și constante trebuie să constituie obiectivul central al agriculturii noastre în cincinalul viitor. Problema cerealelor constituie problema numărul unu a agriculturii noastre socialiste. De aceea, trebuie să luăm toate măsurile pentru a asigura atît suprafața necesară și semințele corespunzătoare, cît și executarea la timp și în conformitate cu normele științei a lucrărilor agricole, amplasarea culturilor de cereale pe pămînturi bune. în felul acesta vom realiza în cincinalul viitor o recoltă de circa 20 de milioane tone cereale anual, respectiv obiectivul trasat de Congres, prevăzut în Programul partidului, de a obține o tonă de cereale pe cap de locuitor. De fapt, aceasta nu este o cerință prea mare, dacă avem în vedere că noi însămînțăm în
(Continuare în pag. a Il-a)

Cu cocs moi puțin, 
metal moi mult

în unitățile siderurgice se des
fășoară. in aceste zile, o intensă 
activitate pentru diminuarea consu
murilor de energie, combustibili și 
materii prime. La secția nr. 1 fur
nale de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, de exemplu, a început 
experimentarea tehnologiei de ela
borare a fontei cu ajutorul insu- 
flării de oxigen. Pe această bază, 
in luna ianuarie, concomitent cu 
un consum mult mai redus de cocs, 
randamentul instalațiilor a crescut 
simțitor, fiecare schimb reușind să 
producă în 8 ore între 600 și 800 kg 
fontă peste sarcina planificată. Au 
fost, de asemenea, experimentate 
noi tehnologii de elaborare a fon
tei. prin care se scontează obține
rea unui consum de 525 kg cocs pe 
tona de fontă, consum comparabil 
cu cel înregistrat pe plan mondial. 
După calculele specialiștilor, prin 
reducerea cu 1 la sută a consumu
lui de cocs la întreaga producție a 
ramurii siderurgice se poate pro
duce. la nivelul acestui an. o can
titate suplimentară de fontă de 
68 000 tone.

Cimentai, oțelul, 
lemnul — gospodărise 

cu sănătoasă zgîrcenie

Economisirea cimentului, metalu
lui, cherestelei și a altor materiale 
de construcții constituie obiectul 
unei permanente preocupări a lu
crătorilor de pe multe șantiere. Pen
tru acest an se prevede aplicarea, 
pe scară și mai largă, a măsurilor 
menite să diminueze in continuare 
consumurile, recurgîndu-se. in pri
mul rînd. la tehnologii moderne, 
care reduc sau înlătură pierderile. 
Astfel, se vor extinde transportul 
betonului cu autoamestecătoare și 
punerea lui în operă cu ajutorul 
pompelor, folosirea armăturilor din 
plase sudate la cofrajele din pa
nouri tipizate, transportul materia
lelor în pachete, palete sau în con-

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țârii

Istoria nouă 
la Pașcăni

Pentru pasionații de 
literatură. Pașcanii se 
leagă de opera lui Sa- 
doveanu, care a și 
schitat in una din 
cărți istoria pe scurt a 
locului natal. Episoade 
din primele povestiri 
sau de la maturitate, 
de la Floare ofilită 
pină la Venea o moară 
pe Șiret si Hanu-An- 
cuței, evocă adesea o 
ambiantă statică, mo
notonă. Pașcanii ser
veau ca ..model". De 
mica provincie uitată, 
de Pașcani si Fălti
ceni. prozatorul a vor
bit cu afecțiune și 
tristete. Dacă prin 
deasa repetare nu 
s-ar fi transformat 
într-un clișeu, un ca
lificativ ca locul unde 
nu s-a întîmnlat nimic, 
ar trebui reamintit si 
de astădată pentru a 
caracteriza vechea e- 
xistenlă. împietrită 
parcă, vegetativă. De 
ce ne referim la Sado- 
veanu ? Fiindcă măr
turiile lui. directe sau 
transfigurate literar, 
devin, pe măsura tre
cerii timpului. docu
mente de epocă, la fel 
de elocvente pentru 
descifrarea trăsăturilor 
sociale, etice si psihice 
din trecut, ca unele 
lucrări de Flaubert ori 
Turgheniev. Pentru N. 
Iorga. așezarea de pe 
Șiret (despre care o 
enciclopedie interbeli
că nota : ..gară, atelie
re. nod de cale fera
tă") reprezenta un pri
lej de mențiune isto
rică. savantul referin- 

du-se la ..frumoasa 
casă a Cantacuzinilor. 
din secolul al XVII- 
lea". Pentru Geo Bog- 
za. pe urmele războiu
lui in Moldova, locali
tatea care-și trage nu
mele de Ia un uitat 
Pașcu, era în 1945 un 
motiv de zguduitoare 
meditație printre ruine.

Pentru mine. Pașca
nii sînt locul-matcă. 
Loc natal al meu si al

însemnări de
Constantin

C1OPRAGA

înaintașilor mei. de cî- 
teva secole de-a rin- 
dul. într-o celebră au
tobiografie. un scriitor 
german observa că. 
vorbind despre pro
priul lor trecut, oame
nii devin lirici. Voi e- 
vita aici lirismul, dar 
fiindcă rădăcinile imi 
sint la Pașcani nu pot 
omite un sentiment de 
participare afectivă. 
Figurile dispărute și 
tirgul fără orizont din 
anii copilăriei, locali
tatea cu un singur 
medic de plasă și cu 
adolescenți care mer
geau la gară (ca in 
piesa lui Mihail Se
bastian) să vadă tre
nul ca mijloc de eva
ziune spre lume, au 
rămas în aluviunile a- 
mintirilor. Vorbeam de

teinere. Va crește, de asemenea, gra
dul de prefabricare a structurilor 
de hale industriale, iar un volum 
important de confecții din metal și 
lemn vor fi executate centralizat, 
ceea ce va permite eliminarea sau 
valorificarea deșeurilor. Aceste me
tode. împreună cu perfecționările 
aduse soluțiilor de proiect, vor asi
gura economisirea — fată de indi
catorii de consum înregistrați în 
1974 — a peste 8 000 tone de otel- 
beton. a circa 47 000 tone ciment. 
8 000 mc cherestea și alte materiale.

200000 de kilometri 
suplimentar 

prin diminuarea 
consumului de combustibil

în toate unitățile întreprinderii 
de transport auto din Brașov se 
desfășoară ample acțiuni pentru 
reducerea consumurilor specifice de 
combustibil. Astfel, prin mai buna 
întreținere a parcului auto și utili
zarea rațională a capacităților de 
transport, precum și prin «condi
ționarea unor piese ale carburatoa
relor, s-a economisit, din luna no
iembrie 1973 și pinâ in prezent, o 
cantitate de combustibil cu care au
tovehiculele întreprinderii pot par
curge aproape 200 000 kilometri.

Tehnologii moderne, 
economii substanțiale

Perfecționările tehnologice aduse 
în ultimul timp producției de mo
toare electrice fabricate la între
prinderea ..Electromotor" din Timi
șoara s-au concretizat pină acum 
iu economisirea a peste 1 000 tone 
metal și in reducerea cheltuielilor 
materiale și de manoperă, in medie, 
cu 350 lei pe produs. Tot pe această 
cale, la întreprinderea „Electrome- 
tal“ s-au pus în evidentă importan
te rezerve interne in producția unor 
tipuri de corpuri de iluminat, care, 
la nivel de producție industrială, 
asigură o substanțială economie de 
materii prime și manoperă, alun
gind pină la 40 la sută din cheltu
ielile de fabricație.

participare. Toate re
venirile mele in acest 
spațiu, așa cum este 
el astăzi, au rezonan
te tonice. în mai pu
țin de două decenii, 
orașului — cel mai 
important din județ, 
după Iași — i s-a im
primat un ritm nou. 
Profilul urbanistic in 
plină transformare îi 
conferă, progresiv, un 
aer modern. Cartiere 
de locuințe cu edificii 
monumentale de zece 
etaje, străzi asfaltate, 
clădiri ale administra
ției și magazine in stil 
modern demonstrează, 
ca pretutindeni in tară, 
ridicarea la un nivel 
realmente citadin. Lo
calitățile din jur pola
rizează spre Pașcani 
ca spre un centru eco
nomic. industrial și 
cultural în rapidă pre
facere. sistematizat 
potrivit exigentelor 
vremii noastre.

Despre viitorul pro
fil al orașului Pașcani 
iși spun cuvîntul cifre 
și proiecte prin care, 
potrivit planurilor de 
perspectivă, urmează 
să se dubleze in urmă
torii cinci ani popu
lația actuală, de două
zeci și cinci de mii de 
oameni. Se prefigurea
ză momentul in care, 
prin 1980, localitatea 
rurală de acum patru
zeci și cinci de ani va 
intra in categoria mu-

(Continuare 
în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA - duminică 9 februarie 1975

(Urmare din pag. I) momentul de față cu cereale aproape 6 milioane hectâre. Pentru a obține 20 de milioane de tone înseamnă să realizăm, în medie, 3 tone și jumătate la hectar. Deci nu5 tone, 10 sau 20 de tone de cereale pe care își propune să le realizeze, așa cum a arătat aici, directorul stațiunii agricole Lovrin. Producția medie de 3 500 kilograme cereale la hectar nu este deloc peste puterile agriculturii noastre. Iată de ce trebuie să înțelegem că această sarcină — care pare, la prima vedere, mare în comparație cu producțiile pe care le obținem pe sute de mii de hectare — este pe deplin posibil de realizat. Mă gîndesc, de altfel, chiar să depășim această sarcină și să ajungem pînă în 1980 la o producție medie de cereale în jurul a 4 000 kg la hectar. Acesta trebuie să fie obiectivul consfătuirii noastre în problema cerealelor 1 (Aplauze în
delungate).Cunoașteți, de asemenea, prevederile planului în ce privește producțiile de plante tehnice, de sfeclă de zahăr, legume, în viticultură și pomicultură. Cunoașteți și realizările obținute. S-a vorbit aici despre o serie de rezultate bune ale unui șir de cooperative și întreprinderi de stat. Și în această privință putem spune că prevederile pentru acest an și pentru cincinalul următor sînt realiste, pe deplin posibil de realizat. La sfecla de zahăr ne propunem să a- jungem la 1 milion tone de zahăr în 1980. Aceasta presupune, ținînd seama că avem 250—280 mii ha cultivate cu sfeclă, să obținem chiar mal puțin de 5 tone de zahăr pe hectar. Or, dacă am lua ca bază o producție de sfeclă de 40 000 tone la ha — producție care a fost realizată de mai multe unități agricole — cu un randament la extracție nu de 20 sau 25 la sută, ci numai de 15—16 la sută, va fi foarte ușor să realizăm sarcina de 1 milion tone de zahăr. Aceasta înseamnă, în fond, să obținem la suprafața cultivată o producție de circa 4 tone de zahăr pe hectar — ceea ce trebuie subliniat că este încă foarte puțin. în perspectivă trebuie să ne propunem să obținem o producție de cel puțin 6—7 tone zahăr la hectar. Numai așa producția de sfeclă și producția de zahăr vor fi rentabile.Același lucru este valabil în legumicultura, unde producțiile noastre sînt încă slabe. Pe suprafața pe care o cultivăm cu legume putem realiza ușor prevederile cincinalului de a ajunge anual la circa 4 milioane tone de legume. Aceasta înseamnă să obținem în jur de 20 torte legume pe hectar. Același lucru este valabil pentru producția de in și celelalte plante tehnice, de floarea-soarelui, precum și în viticultură și pomicultură.Sînt, deci, condiții reale ca prevederile pe 1975 și pentru cincinalul următor să fie realizate și depășite, cu condiția să se ia măsurile corespunzătoare în toate domeniile, pentru toate culturile.Sarcini importante avem în sectorul creșterii animalelor. Am obținut, este adevărat, o serie de realizări. Avem rezultate bune în creșterea porcilor, deși și aici mai sînt neajunsuri. Sînt realizări în avicultură, unde stăpî- nim oarecum situația, avînd o producție sigură de carne și ouă. Mai puțin putem fi mulțumiți de situația în sectorul bovin, unde — este adevărat — am ajuns la circa6 milioane capete, dar nu am realizat încă prevederile planului, mai cu seamă producția de lapte este cu mult sub prevederi. în sectorul 

ovin avem, de asemenea, unele rezultate bune. în ce privește în- grășarea mieilor s-a demonstrat că, dacă se acționează în mod organizat, se pot obține rezultate bune. Pe total, nici în sectorul ovin nu putem fi însă mulțumiți cu rezultatele obținute, mai cu seamă în ce privește producția de lînă, care continuă să fie foarte mică. Este necesar să se ia măsuri serioase în acest an și în anii următori pentru a se asigura îndeplinirea prevederilor din cincinalul 1976—1980, și anume realizarea a 8 milioane de bovine, din care 50 la sută vaci și juninci, creșterea simțitoare a producției de lapte, a- jungerea la 18—20 milioane ovine, la 12 milioane porcine și la circa 50 milioane păsări ouătoare. Nici acestea nu sînt prevederi ce nu se pot realiza. înfăptuirea lor presupune însă un program special, măsuri concrete. Deosebit de importantă este problema creșterii producției animaliere. Trebuie Să asigurăm mai multă carne, mai mult lapte, mai multe ouă, mai multă lînă !Prevederile din cincinal trebuie să constituie o obligație fermă pentru Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, pentru toate organele agricole. Știu că s-au dezbătut aceste probleme. Am ascultat și astăzi o serie de angajamente, superioare prevederilor din planul cincinal. Doresc să-mi exprim convingerea că cei prezenți la consfătuire, toți lucrătorii din agricultură, întreaga țărănime vor înțelege că înfăptuirea planului în agricultură în a- cest an are un rol hotărîtor pentru îndeplinirea cu succes a întregului cincinal actual, creînd totodată baza trainică pentru înfăptuirea cu succes a cincinalului viitor. Sînt convins că oamenii muncii din agricultură vor face totul pentru a răspunde încrederii partidului, îndeplinindu-și cu cinste îndatorirea față de întregul popor, față de patrie, față de viitorul socialist al României 1 (Aplauze pu
ternice, prelungite).înfăptuirea tuturor acestor prevederi presupune să pornim de la necesitatea de a asigura folosirea rațională a principalului mijloc de producție din agricultură — pă- mîntul, fondul funciar. Am vorbit pe larg despre aceasta la Congres. Am fost informat că această problemă s-a discutat și în cadrul a- cestei consfătuiri. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a pune capăt risipei de pămînt, pentru a reda agriculturii noi suprafețe ! Considerînd că prevederile din Directivele pentru cincinalul viitor sînt minime, trebuie să facem totul pentru a spori suprafața agricolă, îndeosebi suprafața arabilă a țării. Să luăm toate măsurile pentru a asigura folosirea rațională a fiecărui metru pătrat de pămînt, cultivîndu-1 în mod corespunzător. Inclusiv curtea fiecărui cooperator, fiecărui țăran, a fiecărui cetățean, curțile întreprinderilor de stat și cooperatiste trebuie cultivate pînă la ultimul metru de pămînt, pentru a obține producții agricole.Recoltele slabe din acest cincinal se datoresc și faptului că, în unele județe, aproape 15—20 la sută din suprafețe n-au fost însămînțate sub diferite motive. Asta este problema numărul unu. Fără să maî vorbim de risipa, de neglijența, de atitudinea cu totul iresponsabilă a unora din cei chemați să gospodărească pămîntul față de acest bun al întregului nostru popor. Valorificarea judicioasă a .pămîntului trebuie să constituie grija fiecărui cetățean, a întregii noastre națiuni !Iată de ce acordăm o mare atenție programului de irigații, de

secări, îmbunătățiri funciare $1 fertilizări — program care, din păcate, nu s-a realizat la timp și în întregime, în cincinalul actual. Atrag în mod deosebit atenția asupra acestui lucru. Trebuie să se înțeleagă că efectuarea tuturor lucrărilor de Irigații și îmbunătățiri funciare, a întregului complex de lucrări este esențială, determinantă pentru realizarea unei agriculturi moderne, de înalt randament, de înaltă productivitate. Trebuie acționat cu hotărîre pentru înfăptuirea în întregime a programului de irigații ; este necesar să eșalonăm în primii ani suprafețele principale de irigat, pornind de la cel puțin 250 000 hectare în 1976 Să se întocmească pe fiecare județ programul și planul de irigații și îmbunătățiri funciare și să nu se aștepte numai lucrările centrale, complexele centrale, neglijîndu-se ceea ce trebuie să realizeze fiecare unitate, fiecare cooperativă, fiecare comună, în această privință nu pot fi pe deplin mulțumit de felul cum s-au pus în consfătuire problemele, chiar de felul cum a vorbit pri- mul-secretar de la Dolj. El a arătat foarte bine ce trebuie să facă Ministerul Agriculturii — și o să vorbesc despre sarcinile acestui minister — dar n-a vorbit decît foarte puțin despre ce n-au făcut și despre ce trebuie să facă comitetul județean, oamenii muncii din județ. Nu putem trimite forțe din București pentru a nivela terenul în fiecare unitate agricolă. Punerea în valoare și folosirea rațio-r nală a pămîntului sînt probleme care privesc nemijlocit organele de partid și de stat, de la comună pînă la județ. Desigur, problemele generale privesc și organele centrale de partid și de stat. Dar dacă se va aștepta ca totul să se rezolve de sus, vor continua să rămînă mai departe sute de mii de hectare în situația de mlaștină — așa’ cum se întîmplă în Ilfov, de exemplu. Este necesar ca fiecare să acționeze ! Aici sînt pri- mii-secretari, președinții consiliilor populare; fiecare comitet județean de partid și consiliu popular trebuie să-și întocmească programul propriu de lucrări pe județ, pe unitate, pe comună, care să fie supus dezbaterii generale a cetățenilor. Să fie mobilizați toți cetățenii pentru a lucra la buna întreținere a pămîntului, asigurînd punerea cît mai corespunzător în valoare a a- cestuia. Este necesar să ne ocupăm de realizarea neabătută a programului de ameliorare, de întreținere, de creștere a randamentului fiecă-. rui hectar de pămînt. Insist asupra' acestei probleme pentru că de buna gospodărire și de Creșterea gradului de întreținere și ameliorare a pămîntului deninde realizarea programului de dezvoltare a producției agricole.Nu doresc acum să mă refer la alte probleme legate de creșterea producției agricole. S-au dezbătut aici pe larg căile care pot asigura realizarea în bune condiții a producției vegetale și animaliere prevăzute în planul pe 1975, în Directivele pentru cincinalul viitor. Realizarea acestor prevederi, dezvoltarea unei agriculturi socialiste moderne, de înaltă productivitate, impun folosirea .-elor mai noi cuceriri ale științei, eforturi unite, susținute, ale tuturor lucrătorilor, ale întregii țărănimi, sprijinul larg din partea partidului și statului. Consider că avem tot ceea ce ne trebuie în această privință.S-au formulat aici critici, o serie de cereri justificate, propuneri care, fără îndoială, vor trebui analizate și soluționate în mod corespunzător. S-au adus, pe bună 

dreptate, în consfătuire, critici șl s-au formulat pretenții față de industria chimică și industria constructoare de mașini. Directivele cincinalului viitor prevăd realizarea unui volum sporit de îngrășăminte și alte substanțe chimice Avem garanția că aceste prevederi vor fi realizate, pornind de la faptul că cele mai multe din unitățile producătoare sînt în construcție, că realizarea lor se face pe baza proiectelor și instalațiilor existente în țară Există garanția că vom realiza prevederile îr, ce privește îngrășămintele și substanțele chimice Desigur, revine în continuare o mare răspundere Ministerului Industriei Chimice, oamenilor de știință dir, chimie de a îmbunătăți îngrășămintele în raport cu cerințele unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate, de a îmbunătăți erbicidele și celelalte substanțe chimice, care trebuie să țină permanent seama de necesitățile agriculturii.De asemenea, avem toate condițiile pentru a realiza prevederile din Directive privind mecanizarea tuturor lucrărilor agricole. De altfel, trebuie spus că, în unele sectoare, nivelul de dotare este chiar prea mare, încărcînd nejustificat prețul de cost, iar mașinile nu sînt folosite în mod rațional. Va trebui, fără îndoială, ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele să ia toate măsurile pentru a îndeplini prevederile planului privind realizarea unor mașini de înalt randament, pentru a asigura toată gama de utilaje necesare mecanizării tuturor lucrărilor agricole, inclusiv a celor din zootehnie. Trebuie să ne propunem ca pînă în 1980 să asigurăm mecanizarea totală a lucrărilor agricole, ta toate sectoarele de activitate.Totodată, trebuie spus că, pe lîngă sarcinile Ministerului Construcțiilor de Mașini, mai are însă destul de făcut și Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, care el însuși produce multe din aceste mașini. Acest minister trebuie să conlucreze mult mai strîns cu industria construcțiilor de mașini pentru stabilirea gamei de mașini agricole necesare, lichidîndu-se instabilitatea existentă in această privință. Trebuie să ajungem să asigurăm o stabilitate de mai lungă durată a gamei de tractoare și mașini agricole. Nu se poate veni în fiecare an cu noi cerințe de mașini agricole, cu noi cerințe de tractoare 1 Este necesar să se adune specialiștii și să se pună de acord asupra .gamei de mașini I (Aplauze). Numai după ce s-au pus de acord asupra seturilor respective, să se treacă la executarea acestora I Aceasta este o problemă importantă, nu numai pentru industria constructoare de mașini I Cunoașteți foarte bine că în S.M.A.-uri și în I.AS.-uri avem astăzi o mare diversitate de mașini care pun probleme grele în ce privește asigurarea pieselor de schimb și a întreținerii. De aceea, stabilirea clară și pe termen lung a gamei de mașini agricole este o necesitate imperioasă. Trebuie să realizăm acest lucru ! (Aplauze).Avem o industrie chimică și o industrie constructoare de mașini în stare să asigure agriculturii tot ce-i este necesar — și trebuie să facem totul pentru a soluționa, în cincinalul viitor, in bune condiții toate problemele ce se pun în a- ceastă privință. în același timp se impune i itrînsă colaborare intre constructorii de mașini, chimiști ji agricultori pentru soluționarea problemelor in mod corespunzător, in strînsă legătură cu cerințele producției. (Aplauze).A avut loc în aceste zile consfă

tuirea cadrelor din cercetare ; s-au discutat atît realizările, cît și ceea ce trebuie făcut pentru a soluționa problemele complexe ale agriculturii noastre, pentru dotarea ei cu semințe și material săditor de mare productivitate și randament. cu noi rase de animale, pentru ameliorarea raselor existente în vederea creșterii rapide a producției de lapte: carne, lînă ș.a.m.d. în această privință în fața Academiei agricole a tuturor cercetătorilor șl specialiștilor, a oamenilor muncii din agricultură stau sarcini deosebii de mari Este adevărat avem unele rezultate bune îr cercetare S-s vorbii și aici de c serie de soiuri bune de grîu de porumb, de alte plante Avere chiar și o serie de ferme cu rase bune cu producții animaliere mari Dar știința agricolă trebuie să soluționeze problemele pentru întreaga agricultură De altfel, le-am spus tovarășilor cînd am fost. în toamnă, la Lovrin, că dacă reușesc să obțină 8 000 kg de grîu pe o anumită suprafață nu înseamnă că au rezolvat problema. Trebuie să se a- sigure ca pe întregul județ Timiș să se obțină o producție medie de 8 000 kg Același lucru este valabil pentru toate celelalte stațiuni de cercetare, pentru toți lucrătorii din cadrul Academiei agricole.Menționez încă o dată că avem bune rezultate într-un șir de domenii. Acestea demonstrează ce putem realiza. Avem însă și lipsuri foarte serioase. Nu putem fi mulțumiți cu producțiile mici pe care le obținem la grîu și porumb într-o serie de județe ; nu putem fi mulțumiți cu producțiile de cartofi, de sfeclă de zahăr, de legume, de plante tehnice. Nici la floarea-soarelui nu putem fi mulțumiți, deși aici avem rezultate mai bune prin crearea unui soi care, în anumite condiții, a dat recolte bune. în medie pe țară însă, nu s-a asigurat o sporire substanțială a producției de ulei.Este necesar să unim mai strîns eforturile cercetătorilor și specialiștilor cu ale oamenilor muncii din agricultură, să legăm ' mai strîns cercetarea cu producția. Să considerăm finalizate rezultatele cercetării numai în măsura în care obținem recolte superioare în producția mare I Dacă obținem producții sporite numai pe loturi experimentale, pe loturi mici, nu putem spune că am dus la capăt acțiunea de cercetare. Urmează ca toți cercetătorii să-și asume direct răspunderea, să participe, împreună cu ceilalți specialiști și oameni ai muncii din agricultură; la aplicarea criteriilor și tehnologiilor pe care le-au elaborat, în producția din I.A.S.-uri și din cooperative., 
(Aplâuze).Cînd vorbim de cercetare înțelegem angajarea în această activitate și a celor din învățămînt — așa cum se arată în hotărîre și cum s-a început să se acționeze. Nicăieri ca în agricultură nu avem un sistem de centre de cercetare mai bine organizate ; în unele județe sînt cîte două-trei stațiuni de cercetare. Deci, ținînd seama de condițiile pedoclimatice din fiecare zonă, stațiunea trebuie să poarte răspunderea pentru realizarea în zona respectivă a producțiilor obținute în cercetare. (Aplauze).Există însă, cum am mai menționat, domenii de cercetare unde sîntem rămași în urmă, unde de ani de zile domnește un spirit retrograd față de nou. Sînt în cercetarea agricolă oameni greu receptivi la ceea ce este nou, situați pe poziția că nu se mai pot mișca lucrurile din loc, că ceea ce am realizat pînă acum este tot ceea ce se poate face. Trebuie să lichidăm cu hotărîre asemenea concepții. Asemenea oameni n-au ce căuta în cercetare 1 Fără a obține o sămînță de sfeclă al cărei randament să treacă de 20 la sută nu vom putea realiza o producție eficientă de zahăr ! Fără să avem o sămînță care să ne asigure, în condiții corespunzătoare^ o recoltă de circa 50 000 kg la hectar, în medie, nu vom putea realiza o producție eficientă. Or, cu semințele de astăzi și cu mentalitatea celor care se ocupă de aceste sectoare, nu putem realiza acest obiectiv 1 Același lucru se poate spune în privința cartofilor. Cu oameni care spun că putem fi mulțumiți cu un cartof care dă 8 000 kg la ha — dar care are un anumit gust specific — nu putem realiza mare lucru. Nu numai de gust specific avem nevoie. Avem nevoie de un cartof care să întrunească o serie de cerințe de calitate — dar care, în același timp, să fie de înaltă productivitate ISînt aici tovarășii din cercetare și, de aceea, pun foarte deschis a- ceste probleme. Trebuie să obținem o cotitură radicală în domeniul cercetării agricole. E nevoie de un spirit cutezător, receptiv la tot ceea ce este nou. Să facem cercetări, dar acestea să nu dureze 15—20 de ani pînă cînd realizăm un nou soi, să nu fim puși în situația de a lăsa moștenire copiilor și nepoților sarcina de a lucra la finalizarea aceluiași soi I (Anima
ție, aplauze).In cercetare avem nevoie de oameni care, în cițiva ani, să soluționeze rapid problemele, să lucreze cu îndrăzneală pentru ameliorarea atît a cerealelor, cît și a celorlalte plante. Situația se pune la fel șl in zootehnie. Nu se poate obține o producție de lînă sporită cu oi care, în marea lor majoritate, sînt de talie foarte mică. Este nevoie* 

să acționăm serios pentru a crea rase de oi de talie mare. Trebuie să înțelegem că o agricultură modernă, de mare randament, trebuie să se bazeze pe o știință modernă, înaintată. S-a vorbit aici, în treacăt, de lipsuri în genetică. în biologie. Acestea nu trebuie să fie vorbe de zile mari, de conferință. Problemele geneticii trebuie să constituie preocuparea de zi cu zi a cercetătorului și specialistului din agricultură. Fără a- ceasta nu vom putea soluționa radical problemele mari 1 Agricultura pe care dorim s-o realizăm în România trebuie să se bazeze pe tot ce e mai nou în știință. Academia agricolă trebuie să joace un roJ de stimulent activ a) întregii activități de dezvoltare și modernizare a agriculturii noastre. (Aplauze). Menționez încă o dată, dispunem de un mare număr de oameni în unitățile de cercetare agricolă — 11 000 în total Aceasta constituie o forță care poate și trebuie să soluționeze orice problemă. Avem 2 000 de cercetători cu studii superioare — o forță uriașă. Avem pretenția și cerem a- cestei forțe să facă totul pentru a-și îndeplini răspunderile ce-i revin în agricultură 1 (Aplauze).Sînt necesare măsuri pentru asigurarea la timp a semințelor și stabilirea tehnologiei folosirii lor. în această privință cred că trebuie făcute unele îmbunătățiri. Este necesar să se creeze o legătură mai strînsă între producătorul de semințe și unitățile de producție, eliminîndu-se cît mai mult intermediarul, astfel ca producătorul de semințe să poată acorda și asistență tehnică, să urmărească rezultatele date de semințele pe care le-a produs, în toată agricultura. La porumb și la grîu, lucrurile sînt ceva mai bine puse Ia punct. Dar și aici mai trebuie aduse îmbunătățiri, în sensul ca întreprinderile de stat și cooperativele agricole de producție să poată primi la timp atît semințele, cît și caracteristicile acestora, tehnologiile de folosire. Ele trebuie să poată apela cu ușurință la unitățile producătoare de semințe pentru a primi sfaturile și îndrumările necesare.M-am oprit mai pe larg asupra problemelor activității Academiei agricole și ale cercetării științifice deoarece consider că. în realizarea obiectivelor viitoare, oamenilor de știință din agricultură le revin îndatoriri foarte mari. Doresc să-mi exprim convingerea că ei vor lua măsurile cuvenite pen- itru a îmbunătăți în mod radical activitatea în toate sectoarele, deoarece fiecare sector în parte își are ’ importanța sa în soluționarea problemelor ce se pun în fața a- griculturii.Știu că avem în știința agricolă românească o forță remarcabilă, dispunem de multi oameni capabili. Sînt convins că vor face totul pentru a fi Ia înălțimea cerințelor. Le urez să se prezinte la consfătuirea următoare cu rezultate de care să fim mulțumiți cu toții și cu care să se poată mîndri și ei, atît în țară, cît și peste ho
tare. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși.In aceste zile s-a desfășurat și consfătuirea cadrelor de conducere din întreprinderile agricole de stat. Știu că în această consfătuire s-au discutat deschis problemele — chiar mai deschis decît s-au discutat aici azi dimineață. (Ani
mație, aplauze).După cum știți, agricultura de stat deține 15 la sută din suprafața agricolă și cam tot atît și din cea arabilă a țării. Ea are un rol însemnat în asigurarea fondului de produse agroalimentare — la unele din aceste produse contribuind cu pînă la 50 și chiar peste 50 la sută la constituirea fondului de stat.în general, putem spune că oamenii muncii din întreprinderile agricole de stat au obținut o serie de rezultate bune, demonstrînd posibilitățile mari care există în acest important sector al agriculturii noastre socialiste. Unele unități ale agriculturii de stat au dat exemplu în ce privește nivelul recoltelor. Ar fi greu însă să ne declarăm pe deplin mulțumiți de ceea ce s-a realizat pînă acum. în ultimii ani, într-o serie de unități de stat, lucrurile au început să meargă chiar mai slab ca înainte. Anul trecut, într-un județ întreg, în Timiș, întreprinderile de stat au obținut în medie producții de porumb mai mici decît cooperativele. Or, în județul Timiș, întreprinderile de stat dețin o suprafață destul de mare. în general, sînt multe întreprinderi agricole de stat în care producțiile sînt sub posibilități — mă refer la dotarea tehnică, la îngrășăminte, Ia cadrele de care dispun acestea, la fondul funciar, care, în general, este bun.Au crescut mult cheltuielile materiale de producție ; de la circa 40—42 la sută, ele au ajuns la peste 50 la sută. Or, normal este ca, avînd o dotare mai bună, I.A.S.-urile să dea un plus de producție, astfel îneît ponderea cheltuielilor materiale să nu crească, ci să se reducă. Fac această precizare deoarece chiar în conducerea Departamentului f.A.S. există părerea că creșterea ponderii cheltuielilor este normală, ținînd seama de ridicarea nivelului dotării. Dacă acesta ar fi un fenomen normal în agricultură, ar însemna să renun

țăm la introducerea progresului tehnic și a tehnologiilor moderne în producție. Este necesar să privim cu toată seriozitatea asemenea stări de lucruri negative existente în întreprinderile agricole de stat. Se impun măsuri ferme pentru lichidarea. încă din acest an. a acestor lipsuri, pentru îmbunătățirea întregii activități în I.A.S.-uri. Trebuia să obținem încă din 1975 o schimbare radicală a situației, o creștere substanțială a producției vegetale și animaliere. Am stabilit, de altfel. în acest sens, cu cîteva luni în urmă, un șir de măsuri. Am stabilit să se pună la dispoziția întreprinderilor de stat îngrășăminte, erbicide și alte substanțe chimice care să înlăture orice scuze și justificări. Principalul este acum să aducem îmbunătățiri în stilul, în metodele de muncă, să sporim răspunderea cadrelor din agricultura de stat, în- cepînd de la șeful departamentului și de la ministru) agriculturii și pînă la ultimul lucrător din I.A.S.-uri 1 (Aplauze puternice). In acest sector putem și trebuie să vorbim de o organizare modernă. Munca agricolă trebuie să fie aici o variantă a activității industriale. Dispunem de condițiile necesare pentru a emite asemef .a pretenții, pentru a obține o asemenea organizare a activității.Nu doresc să intru în amănunte; cred însă că și după consfătuire trebuie adîncit un șir de probleme, spre a pune ordine desăvîrșită și a asigura o stabilitate deplină în organizarea întreprinderilor de stat, a fermelor. (Vii aplauze). De asemenea, este necesar să punem ordine și în organizarea interioară a fermelor. (Aplauze). Va trebui să asigurăm o mai mare stabilitate a cadrelor tehnice și de conducere din I.A.S.-uri (Aplauze). De altfel, această cerință este valabilă și în cooperative. Trebuie ca cel puțin pe o perioadă de cîțiva ani șeful fermei să nu poată fi schimbat. De asemenea, cel puțin pe o perioadă de cinci ani directorul întreprinderii nu trebuie schimbat, pentru a putea purta, împreună cu ceilalți factori, răspunderea pentru producție — în afară, bineînțeles, de anumite cazuri excepționale ! (Aplauze). In mod corespunzător trebuie să acționăm pentru stabilizarea cadrelor de muncitori și mecanizatori din I.A.S.-uri. (Aplauze).în această privință trebuie să acționăm cu fermitate pentru ca, începînd din acest an, să se introducă și să se generalizeze acordul'global în t.oăte sectoarele de activitate din I.A.S.-uri. Am în vedere organizarea de echipe în cadrul fermelor — în sectorul producției vegetale, de cereale, de exemplu — care să primească o anumită suprafață de pămînt și să răspundă de executarea tuturor lucrărilor, începînd de Ia pregătirea terenurilor, de la arat și pînă la strîngerea și depozitarea recoltei. Veniturile, retribuția mecanizatorilor să fie strîns legate de producția realizată. Cred că ar trebui să ne gîndim la echipe de 4—5 mecanizatori care să primească 500—600 de hectare de care să răspundă pe o perioadă de cel puțin un an de zile, dar chiar și mai mult, respectînd, desigur, structura culturilor stabilită de șeful fermei și conducerea întreprinderii. Să creăm condiții ca, pe baza realizării producției planificate, primind retribuția în conformitate cu prevederile legii, echipa să poată primi în plus, pentru fiecare tonă sau sută de kilograme peste plan, o cotă-parte în mod nelimitat. Dacă, spre exemplu, pentru producția de 4 tone grîu lș' Rectar trebuie să primească 1 20u lei, obținînd 8 tone Ia hectar să poată primi 2 400 lei. Deci, să creăm condiții ca, în raport de producția realizată, fiecare să primească pentru partea de muncă ce îi revine, fără nici o limită. Dacă va obține 10 tone, să primească diferența de 300 de lei pentru fiecare tonă. (Aplauze). în același mod trebuie procedat la toate culturile, inclusiv în zootehnie. Din ceea ce se obține — îndeosebi la cereale, la legume, la lapte — peste plan să se primească o anumită cantitate de cereale sau alte produse în natură, desigur, în contul sumelor de bani ce le revin. Dacă în loc de 4 000 kg, cît este planificat, se obțin 5 000 kg, din mia de kg în plus, echipa să poată primi o anumită parte în natură. De altfel, aceasta nu e ceva nou. Principiul acordului global se aplică cu rezultate bune în C.A.P. Se vede că au fost mai receptivi cooperatorii decît lucrătorii din I.A.S.-uri. (Animație, aplauze). Prin trecerea la acordul global se va asigura aplicarea mai consecventă a principiului socialist de retribuție după cantitatea și calitatea muncii. în mod corespunzător, șeful fermei trebuie să intre în acordul global pentru rezultatele obținute de echipele din fermă. Fiecare echipă va primi acordul în raport de rezultatele proprii, nu cu rezultatele obținute pe întreaga fermă. în mod corespunzător, și directorul de întreprindere trebuie să intre în acordul global, pe baza rezultatelor obținute de întreprindere. (Aplauze).Sînt necesare măsuri hotărîta pentru a asigura creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, care, după cum am arătat, sînt încă mari în agricultura noastră. în agricultură, în pe-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)rioadele hotărîtoare pentru recoltă, la semănat, la întreținere, la recoltat, trebuie să participe efectiv toată lumea, începînd cu directorii și șefii de ferme, inclusiv soțiile acestora. Mai toți sînteți de la țară, sau, în orice caz, trăiți Ia țară. Știți bine că în trecut, cînd trebuia strînsă recolta, se închideau și școala, și biserica, și magazinul și toată lumea se ducea la cîmp. Așa trebuie să se facă și acum. Cînd trebuie strînsă recolta, să se ia mîn- care rece la cîmp — așa cum s-a făcut timp de secole în România — sau să se ducă acolo bucătăria și toată lumea să lucreze. Contabilul să muncească ziua, iar seara să-și facă, într-un ceas, evidența, nu să stea toată ziua în birou, la umbră ! Inclusiv medicul comunal trebuie să se afle pe cîmp. Cînd e nevoie, să dea ajutor medical, cînd nu, să participe la strîngerea recoltei ! 
(Aplauze). Trebuie să înțelegem că este necesar să introducem un spirit nou de muncă, să lichidăm atitudinea boierească care se manifestă la unii tovarăși din agricultură. Muncile agricole nu se fac ieșind pe cîmp la ora 8 sau la 9, cum se întîmplă uneori. Ce fel de agricultură este aceasta ? Socialismul și comunismul nu se creează cu a- semenea atitudini boierești ! Socialismul și comunismul presupun muncă, răspundere '. (Aplauze). Nici grîul, nici porumbul, nici legumele, nici fructele nu pot aștepta ; produsele trebuie să fie strînse în perioadele optime. Nu se poate aștepta scurgerea apei pentru strîngerea recoltei, așa cum au făcut cei din Timiș, care, aș- teptînd zile mai bune, nu terminaseră de recoltat porumbul . nici în luna ianuarie. Așa nu se face agricultură, tovarăși !Este necesar să luăm măsuri serioase pentru lichidarea acestor stări de lucruri, pentru a introduce disciplină și ordine în realizarea la timp a tuturor lucrărilor agricole. Diminuarea producției, nerealizărea prevederilor de plan sînt de nead- mis și se datoresc numai deficiențelor în organizarea și conducerea muncii în agricultură, începînd de sus și pînă jos. întărirea ordinii și creșterea răspunderii presupun îmbunătățirea activității consiliului de conducere al Departamentului I.A.S., care trebuie să funcționeze ca organ de hotărîri, așa cum prevede legea ; să se adune, să dezbată și să stabilească măsurile necesare. Nu se poate admite transformarea acestui organ de conducere colectivă într-un organ consultativ, de care nu se ține seama. (Aplauze). Și comitetul de conducere al întreprinderii agricole trebuie să fie cu adevărat organ de conducere. Organizația de partid, fiecare lucrător să-și înțeleagă răspunderea, să lucreze într-un spirit nou, pentru a lichida rapid lipsurile, pentru a ridica agricultura de stat la nivelul cerințelor puse de partid, al posibilităților de care dispune, devenind model de agricultură de înaltă productivitate. (Aplauze în

delungate). Avem cadre bune, unele care lucrează din 1949 în agricultură ; ele au o experiență bogată, au muncit în condiții grele și au învins greutăți. Sînt convins că această uriașă forță pe care o avem în agricultura de stat, acțio- nînd hotărît, cu fermitate, va lichida rapid lipsurile, astfel ca încă din acest an întreprinderile de stat să obțină o îmbunătățire radicală 
a activității lor. (Aplauze îndelungate). Exprimînd această încredere, urez tuturor lucrătorilor din I.A.S.-uri succes și le doresc ca anul viitor să se înfățișeze cu rezultate deosebite în toate domeniile. (Aplauze puternice).

«. Stimați tovarăși,A avut loc consfătuirea cu președinții consiliilor intercooperatis- te, cu o serie de președinți și alți lucrători din cooperative, cu specialiști care lucrează în agricultura cooperatistă. La Congresul partidului am dat o înaltă apreciere rezultatelor obținute de cooperativele agricole de producție. într-adevăr, prin producțiile pe care le-au obținut, ele au demonstrat și demonstrează în fapt superioritatea agriculturii socialiste. Dăm o înaltă apreciere tuturor oamenilor muncii din cooperative, întregii țărănimi, specialiștilor, care, prin munca și activitatea lor, au contribuit Ia obținerea acestor rezultate.Avem, așa cum am menționat mai înainte, un număr important de cooperative cu rezultate bune, uneori chiar superioare celor obținute de întreprinderile agricole de stat. Din păcate însă, sînt încă multe cooperative cu rezultate slabe. în consfătuire s-a discutat, după cîte știu, pe larg despre lipsurile ce se mai manifestă în acest sector, precum și despre măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătățirea activității, pentru creșterea rapidă a producției. Avem tot ce este necesar pentru a obține și în acest sector, începînd cu anul 1975, o creștere serioasă a producției vegetale și animaliere.Și în sectorul cooperatist se manifestă o serie de lipsuri și neajunsuri, mai cu seamă de ordin organizatoric, de conducere a activității. De aceea, pe prim plan, pe lingă măsurile pentru aplicarea tuturor cuceririlor științei, este necesar să se pună mai multă ordine în activitatea organizatorică de conducere a cooperativelor, de sus pînă jos. Pînă la urmă, hotă- rîtor este felul în care cooperatorii, conducerea fiecărei cooperative acționează pentru sporirea producțiilor. Se impun în acest sector 

îmbunătățiri în organizarea muncii. Consider că în cooperative se exagerează sistemul așa-zisei munci familiale sau individuale, negli- jîndu-se munca echipei și brigăzii; așa se face că, pe o fîșie, se obțin recolte de 3 000 kg, iar pe altă fîșie — de 1 000 kg. Cred că s-a denaturat puțin acordul global, fă- cîndu-se exces de sistemul așa-zis familial, uitîndu-se că trebuie a- plicate în mod uniform regulile agricole pe întreaga suprafață. Nu ne bucură o recoltă bună pe 10 hectare, dacă media pe cooperativă este doar de 1 500 !Atrag foarte serios atenția asupra necesității de a analiza temeinic sistemul de organizare a muncii în cooperative. Problema organizării echipelor, a brigăzilor, întărirea răspunderii colective este esențială pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor din agricultura cooperatistă. Trebuie să aplicăm cu mai multă fermitate acordul global — dar un acord global care să țină seama și de organizarea cît mai rațională a muncii, luînd ca bază echipa sau brigada. De altfel, și în cooperative, cele mai multe lucrări se execută astăzi mecanizat — mai cu seamă la grîu. Deci se poate trece la realizarea brigăzilor mixte. La fel ca și în întreprinderile de stat, acestea să răspundă de Ia început pînă la sfîrșit de toate lucrările, inclusiv de depozitarea producției. Să li se dea în primire cîteva sute de hectare, în raport cu condițiile din fiecare zonă și pentru fiecare cultură. în felul a- cesta, pe terenurile irigate, echipa de mecanizatori va avea și răspunderea nemijlocită asupra realizării irigațiilor, chiar dacă în perioada respectivă va fi ajutată de cooperatori. Răspunderea pentru întreținerea utilajelor și realizarea în bune condiții a irigatului trebuie să o aibă echipa de mecanizatori care are în primire suprafața respectivă.Este necesar să luăm măsuri hotărîte ca și în cooperative să realizăm într-un timp mai scurt mecanizarea lucrărilor din zootehnie. în această direcție doresc să mă refer și la activitatea stațiunilor de mecanizare a agriculturii. Avem o hotărîre privind legarea mai strînsă a S.M.A.-urilor de cooperative ; în fiecare cooperativă funcționează o secție a stațiunii de mecanizare. S-a mai vorbit despre necesitatea integrării mai strînse a S.M.A.-urilor în cooperative, a realizării unei cooperări în producție, a răspunderii directe a stațiunii de mecanizare și a secțiunilor acesteia pentru producțiile ce se obțin în cooperative. S-a făcut' ceva în această direcție, dar nu totul. Chiar și aici, în consfătuire, din cuvîntul unor tovarăși am înțeles că în multe cooperative funcționează încă paralel secțiunea de mecanizare a S.M.A. și sectorul de mecanizare al cooperativei. Nu trebuie să mai admitem două sectoare de mecanizare într-o cooperativă. Indiferent de proprietate, trebuie să avem un sector unic de mecanizare, un singur șef al sectorului de mecanizare, un singur centru sau atelier de reparații pentru toate mașinile agricole, inclusiv pentru camioane ! Nu putem face două centre de reparații într-o cooperativă.Trebuie ca organizația de aprovizionare a Ministerului Agriculturii să asigure și pentru cooperative piesele de schimb și tot ce este necesar pentru întreținerea mijloacelor mecanice, inclusiv a camioanelor. Se va lichida astfel paralelismul, se vor asigura o a- sistență și o aprovizionare . mai bune. Este necesar să mergem hotărît la legarea strînsă a retribuției mecanizatorilor de rezultatele obținute în producție. Nu mai poate continua starea de lucruri 

actuală, cînd mecanizatorii nu poartă nici o răspundere pentru producțiile realizate. Ei au pretenția să li se plătească aratul și semănatul, dar nu răspund pentru faptul că au arat prost, că pe suprafața lucrată nu s-au obținut recolte corespunzătoare. A integra mecanizatorii în cooperative înseamnă a-i retribui în raport cu producțiile obținute pe suprafața pe care au lucrat-o — în aceleași condiții ca și în întreprinderile de stat. (Aplauze). Stațiunile de mecanizare trebuie să poarte răspunderea tuturor lucrărilor de mecanizare din cooperativă — inclusiv la irigații — precum și din comună. Trebuie să facem o singură unitate de mecanizare. Să lichidăm împrăștierea forțelor motivată de faptul că una este proprietate de stat, iar alta cooperatistă. Toți trebuie să acționeze într-o singură direcție ! Să folosim rațional forțele pe care le avem pentru a asigura întreținerea și mînuirea în bune condiții a mijloacelor mecanice și auto de care dispunem. (Aplauze).

Stimați tovarăși,A avut loc și consfătuirea cadrelor din irigații și a celor din pisci- cultură. Este necesar să punem mai multă ordine în executarea lucrărilor de irigații, să obligăm întreprinderile de irigații să execute toate lucrările, inclusiv cele de nivelare. Nu se poate părăsi terenul, nu se poate termina lucrarea de irigații pînă nu s-a realizat nivelarea tuturor terenurilor ! întreprinderile pe care le-am creat pentru conducerea activității dă irigații, sau mai bine zis pentru întreținerea și exploatarea irigațiilor, trebuie să aibă o mai mare claritate asupra răspunderii ce le revine. Ele trebuie să răspundă de toate instalațiile și stațiile de pompare, indiferent de proprietate. Toate stațiile de pompare trebuie să fie sub conducerea unităților de stat, create special în această privință. Nu putem nici în acest domeniu să împrăștiem forțele. întreprinderea de exploatare nu poate să meargă pînă la un punct, iar de acolo să răspundă președintele cooperativei sau altcineva care să pompeze apa. întreprinderea de exploatare răspunde de totul, inclusiv de felul cum merge apa pe conductă ! Trebuie lichidat sistemul de împărțire și eșalonare a răspunderilor ! Nu se poate asigura exploatarea în trepte. Apa trebuie să aibă același debit pînă la ieșirea din conductă ; numai atunci întreprinderea și-a făcut datoria 1 Inclusiv supravegherea personalului trebuie pusă sub o îndrumare și răspundere unică ! Am zburat mult cu elicopterul deasupra Dobrogei și am văzut că mai mult de jumătate din suprafața irigată nu a fost, de fapt, udată. De aceea, și producția a fost slabă. Pompele nu funcționau și, de aceea, din 10 fire de porumb numai 3—4 erau udate. Aceasta mai mult a dăunat, pentru că plantele doar erau stropite, iar soarele le-a ars. Nu se poate asigura astfel exploatarea lucrărilor de irigații ! Trebuie să trecem serios la executarea irigațiilor, dar și la folosirea și exploatarea rațională a sistemelor de irigații ! Asta este una din problemele esențiale care se pun astăzi în agricultura noastră. Vom avea aproape două milioane de hectare irigate la sfîrșitul acestui an. Trebuie să înțelegem că exploatarea și întreținerea lor este o problemă hotărîtoare pentru viitor. Este necesar să crească răspunderea S.M.A.-urilor pentru irigat, precum și a tuturor organizațiilor create în acest scop. Să aducem o claritate deplină în această privință și 

să realizăm o răspundere unitară, de sus pînă jos.în ce privește piscicultura, avem în țară 400 de mii de hectare de bălți Avem un program important, dar care nu a fost realizat nici în proporție de 50 la sută Județele arată tot spre centru, dar bălțile sînt în județe. Cu mici excepții, aproape nici un județ nu și-a realizat planul de amenajare a bălților, deși aceasta ar fi ajutat și la scurgerea apelor de pe terenurile arabile De asemenea, județele nu au realizat planul de creștere a puietului de pește pentru popularea bălților. Cu 400 de mii de hectare de bălți, noi am putea asigura în bune condiții aprovizionarea populației cu pește. Eu atrag atenția foarte serios comitetelor județene, consiliilor populare, tuturor celor prezenți aici să se apuce serios de amenajarea bălților, de folosirea lor corespunzătoare atît pentru irigații și desecări, cît și pentru piscicul- tură.
Tovarăși,în munca cooperativelor agricole de producție un rol important revine consiliilor intercooperatiste, atît în ce privește organizarea activității, specializarea, cît și realizarea în comun a diferitelor activități de producție. Avem, în a- ceastă privință, o serie de rezultate bune. Dar, ca să fim cinstiți, cea mai mare parte a consiliilor intercooperatiste nu își îndeplinesc în mod corespunzător răspunderile și atribuțiile. Trebuie să acționăm mai ferm pentru a face ca aceste consilii să fie viabile. Comitetele județene trebuie să înțeleagă că aceste consilii constituie un cadru organizatoric foarte bun pentru cuprinderea și îndrumarea activității de producție în cooperative, pentru asigurarea asistenței tehnice, pentru controlul și specializarea acestora. Cred că este necesar să legăm mai strîns de consiliul intercooperatist și medicii veterinari. De asemenea, pe lîngă fiecare consiliu intercooperatist să fie un reprezentant al Băncii Agricole, care să exercite controlul și îndrumarea contabilă și să ajute consiliul în activitatea economică. De altfel, și specialiștii din stațiunea de mecanizare trebuie folosiți — așa s-a și avut în vedere — în activitatea contabilă și economică a consiliului intercooperatist.Sînt necesare măsuri pentru creșterea atribuțiilor și răspunderii consiliilor în întocmirea planurilor de producție, în urmărirea executării lor. Aceasta nu trebuie să împiedice, desigur, întocmirea planului pe cooperativă, să afecteze autonomia cooperativei — care ră- mîne unitatea de bază a producției agricole cooperatiste. Trebuie să întărim, în continuare, cooperativa agricolă, răspunderea ei în organizarea și desfășurarea întregii activități de producție. Subliniez că crearea și activitatea consiliilor intercooperatiste nu trebuie în nici un fel să diminueze răspunderea și rolul cooperativei agricole de producție ; dimpotrivă, să ducă Ia creșterea acestui rol, la întărirea democrației socialiste, la participarea tot mai activă a cooperatorilor la întreaga activitate de înfăptuire a sarcinilor ce le revin. A- ceasta este una din cerințele obligatorii ale dezvoltării agriculturii noastre cooperatiste !în această privință 6e impune și îmbunătățirea activității uniunilor județene ale cooperativelor agricole, care, din păcate, se fac puțin simțite, nu-și îndeplinesc in suficientă măsură rolul, nu ajută permanent consiliile intercooperatiste, conducerile cooperativelor în organizarea și desfășurarea muncii lor. Am mai precizat o dată că apre

ciem aceste uniuni ca o formă democratică de participare a cooperatorilor la conducerea agriculturii pe județ. în același timp, ele sînt un instrument prin care partidul trebuie să asigure îndrumarea organizării muncii în cooperative.Același lucru se impune și în ce privește Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor, care trebuie să se așeze serios la treabă, să treacă la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statut. E greu să fim mulțumiți de felul cum uniunile cooperatiste — începînd cu Uniunea Națională — își îndeplinesc atribuțiile. Rog comitetele județene de partid să înțeleagă că au răspunderea directă de a face viabile și de a pune serios la muncă aceste uniuni, prin care pot asigura o mai bună îndrumare și conducere a activității cooperativelor.
Stimați tovarăși,înfăptuirea planului pe 1975, a Directivelor cincinalului viitor impune îmbunătățirea simțitoare a activității direcțiilor generale agricole și a Ministerului Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor. Avem un aparat agricol destul de mare, de sus pînă jos ; în direcțiile agricole județene și în diferite organizații dependente de ele lucrează peste 20 000 de oameni. în minister și centrale avem cîteva mii de oameni. Deci nu s-ar putea spune că nu avem cu cine să cuprindem munca. S-a făcut chiar socoteala oă, dacă fiecare din aceste cadre ar primi să se ocupe de cîte 200 de hectare, aproape că am rezolva toată problema conducerii nemijlocite a a- griculturii cooperatiste. (Anima

ție, aplauze). Dar problema este de a introduce un spirit nou de muncă în acest aparat, de a asigura rezolvarea- operativă și directă, ia fața locului, a problemelor care se ridică în producție. Trebuie să se renunțe Ia circulare, la telefoane, la instrucțiuni. Problemele vitale care trebuie soluționate cer o bună organizare, o conducere operativă, măsuri de distribuire a forțelor în așa fel încît cooperativele și I.A.S.-urile să simtă nemijlocit rezultatele conducerii Ia fata locului. Se țin încă multe ședințe, se dau multe instrucțiuni, dar se face puțină muncă practică, pe teren. S-au adus, desigur, unele îmbunătățiri, pentru că am mai criticat aceste stări de lucruri, dar ne a- flăm departe de a spune că lucrurile s-au remediat, că merg cum trebuie Trebuie să introducem mai multă disciplină în acest domeniu 1 Este necesar ca ministerul, condu- cerea sa, cu ajutorul comițetelor județene de partid, al consiliilor populare, să acționeze pentru a clarifica mai bine lucrurile, pentru a simplifica activitatea și a apropia mai mult conducerea de unitățile de bază din agricultură. Avem peste 30 000 de specialiști cu studii superioare în agricultură ; avem, de asemenea, circa 70 000 — dacă nu mai mult — de cadre cu studii medii. în total, 100 000 de oameni. Dacă socotim cîte 100 de hectare de fietare, înseamnă exact 10 milioane de hectare teren arabil. (Vii aplauze). Avem, deci, un aparat numeros, un mare număr de specialiști, dar la munca de execuție nu apar și trebuie să vedem de ce nu se găsesc acolo. Dacă un inginer va îndruma cîteva sute de hectare împreună cu 2—3 specialiști, va putea rezolva toate problemele, fără să aștepte zeci de instrucțiuni. Este necesar ca înșiși specialiștii agricoli să înțeleagă că pentru a-și îndeplini misiunea, pentru a-și e- xercita profesia pe care au ales-o — o profesie foarte frumoasă — trebuie să lucreze concret. Să iasă din birouri, să nu le fie teamă de vînt și de ploaie ! Numai cu vîntul. 

cu ploaia, cu zăpada crește grîul și cresc și oamenii ! Fără ploaie n-ar exista nici oameni ! Nu trebuie să ne fie teamă de natură, de contactul cu natura ! Dimpotrivă, prin însuși felul său de a fi, agricultorul, inginerul agronom este un om al naturii pe care trebuie să o îndrăgească. El trebuie să contribuie la înfrumusețarea și dezvoltarea a tot ceea ce este în natură. Numai atunci va face o treabă bună ! Cu forța pe care o avem noi putem rezolva orice problemă din agricultură ! Putem, realmente, asigura ca fiecare hectar să fie lucrat după cele mai înalte reguli ale științei agricole, obținînd tot ceea ce vrem după el !Avem, de asemenea, un mare număr de lucrători, de mecanizatori, sute și sute de mii de cadre— ajutoare nemijlocite — care de asemenea pot și trebuie să contribuie la rezolvarea operativă a problemelor. Nu mai spun de milioanele de cooperatori care lucrează în agricultură. Este totuși o realitate : 40 la sută din forța noastră de muncă lucrează în agricultură. E greu, în asemenea situație, să ne plîngem că nu are cine lucra în agricultură. Este necesar să acționăm pentru folosirea rațională a acestei forțe de muncă, să luăm măsuri pentru ridicarea nivelului de calificare al lucrătorilor din agricultură, inclusiv al țărănimii, al specialiștilor. Să aplicăm cu fermitate toate hotărîrile pe care le avem cu privire la reciclarea și ridicarea nivelului de cunoștințe agricole. Numai atunci vom putea să îndeplinim în bune condiții sarcinile pe care ni le propunem. Dispunem de o forță uriașă ; practic, pentru fiecare 2 hectare avem un om în agricultură, cu mult peste ceea ce trebuie. începînd cu conducerea ministerului, cu conducerile județene, cu conducerile I.A.S.-urilor, cu specialiștii, să introducem un spirit nou de muncă pentru a îndeplini cu cinste sarcinile trasate de Congresul al XI-lea. Sînt convins că tovarășii din agricultură vor face acest lucru și că ne vom putea înfățișa încă anul viitor cu rezultate mult mai 
bune decît acum. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Stimați tovarăși,în toată această activitate, un rol important au organele de partid, comitetele județene, comitetele comunale, organizațiile de partid din unitățile agricole de stat și din cooperative. Ele trebuie să pună în centrul activității lor unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii din agricultură, ale întregii ță- rănimi pentru înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului.Este necesar ca toți comuniștii din sate și comune să poarte răspunderea și să participe direct la întreaga activitate din agricultură. Va trebui să aducem o îmbunătățire și în ce privește organizarea propriu-zisă de partid, în așa fel ca, pe sat, comuniștii să fie uniți într-o organizație de partid unică, indiferent că sînt învățători, medici, activiști culturali sau lucrează în cooperație. Toți trebuie să acționeze unitar, indiferent de locul unde lucrează, și să poarte în primul rînd răspunderea pentru agricultură. Dezvoltarea agriculturii este cauza tuturor comuniștilor din fiecare sat, din fiecare comună. Indiferent de profesiune, toți trebuie să știe că răspund în primul rînd de producția agricolă și, ca atare, trebuie să participe la întreaga această activitate. (Aplauze). Toată lumea — și mă refer la comuniști în primul rînd— trebuie să aibă ca preocupare centrală agricultura. Trebuie, de 

aceea, și organizatoric să unim forțele comuniștilor din sat pentru a acționa în această direcție unică.în ce privește consiliul popular comunal, răspunderea lui nemijlocită este în primul rînd agricultura, realizarea planului de producție. Primarul, care este și secretar de partid, are în primul rînd răspunderea producției agricole. Aceasta presupune ca și el, la 5 dimineața, să fie pe cîmp, să vadă cum lucrează cooperatorii, să pună mîna, cînd e nevoie, pentru a contribui la desfășurarea în bune condiții a muncilor agricole.Este necesar ca și comitetele județene de partid să acorde mai multă atenție sectoarelor agricole, îndrumării organismelor agricole județene — care sînt foarte multe, prea multe chiar. Să unim forțele, să conducem mai activ aceste organe pentru a asigura soluționarea la timp a problemelor din agricultură. Consiliile populare județene poartă, prin lege, răspunderea directă pentru activitatea de producție agricolă. Reamintesc faptul că consiliul popular județean — deci și comitetul județean de partid — este titular de plan pentru producția agricolă. Planul de producție agricolă este dat pe județ și consiliul popular poartă răspunderea nemijlocită pentru realizarea planului, pentru întocmirea și îndeplinirea lui.Lipsurile de care s-a vorbit în consfătuire și Ia care m-am referit sînt implicit și lipsurile comuniștilor, ale organizațiilor de partid. Lichidarea lor presupune îmbunătățirea activității organizațiilor de partid, a muncii comitetelor județene de partid, a tuturor comuniștilor din sate. Spun „din sate" pentru că toți comuniștii din sate trebuie să se simtă angajați, să participe activ la soluționarea problemelor din agricultură.Iată, tovarăși, cîteva probleme la care am vrut să mă refer în cadrul acestei consfătuiri, în legătură cu necesitatea îmbunătățirii organizării, a stilului și metodelor de conducere și muncă în agricultură, în toate sectoarele, inclusiv ale muncii de partid. Pornim de la faptul — așa cum am spus la început — că avem un program clar, că prevederile din Directive pentru toate sectoarele sînt cunoscute de toată lumea. Trebuie să ne gîndim la măsurile pe care este necesar să le luăm spre a realiza aceste prevederi.Consider că această consfătuire trebuie să constituie un moment de cotitură în activitatea din toate sectoarele agriculturii pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, pentru sporirea contribuției acestui important sector la dezvoltarea întregii economii naționale, la făurirea societății socialiste în patria noastră. (Aplauze 
puternice).Despre problemele internaționale am vorbit pe larg la Congres. Situația nu s-a schimbat, nu avem alte aprecieri ; dimpotrivă, putem spune că desfășurarea evenimentelor confirmă pe deplin aprecierile pe care le-am făcut la Congresul al XI-lea al partidului. Ele arată că orientările și direcțiile stabilite de Congres pentru activitatea internațională rămîn pe deplin valabile. Trebuie să facem totul pentru a spori contribuția României la soluționarea problemelor internaționale, în interesul păcii, al instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, al colaborării între toate statele lumii. (Aplauze).

Stimați tovarăși.După cum știți, sîntem deja în plină campanie electorală. Mai a- vem, de fapt, o lună pînă la alegerile pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare. Aș dori să adresez chemarea tuturor participanților la această consfătuire, tuturor lucrătorilor din a- gricultură de a acționa în așa fel în această perioadă, încît să în- tîmpine alegerile cu realizări cit mai importante în soluționarea problemelor care s-au discutat aici, în îmbunătățirea activității din unitățile agricole, în buna pregătire pentru începerea lucrărilor de primăvară. Să acționăm în așa fel încît campania electorală să însemne o mobilizare și mai puternică a forțelor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din industrie și agricultură, a întregului nostru popor pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XI-lea ! Votul ce va fi dat candidaților Frontului Unității Socialiste să demonstreze încă o dată hotărîrea întregului nostru popor de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului, Programul de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare spre comunism 1 (Aplauze puternice, pre
lungite).Avînd convingerea că toți par- ticipanții la consfătuire, întreaga țărănime, toți oamenii muncii din agricultură vor trece cu și mai multă hotărîre la munca pentru înfăptuirea marilor răspunderi ce le revin, doresc să vă urez tuturor noi și noi succese în îndeplinirea sarcinilor, în sporirea contribuției agriculturii la dezvoltarea societății noastre socialiste. Vă urez multă sănătate și multă fericire 1 (Aplauze puternice, prelungite ; urale. Cei prezenți în sală ovaționează îndelung pentru partidul comunist, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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8. Unitatea si frăția tuturor oamenilor muncii,
9 9 1

fără deosebire de naționalitate
9

Una din realitățile majore ale 
României socialiste o constituie 
continua întărire a unității și fră
ției dintre oamenii muncii români 
și cei apartinînd naționalităților 
conlocuitoare, făurirea familiei fră
țești a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, în 
munca șl lupta comună pentru edi
ficarea socialismului, pentru fău
rirea viitorului comunist.

Rod al înfăptuirii consecvente a 
politicii principiale, marxist-leni- 
niste a P.C.R.. rezolvarea justă a 
problemei naționale în România, 
stat national unitar. în cadrul că
ruia alături de români conviețuiesc 
oameni ai muncii de alte naționa
lități — maghiari, germani etc. — 
reprezintă o cucerire istorică a so
cialismului, a întregului nostru po
nor. Asigurarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor 
fiilor tării este 
încununarea lup
tei dîrze purtate 
încă de la înte
meiere de parti
dul nostru împo
triva politicii de 
asuprire sau dis
criminare națio
nală de orice fel. 
pentru apărarea 
Intereselor tutu
ror oamenilor 
muncii, fără deo
sebire de naționa
litate.

Factorul funda
mental care a 
permis rezolvarea 
problemei națio
nale în tara noas
tră îl constituie 
cucerirea întregii 
puteri politice de 
către clasa mun
citoare si aliatii 
acesteia, iar baza 
ei economică — 
proprietatea socialistă — asigură 
tuturor oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, o poziție ega
lă fată de mijloacele de producție.

Pe plan politic, Constituția con
sfințește egalitatea deplină în drep
turi a fiilor patriei în toate dome
niile vieții economice, politice, juri
dice, sociale și culturale. Fără nici 
un fel de discriminări sau deosebiri 
de naționalitate, toți cetățenii tării 
beneficiază în mod egal de dreptul 
la muncă, la odihnă, la asistență 
medicală, la asigurare materială 
pentru bătrînețe sau în caz de 
boală ori incapacitate de muncă. 
Români, maghiari, germani, sîrbi și 
de alte naționalități au asigurată 
deplina egalitate in drepturi în par
ticiparea la conducerea statului, la 
rezolvarea treburilor obștești. Na
ționalitățile conlocuitoare sînt re
prezentate corespunzător în orga
nele centrale și locale ale partidu
lui, statului și organizațiilor ob
ștești. Printre candidații în apropia- > 
tele alegeri pentru organul suprem *" 
și pentru organele locale ale pu
terii de stat —. Marea^dilfi'ar^JȘar . 
tională și consiliile populare^—- se 
află și numeroși cetățeni din rîndu- 
rile naționalităților conlocuitoare. 
Pe linia perfecționării cadrului in
stituțional menit să înlesnească tot 
mai activa participare, alături de 
români, a cetățenilor din rindul na
ționalităților conlocuitoare la viata 
politică a țării au fost create con
siliile naționalităților conlocuitoare, 
organisme componente ale Frontu
lui Unității Socialiste. în unitățile 
administrativ-teritoriale locuite și 
de altă populație decit cea româ
nă, toate organele și instituțiile fo

losesc si limba naționalității res
pective. fac numiri de funcționari 
din rindul acesteia sau al altor ce
tățeni cunoscînd limba și felul de 
trai al populației locale. Orice în
grădire a egalității în drepturi a 
cetățenilor, ca și propaganda națio- 
nalist-șovină, ațîțarea urii de rasă 
sau naționale sînt pedepsite prin 
lege.

Pe plan economic, consolidarea 
bazei materiale a egalității în drep
turi a tuturor cetățenilor se reali
zează prin politica P.C.R. de dez
voltare armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
prin imprimarea unui ritm mai ra
pid de industrializare zonelor al
tădată menținute în înapoiere eco
nomică, printre care și acele zone 
unde, alături de români, locuiesc șl 
cetățeni de altă naționalitate. A-

SOCIETATE -
STAT - POLITICĂ 

ÎN ROMÂNIA 
SOCIALISTĂ

Ce trebuie sâ știe cetățeanul 
pregâtindu-se pentru alegeri

ceastă orientare va fi continuată cu 
fermitate si în viitor. Directivele 
Congresului al XI-lea stabilind ca 
în 1980 nici un județ să nu aibă o 
producție industrială mai mică de 
cel puțin 10 miliarde lei — ceea ce 
va asigura condiții tot mai bune 
pentru dezvoltarea economică, so
cială și urbană, pentru manifesta
rea deplină în viața socială și cultu
rală a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate.

Pe plan cultural, este asigurat ac
cesul egal la învățătură pentru toți 
cetățenii, fără deosebire de națio
nalitate. Tinerii din rîndurile națio
nalităților conlocuitoare au posibi
litatea de a studia în învățămintul 
de toate gradele, în limba mater
nă. Totodată, spre a li se asigura po
sibilități egale de a-și valorifica 
pregătirea în orice zonă a tării, au 
fost luate măsuri pentru îmbună
tățirea studierii si însușirii limbii 
române. Concludente pentru înflo
rirea vieții cultural-artișticepa na- „ 
ționalităților conlocuitoare sînt bo-> 
gata activitate a numeroase teatre, 
cămine culturale. ansambluri ■artis-’-' 
tice. edituri. în limba acestora, dez
voltarea emisiunilor radiotelevizate 
în limbile maghiară și germană, 
suita manifestărilor consacrate o- 
magierii personalităților remarca
bile și tradițiilor progresiste ale 
naționalităților conlocuitoare.

Realizarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor con
stituie o strălucită victorie a poli
ticii partidului și. totodată, un pu
ternic izvor al forței si trăiniciei 
orinduirii noastre, al coeziunii so
cietății noastre, manifestîndu-se 
ca o uriașă pîrghie a progresului.

Definind această trăsătură ca
racteristică a noilor realități 
ale României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Lichi
darea exploatării omului de către 
om, triumful deplin al socialismului 
reprezintă nu numai baza libertă
ților și drepturilor sociale de care 
se bucură azi oamenii muncii din 
tara noastră, fără deosebire de na
ționalitate, ci și baza coeziunii în
tregului popor. Desființînd nedrep
tățile de ordin social, discriminarea 
de rasă, de naționalitate, de sex. 
socialismul garantează tuturor oa
menilor muncii drepturi egale în 
cadrul societății, accesul neîngrădit 
Ia viata economică, socială și poli
tică, la învățămînt și cultură'*.

însuflețiți de conștiința faptului 
că propria lor bunăstare și fericire 
depind de propășirea patriei comu

ne, toți oamenii 
muncii — ro
mâni, maghiari, 
germani, sîrbi și 
de alte naționa
lități — iși pun, 
umăr la umăr, 
întreaga energie 
și capacitate crea
toare în slujba 
construcției so
cialiste. Printre 
fruntașii între
cerii pentru rea
lizarea cincina
lului înainte de 
termen se numă
ră oameni ai 
muncii de toate 
naționalitățile, în
suflețiți deopo
trivă de înaltul 
sentiment al res
ponsabilității so
ciale, al patrio
tismului socialist. 
Este un adevăr 
de necontestat 
că în tot ce s-a 

înfăptuit în țara noastră în anii con
strucției socialiste, în întreaga dez
voltare economică si socială a pa
triei este incorporată munca tutu
ror cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, care făuresc pe pă- 
mintul României viitorul lor coriiu- 
nist.

Documentele Congresului al XI- 
lea. Programul partidului sublinia
ză că. intrucit naționalitățile 
vor continua să existe timp înde
lungat atît in perioada edificării 
socialismului, cit și in aceea a con
strucției comuniste, partidul va ve
ghea permanent la aplicarea fermă 
în viată a principiilor marxist-le- 
niniste în problema națională, la a- 
sisurarea deplinei egalități în drep
turi și a condițiilor de afirmare 
nestingherită a fiecărei naționali
tăți. fără nici o deosebire, politica 
națională justă constituind o parte 
inseparabilă a făuririi socialismului 
multilateral dezvoltat și a înain
tării spre comunism. în perspecti
va istorică a trecerii spre comu
nism, se va ridica pe o treap
tă nouă unitatea oamenilor muncii., 
fără deosebire de naționalitate, in
cit. deși vor continua să existe a- 
numite trăsături specifice, se va 
dezvolta tot mai mult procesul de 
formare a poporului muncitor unic 
a! societății comuniste.

Votul nostru la 9 martie va fi un 
vot dat politicii partidului de întă
rire continuă a unității și prieteniei 
frățești dintre oamenii muncii ro
mâni și cei aparținînd naționalități
lor conlocuitoare. în lupta pentru 
realizarea idealurilor de propășire a 
întregii noastre națiuni socialiste, a 
scumpei noastre patrii comune — 
Republica Socialistă România.

8,40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copil : 

Daktari.
10,00 Viata satului.
11.10 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical. — ,,Ninge"

— muzică ușoară. 13,10 Două 
proverbe ilustrate. 13,12 De
sene animate. 13,19 „Alte po
vești din cartierul Giulești"
— microspectacol umoristic 
de Petre Bokor. 13,39 „Nu 
știu bade ce-i cu mine" — 
muzică populară. 13,44 Ima
gini uitate din arhiva de fil
me. 14,00 „Ce vrăji a mai fă
cut nevasta mea". 14,24 „Sa
tul călătorește spre... oraș"
— reportaj. 14,36 Voci tinere.

14.40 Drumuri în istorie.
14,55 Fotbal : Spania — Scoția

(Campionatul european).
16.25 Floarea din grădină.
17.15 Orele lutului — producție a 

Televiziunii române.
17.45 în sprijinul activității cul- 

tural-artistice de amatori, 
pentru campania electorală

18,00 Film serial : „Ruinele îm
pușcă".

19,00 Reporter ’75.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,05 Film artistic : „Un joc neo

bișnuit". Premieră pe țară.
21.15 Spectacol internațional de va

rietăți Ia Friedrichstadtpalast 
— Berlin (Interviziune).

22,00 Telejurnal.
22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00-11,40 Matineu simfonic. 
20,05 Baladă pentru acest pămînt.
20.25 Selecțiuni din opereta „My 

fair lady" de Loewe.
20.50 Familia.
21.15 Din inima poporului stăpîn 

•— emisiune de versuri.
21.30 O nouă traistă cu povești —

— desene animate pentru 
mari și mici.

22,00 Tezaur de cîntec românesc.

LUNI, 10 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

16,00 Telex.
16,05 Pentru patrie, pentru partid!

— cintece patriotice.
16.20 Schiul ? nimic mai simplu ! 

(VI). Ciclu de inițiere.
16.30 Emisiune în limba maghiară 
19,00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta socială : Amănun

tul.
20.35 Muzică populară.
20.45 Roman foileton : „Umbra 

Turnului".
21.35 Revista literar-artistică TV.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Muzică populară.
17.50 Film serial : „Mandrin".
18.45 Bucureștiul, azi. 
19,00 Farmecul muzicii.
19.30 Telejurnal.
20,00 Poveste în piatră și gheață.
20.15 O plimbare muzicală cu for

mația „Kokeltaler".
20.35 Ce știm și ce nu știm des

pre...
21,05 Telex.
21.10 Preferințele dv. muzicale sînt 

și preferințele noastre.
22,00 Pagini de umor: „Ce vrăji a 

mai făcut nevasta mea".

Pentru un reporter, 
și în special pentru un 
telereporter (care are 
de partea lui si forța 
de convingere a ima
ginii cinematografice), 
întreaga viață a tării 
și a oamenilor ei — in 
acest an al concentră
rii eforturilor întregii 
națiuni pentru îndepli
nirea cincinalului îna
inte de termen. în a- 
ceste zile efervescente 
ale campaniei electo
rale — constituie un 
..subiect de inspirație** 
mai bogat în fante si 
semnificații decit ori- 
cind. Țara își făurește 

responsabil 
traducînd în 

, de zi. ceas
de ceas, documentele 
programatice de o deo
sebită însemnătate so- 
cial-politică ale Con
gresului al XI-lea.

Reportajul a deve
nit, prin forța lucruri
lor. componentă indis
pensabilă a programe
lor de televiziune, al 
fiecărei zile în parte 
și al celor mai multe 
dintre emisiunile unei 
zile. Nu lipsește (ab
senta i-ar fi resimți
tă) din obișnuitele 
programe informative; 
a dobindit o pondere 
însemnată in felurite 
cicluri de emisiuni pe
riodice precum „Omul 
de lingă tine**. „Con
temporanele noastre'*, 
„Album duminical**, 
„Revista economică 
TV“, „Forum**. „Tri
buna TV“. „Familia**, 
„Baladă pentru acest 
pămint** ș.a. ; în fie
care sftrșit de săptă- 
mînă, la ceas obișnuit 
de bilanțuri, genericul 
„Reporter *75“ reuneș
te notații de viată sur
prinse de aparatele de 
filmat ale reporterilor 
pe drumurile de înno
iri ale tării : destinate 
tineretului („Ancheta 
T“. „Reportai T** etc.), 
ostașilor („De strajă 
patriei**), sau univer
sului rural contempo
ran („Viata satului**), 
unor categorii diverse 
de telespectatori, re
portajele micului e- 
cran își propun să în
registreze. neîntrerupt, 
și să redea cit mai ex
presiv pulsul viu al 
tării, dinamica reve
latoare a prefacerilor 
cotidiene. în aceste 
zile de întîmpinare și 
pregătire febrilă a ale
gerilor. moment de în
semnătate centrală în 
viața poporului nos
tru, reporterii televi

lucid si 
viitorul, 
viată zi

ziunii consemnează zi 
de zi secvențe repre
zentative ale campa
niei electorale, de pe 
întreg cuprinsul țării, 
puternica și majora 
reafirmare a democra
ției noastre socialiste 
evidențiată de apro
piatul eveniment poli
tic de la 9 martie.

Este evident că în 
ultima vreme Televi
ziunea și-a consolidat, 
prin reportajele ei, le
gătura cu șantierul 
vieții. Firește, solici
tările semnificative ale 
realității sînt infinit 
mai numeroase decit 
„subiectele** incluse în 
teleprogramele coti
diene, oricit de mul
te și de diverse ar fl 
acestea : privită din a- 
ceastă perspectivă di
namică, munca repor
terului TV va rămîne 
întotdeauna datoare 
vieții. Dar emisiunile 
ultimelor săptămini au 
lăsat să se întrevadă 
un plus de mobilitate 
reportericească în cău
tarea faptului de viață 
cu real potențial mo
bilizator și educativ, o 
selecție mai riguroasă 
a subiectelor în func
ție de semnificația 
morală conținută și de 
forța de convingere a 
faptului autentic. S-a 
lărgit, în ultima vre
me. și aria de preocu
pări tematice a emi
siunilor TV ; ne teri
toriul emisiunilor des
tinate tineretului, de 
pildă, s-a produs o 
substanțială diversifi
care.

Exemple de reporta
je izbutite ale micului 
ecran in ultima 
avem destul de 
Ia indemînă. de 
tregi ediții ale
lui „Reporter *75“ pînă 
Ia subiecte cu preg
nantă coloratură a- 
fectivă („Vîrsta senec
tuții în România**), de 
la anchete pe teme mo- 
ral-cetățenesti („Viața 
la întîmplare** și „Cum 
devin oamenii oa- 
meni“) pină la in
cursiuni cu mari dis
ponibilități practice în 
istoria 
noastre 
„Baladă pentru acest 
pămînt**)... Micul ecran 
propune exemple mo
rale cu forță de con
vingere. atitudini îna
intate de muncă și de 
viață capabile să di
mensioneze spirituali
tatea prezentului so
cialist, sau extrage din

realitate experiențe u- 
mane cu funcția unor 
avertismente. Există, 
vizibilă, și preocupa
rea reportajului de 
a-și diversifica moda
litățile de expresie 
publicistică, secvențe
le aduse pe micul e- 
cran au ritmurile vii 
ale contemporaneității.

Dacă în reportajele 
TV sint consemnate, 
cu pricepere, momente 
semnificative ale pre
zentului, există o 
funcție a acestui gen 
de emisiuni care ni 
s-a părut urmărită cu 
mai puțină consec
ventă. Și anume func
ția activă, de inter
venție directă, mili
tantă a telereportaju- 
lui în perfecționarea 
vieții economice și 
sociale. Paralel cu re
liefarea unor realizări, 
a unor experiențe 
semnificative, a unor 
concludente modele u- 
mane, reportajul de 
televiziune poate con
tribui în mai mare 
măsură — prin mijloa
cele sale specifice — 
la criticarea și elimi
narea unor rămîneri 
în urmă, la combate
rea unor anacronisme, 
poate aduce pe micul 
ecran paralele și con
fruntări edificatoare, 
cu indubitabilă efi
ciență în 
afirmării 
cele mai 
menii ale 
mersului
societății noastre. Mai 
mult decit alții par
că, 
cii 
îȘi 
ve 
încearcă, emisiune de 
emisiune, să intervină 
activ în realitate, au o 
eficientă reală. Une
ori. „Revista economi
că** devine si ea un 
„instrument de lucru** 
în mina reporterilor 
TV. Problema rămine 
însă deschisă dacă ne 
referim la telerepor- 
taj în ansamblul său. 
Este un aspect pe ca- 
re-1 supunem atenției, 
ca o cerință a valori
ficării — la un nivel 
superior de eficiență 
social-educativă — a 
experienței pozitive 
obținute, sub multiple 
raporturi. în domeniul 
reportajului de televi
ziune.

sprijinirea 
noului în 
diferite do- 
realității, a 
înainte al

'FAPTUL
Idivers
| Cu stimă 

și respect
Mecanicul de locomotivă 

sile Iacob de la întreprinderea 
„Policolor" din București ne 
scrie : -Citind reportajul „Start 
cu 1250 cai-putere" apărut în 
„Scînteia" în ziua de 2 februa
rie, am încercat un sentiment 
de mîndrie și deosebit respect 
față de hărnicia și priceperea 
colegilor noștri, muncitorii de 
la marea întreprindere „23 Au
gust" din Capitală, care au dat 
viață unui nou tip de locomo
tivă cu performanțe superioare. 
Noi, mecanicii de la „Policolor", 
am avut bucuria, încă de la 
sfîrșitul anului *74. să primim de 
la ei locomotiva Diesel hidrau
lică nr. 286, și să-i vedem, cum 
s-ar zice, „pe viu", calitățile. 
Drept să vă spun, ne e mai 
mare dragul cind pornim cu ea 
la drum. Iată de ce să-mi fie în
găduit să transmit și pe această 
cale cele mai călduroase mulțu
miri colegilor de la „23 August"». 
Mulțumire colegială, muncito
rească. Antet al celui mai au
tentic certificat de garanție 
calității.

vreme 
multe 
la în- 
ciclu-

meleagurilor 
(din ciclul 

acest

reporterii 
„Viața 
propun 
foarte

rubri- 
satului** 
obiecti- 

aplicate,

Călin CĂLIMAN

ROMÂHIA-FILM prezintă în cadrul programului

MARI SUCCESE ALE ECRANULUI
comedia muzicală „Șapte mirese pentru șapte frați". Cu: Jane Powell, Howard Kell, Jeli 

Richards, Russ Tamblin. Regia : Stanley Bonen

...Cantina-restaurant a 
întreprinderii., de reparații 
poduri .industriale din Plo
iești se află peste drum 
de poarta întreprinderii. 
Este o clădire nouă, mo
dernă, inaugurată de a- 
proape doi ani. Pe ușa 
de la intrare, un anunț 
al comitetului de cantină: 
„De la 1 februarie se in
troduce — pe bază de a- 
bonament — un meniu die
tetic Ia prețul de 6 lei De 
trei ori pe săptămînă abo- 
naților li se va servi gra
tuit — costul se suportă 
din beneficii — aperitivul**.

...îl întrebăm pe come
seanul nostru, electricia
nul auto Gh. Gheorghe, 
dacă mîncarea care se ser
vește la 6 lei este întot
deauna la fel de consis
tentă și gustoasă.

— Eu am abonament de 
la înființare. Cred că 
v-am răspuns.

— Cum reușiți, îl între
băm pe Dumitru Mărmu- 
reanu, șeful cantinei-res- 
taurant.

— Gospodărind cu gri
jă fiecare leu. Să vă 
dau numai două exemple. 
Dacă astă-toamnă luam 
cartofii de la C.L.F., am fi 
plătit 1,40 Iei pe . kg. Noi 
am preferat să-i luăm 
direct de la C.A.P. Cio- 
rani. Pe alese și numai cu 
un leu kilogramul. Mai 
concludent decit acesta 
este ooate exemplul cu 
amestecul de zarzavaturi 
pentru ciorbe, preparat de 
bucătarii noștri. Un kilo
gram ne costă 2.90 lei. A- 
celasi zarzavat, din conser
ve. ar fi costat 9—10 lei ki-

gțwO -nit ■ ..■701%’afl

logramul. Ce putem face 
singuri, facem. , ?

Un popas la Brazi.
— Zilnic pregătim două 

meniuri pentru mai bine 
de 1 000 de abonați și pes
te 200 de flotanți. Majori
tatea servesc masa în 
secții, Ia cele 6 micro- 
cantine. în plus, ofe
rim 20—30 de sortimente

la sută după cerințele 
muncitoarelor),„se.i.u doreau 
un început de drum drept 
și fără nici o meandră. De 
aceea, probabil, nu omi- 
teau nici un aspect. înce- 
pînd cu măsurile de igienă 
și sfirșind cu organizarea 
expozițiilor lunare cu vin- 
zare. permanentizarea casei 
de comenzi, eliberarea săp-

tru că accesul nu se 
face — asa cum preve
de legea — direct, ci pe 
poarta întreprinderii, unde, 
pe bună dreptate, portarul 
îți cere legitimația și-ți 
face bon de intrare. Alt
ceva : în afară de meniu
rile fixe, aici nu se ser
vește nimic. Lista săptă- 
mînală de meniuri (ștam
pilată. aprobată și semnată) 
nu este respectată.

ORA PRÎNZULUI
IA CANTINA-RESTAURANT
în unități comerciale din orașul Ploiești

de ciorbe și mîncărur! — 
la prețuri între 2 lei și 3,40 
porția — pentru cei aproa
pe 400 de clienți care pre
feră altceva decit meniul 
fix.

...Trecem ș! pe la canti
na-restaurant de la „Do
robanțul**. Tocmai avea loc 
ședința comitetului. Se 
puneau la punct ultimele 
detalii ale planului de mă
suri, care se impusese în 
urma unui sondai în rindul 
muncitoarelor, organizat de 
comitetul sindicatului si co
mitetul de cantină. Acea 
ședință (care analiza o si
tuație nemulțumitoare) și 
acel olan (alcătuit sută

tămînală a abonamente
lor pentru cei care lu
crează în schimburi. Se
riozitatea și răspunderea 
cu care s-a discutat și 
s-au hotărit măsuri ne-au 
făcut să credem că. în sfir- 
șit, la cantina de la „Do
robanțul** treburile gospo
dărești vor merge numai 
bine.

Dacă raidul nostru s-ar 
fi sfirșit aici, am fi putut 
spune că la cantinele-res- 
taurant din Ploiești totul 
este bine. Dar am fost 
și la cantina întreprinde
rii „1 Mai**. De ce can
tină si nu cantină-restau- 
rant 7 în primul rînd. pen-

„Explicația" pe care 
ne-a dat-o șeful cantinei 
pentru inexplicabila trans
formare („n-am găsit car
ne de vacă") am crezut-o... 
pînă cind am ajuns în ca
mera frigorifică — undo 
am găsit nu unul, ci sute 
de kilograme de carne. 
Ne-am mai notat și alte 
„amănunte" : că era mur
dărie în sala de mese („E 
murdar pentru că s-a ser
vit masa și dimineața" !?), 
că — în timpul programu
lui de lucru — se servea 
bere la discreție muncito
rilor care aveau să se în
toarcă imediat la locul de 
muncă.

♦
Raidul nostru prin can- 

tlnele-restaurant din Plo
iești a consemnat, așadar, 
constatări în majoritate 
pozitive. Nu putem totuși 
omite că și la întreprin
derea „1 Mai" există toate 
condițiile pentru a se va
lorifica corespunzător po
sibilitățile create de legea 
privind cantinele-restau- 
rant. Numai că aici lip
sește cel puțin elementa
rul simț gospodăresc, care 
nu poate veni de la sine.
Florin CIOBĂNESCU

Omleta preparata 
pe jumătate

ce i-au încredințat misiunea de a gestiona 
valori materiale 7 Lăsăm conducerea între
prinderii să dea răspunsul cuvenit. Pen
tru a-I face public.

Altminteri „omleta" n-ar fi preparată 
decit pe jumătate.

Nici două luni n-a apucat să lucreze 
Gheorghe Constantinescu la LC.R.A. Bucu
rești, că a și apărut o pagubă de peste 
17 000 de lei. în scripte, el fusese încadrat 
ca șofer; în fapt, funcționarii de la I.C.R.A. 
îl promovaseră și ca achizitor-distribuitor 
de ouă în cadrul unui depozit. Drept pen
tru care proaspătul promovat achiziționa 
cîteva zeci de mii de ouă, dar de distri
buit distribuia cu citeva mii mai puțin. 
Restul le valorifica pe cont propriu.. Și 
uite așa a ajuns Gh. C. șă facă o omletă de 
valoarea mai șus amintită.

— Recunosc și regret comportarea mea. 
Nu-mi explic de ce am procedat, așa... 
Poate că unde am fost trimis singur... 
mi-oi fi pierdut capul...

Originală explicație, nu 7 Dar cu o mare 
doză de adevăr : de achiziționarea și dis
tribuirea respectivelor produse galinacee 
s-ar fi cuvenit să se ocupe un merceolog, 
așa cum prevăd normele în vigoare. Cu 
atit mai mult cu cit Gh. C. — după cum 
reiese din caracterizarea făcută de condu
cerea întreprinderii — „a dat dovadă de 
necinste și indisciplină (...), precum și ab
sente nemotivate de la serviciu...**. Toate 
aceste lucruri deci se știau. Tar dacă mai 
adăugăm faptul că era și posesorul unui 
bogat palmares penal, ne întrebăm, pe 
bună dreptate : de ce au dat dovadă cei

„Alchimistul" 
avea 

nostalgia mării
„Tare mi-ar mai place pe litoral", sus

pina Nicolae Pîrvu (fostul responsabil al 
Alimentarei din str. Galați nr. 24, Bucu
rești), de dorul unei slujbulite estivale in 
vreun local de pe malul mării... Dar cum 
să poți pleca acolo și să oferi garanțiile 
cerute cind. colea in gestiune minusul se 
face din zi în zi mai mare și oricînd te 
poți trezi cu controlul 7

Și tot așa, oscilind intre frumoasele vi
suri și chinuitoarele îndoieli, Pirvu a găsit 
cu cale să încerce și cu... alchimia. Cobora 
în fiecare zi in pivniță, unde meșterea ceva 
cu două pilnii, tot atîtea ibrice, un cazan 
și cit mai multe sticle de băuturi. Cum 
anume proceda și in ce consta formula 
magică nu știe cu precizie decit Pirvu.
Cert este însă că sticlele coborau din
rafturi in pivniță cu un preț și reveneau 
sus, în magazin, cu altul. De fapt, cu altă 
etichetă, bineințeles, una care „ajusta" 
cîștigul „alchimistului".

Azi așa, miine așa... Dar tocmai cind să 
prindă contur visul sezonier, a apărut 
controlul. Inclusiv în pivniță. Și Pirvu n-a 
mai plecat pe litoral.

„Bibicii" 
buzunăriți

— Eu doar l-am adus tn casă. încolo, 
n-am nici o vină...

— Onorată instanță, m-am indignat 
profund cind l-am găsit pe reclamant 
împreună cu concubina mea. Recunosc, am 
fost cam violent, dar gelozia...

— Eu eram prieten cu Milică și i-am 
dat o mină de ajutor să-1 tragă la răs
pundere pe individ...

O dramă pasională 7 Da’ de unde 1 în
cercările lui Milică Miu, Nicolae Serghie și 
Elena Ghiță de a da o asemenea turnură 
faptelor lor au eșuat în fața .probelor. Se 
pare că ideea „reactualizării" lui Othello 
în variantă contemporană, dar aducătoare 
de substanțiale ciștiguri, i-a venit mai 
intîi lui Milică. Apoi, rolurile au fost 
împărțite : Elena făcea oficiul de gazdă 
amabilă pentru amatorii de aventuri a- 
moroase ; după ce naivul era atras în casă, 
apărea Miu pe post de soț indignat, iar 
Serghie, ca bun prieten și vajnic apărător 
al onoarei „familiei", dădea și el o mină 
de ajutor prin intimidarea și... buzunărirea 
celui aflat într-o atît de delicată împreju
rare. Mizau, firește, pe discreția de cir

cumstanță a „bibicilor". Pină la urmă, in- 
țelegind combinația și lăsînd la o parte 
jena, ultimul buzunărit s-a plîns organelor 
în drept. Și cum asemenea procedee de 
„răzbunare" au o încadrare juridică pre
cisă ce se cheamă tîlhărie, cei trei au fost 
condamnați la pedepse intre 5 și 7 ani 
închisoare. Cu o astfel de „gelozie" nu-i 
de glumit. Prilej de meditație și pentru 
amatorii de aventuri ocazionale...

— Aici recunosc că am greșit. Abia după 
ce l-am luat mi-am dat seama că era prea 
mare. Avea 200 de litri.

Curat „reprofilare" 1 Deocamdată instan
ța i-a recomandat... o cură de profilaxie 
penitenciară. Poate că după aceea îl va 
străfulgera și gîndul cel bun și se va re
profila într-o muncă cinstită.

A vrut
să se „reprofileze" 
pe strada Veseliei
într-o bună zi, Radu Alexe (din Bucu

rești, intrarea Doina nr. 5) mergea agale 
pe strada Veseliei. N-avea de ce să se gră
bească, intrucit dumnealui și-așa nu avea 
ce face, nemailucrind de cîtiva ani buni. 
Și cum cugeta la ale vieții, privirea i-a 
fost atrasă de o stivă de butoaie ce se afla 
în curtea unei întreprinderi. Ce și-a zis 7... 
Dar mai bine să-i redăm spusele din fața 
completului de judecată :

— M-a străfulgerat gîndul că un aseme
nea butoi îmi trebuie și mie, ca să mă 
apuc de o meserie mai serioasă.

— Cum adică 7!
— Păi m-am gîndit că m-aș putea re

profila (7!) pe semințe prăjite in stil mare, 
dar n-am un butoi in care să depozitez 
marfa... Așa că am luat unul din stivă...

— ...și l-ai vîndut cu 25 de lei.

Din caietul 
grefierului

„în ce privește tentativa de viol, declar 
că n-am întreprins nici o acțiune violentă 
asupra reclamantei, ci i-am dat numai două 
palme..."

(Din apărările lui Ștefan Barbărasă 
din comuna Jilava)

„Recunosc că mi-am însușit o canadiană 
ce aparținea părții vătămate, dar consider 
că nu eu sint vinovat, ci păgubașul, care 
m-a invitat în local să mă cinstească, ceea 
ce mi-a creat posibilitatea să țiu tentat..."

(Din declarațiile lui Pîrvu Ștefan, 
str. Cpt. Nedelcu Ilie nr. 25, sector 6)

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

Rubrlcâ redactata de

Persoană
cu „relații

Nici măcar vecinii nu știau 
dacă Niculina Dumitrescu din 
București lucrează undeva sau 
nu, dacă are sau nu are vreo 
meserie. De la un timp însă se 
dusese vestea că Niculina e o 
„persoană cu relații", dar că nu 
face 
de 
lei 
nu 
loc 
cu cine au de-a face, și-au des
chis punga, pentru ca Niculina 
să-și pună în mișcare „relațiile" 
și să le faciliteze obținerea de 
apartamente proprietate perso
nală, cu... prioritate și confort 
sporit. Și, culmea : unul din cei 
15 — poate cel mai credul din
tre toți credulii — i-a oferit 
Niculinei, pentru a fi sigur de 
„prioritate", pînă și avansul de 
35 000 de Iei! Acum. Circa 12 mi
liție București a început — tot 
cu prioritate — cercetările în 
cazul Niculinei Dumitrescu. De 
profesie fără. Și, evident, 
nici o „relație".

„uz" de ele, și nici nu stă 
vorbă decit de Ia... 1000 de 
in sus. în foarte scurt timp, 
mai puțin de 15 persoane. în 
să deschidă ochii să vadă

AuricăConducătorul auto
Matei,, de la întreprinderea 
En'Orgoconstrucții București, 
transporta cu camionul un grup 
de muncitori. Totul a mers bine, 
pină aproape de comuna Fru- 
mușani, județul Ilfov. Ajungînd 
din urmă un autobuz, Iui Aurică 
i s-a părut că șoferul acestuia îl 
face in necaz, de nu vrea să 
meargă mai repede. A încercat 
de vreo două ori să-1 depă
șească, dar nefiind șoseaua li
beră, s-a astimpărat. Nu pentru 
mult timp. Apăsînd pe accelera
tor, a trecut ca vijelia pe lingă 
autobuz, dar tocmai în clipa în 
care își „savura" bravura (pros
tească !) Aurică a pierdut con
trolul volanului, camionul a de
rapat și nu s-a mai oprit decit 
într-un pom de pe marginea 
drumului. Rezultatul : 7 per
soane rănite, camionul avariat 
și Aurică bun de plată.

Pas
de mai joacă!

Gheorghe Suta, E. Vaida. N. 
Pricop și încă vreo doi-trei, a- 
dunați în casa lui Aurel Fiera
rii din Piața Libertății nr. 
Satu-Mare, erau atit de „ 
sorbiți" de miza mare de 
masă, incit 
că printre 
veniseră și 
mai apucat 
că toți ceilalți au inghitit 
sec. Si-au revenit insă repede, 
și au tăbărit cu gura :

— Nu e ioc cinstit. Cine 
reclamat ? Nu cumva cei 
joacă la Petru Vantuc 7

Imediat, milițienii s-au 
să „chibiteze" și la Vantuc, 
strada Eliberării nr. 6. Și acolo 
miza era la. fel de mare. Si uite 
așa, intr-o singură seară, de la 
cete două „echipe" s-au adunat, 
una peste alta, amenzi de vreo 
20 000 de lei. Pas de mai joacă I

nici n-au observat 
„chibiții" la poker 
doi milițieni. Abia a 
unul să zică „pas", 

în...

L-a dat de

ne-a 
care

gol sacoșa
Văzîndu-l cu sacoșa de 

pârâturi 
nu zici:

— Așa 
cum iși

Numai 
muha Baba Ana (Prahova) por
nise cu sacoșa la drum cu ain- 
dul s-o umple nu cu de-ale gu
rii, ci cu bani. Bani pe care a 
încercat să-i sustragă din casie
ria întreprinderii „Sticla" din 
Ploiești. La miezul nopții, fu- 
rișindu-se in incinta întreprin
derii, iar de aici, spre casierie, 
deși călca tiptil, umbra lui n-a 
putut să scape ochilor ageri ai 
paznicului și ofițerului de ser
viciu. Simtindu-se încolțit, I.S. 
a rupt-o la sănătoasa. Ca să fie 
și mai sprinten, a aruncat sa
coșa și lanterna, dispărind In 
intuheric. Dar nici nu apucase 
bine să se lumineze de ziuă 
cind I. S. a fost adus înapoi de 
către miliție, să-și recunoască 
„obiectele pierdute".

cum-
in mină, nu puteai să

da, gospodar I 
ajută nevasta... 
că Ion Stanciu din co-

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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tn Capitală și în țară au continuat 
să aibă loc însuflețite adunări elec
torale in cadrul cărora sint propuși 
candidații Frontului Unității Socia
liste. pentru alegerile de la 9 mar
tie.

în cursul zilei de sîmbătă, pentru 
Marea Adunare Națională 
au fost propuși următorii candidați :

în municipiul BUCUREȘTI — Ion 
Prisăcaru, directorul Institutului de 
cercetări metalurgice, și Vasile Văz- 
duțeanu, directorul Institutului pen
tru proiectări de laminoare, în Cir
cumscripția electorală nr. 8 Titan, 
Iosif Tripșa, directorul Institutului 
de cercetări și proiectări tehnologice 
pentru sectoare calde, profesor Ia In
stitutul politehnic București, și Ni
colae Dobre, director adjunct la In
stitutul de cercetări și proiectări 
pentru construcții de mașini, în Cir
cumscripția electorală nr. 12 Progre
sul ;

în județul ALBA — George Ho- 
moștean, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 5 Aiud ;

în județul ARAD — Vasile Vaîda, 
membru al Colegiului Central de 
Partid, președintele Comitetului Ca
sei de pensii și asigurări socia
le i U.N.C.A.P., în Circumscripția 
electorală nr. 7 Sebiș ;

în județul ARGEȘ — Ion Dincâ, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., în Circumscripția electo
rală nr. 3 Cimpulung Muscel, Aurel 
Duma, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., în 
Circumscripția electorală nr. 5 Cos- 
tești ;

In județul BACĂU — Elena Floa- 
reș, secretar al comitetului de partid 
al întreprinderii de postav Buhuși. și 
Olga Munteanu, secretar al comite
tului de partid al întreprinderii 
„Proletarul" din Bacău, în Circum
scripția electorală nr. 3 Buhuși ;

în județul BIHOR — Emeric Szabo, 
membru al C.C. al P.C.R.. Erou al 
Muncii Socialiste, directorul între
prinderii agricole de stat Valea lui 
Mihai, și loan Feher, șeful fermei 
pomicole a întreprinderii agricole de 
stat Valea lui Mihai, în Circumscrip
ția electorală nr. 10 Săcuieni ;

în județul BRAILA — Tamara 
Dobrin, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, profesor la Universitatea 
București. în Circumscripția electo
rală nr. 2 Brăila Vest ;

în județul BUZĂU — Gheorghe 
Dinu, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție Smeeni, și Stan Dinu, 
președintele cooperativei agricole 
de producție Rușețu, în Circumscrip
ția electorală nr. 5 Pogoanele, Ște
fan Jipa, directorul Stațiunii de me
canizare a agriculturii, Poșta-Cîlnău, 
și Ion Mînzală, directorul Stațiunii 
de mecanizare a agriculturii Rîmni- 
cu-Sărat, în Circumscripția,, 
rală nr. 9 Beceni ;

în județul CLUJ — 
directorul Institutului 
și proiectări miniere 
stanțe nemetalifere din Cluj-Napo
ca, și Arpăd Păli, profesor la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din Clui- 
Napoca, in Circumscripția electorală 
nr. 10 Gilău, Ștefan Pascu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. rectorul

Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj- 
Napoca, in Circumscripția electorală 
nr. 11 Apahida ;

în județul DÎMBOVIȚA — Ion 
Stănescu. membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., în Cir
cumscripția electorală nr. 2 Pucioa
sa ;

în județul DOLJ — Gheorghe Pe-

Cristea, directorul Direcției gene
rale pentru agricultură, industrie 
alimentară și ape a județului Ia
lomița, in Circumscripția electorală 
nr. 6 Lehliu-Gară.

în județul IAȘI — Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministru de 
interne, în Circumscripția electorală 
nr. 1 Copou.

ține sfat.
9 9 9

. . . el.ecto-^
Iosif Fodor, 
de cercetări 

pentru sub-

Peste 32 000 de locuitori din jude
țul Olt au participat la cele 173 de 
adunări cetățenești care^iu avut loc, 
pină la această dată, ii'r orașele și 
satele din această parte a tării. Cei 
1 220 de vorbitori care au luat cuvin
tul în aceste adunări au folosit pri
lejul pentru a trece în revistă prin
cipalele succese obținute de oamenii 
muncii de pe meleagurile oltene, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, in toate domeniile vie
ții economice și social-culturale, 
reafirmind, in același timp, hotărirea 
colectivelor de muncă ale tinerelor 
unități economice din această zonă 
de a înfăptui neabătut însufletitoare- 
ie angajamente pe care și le-au asu
mat in marea întrecere socialistă. Ei 
au relevat, totodată, profundul demo
cratism al legii noastre electorale, 
nulitățile politice și organizatorice 
< "Șebite ale candidaților pe care 
ivau propus.

în județul Iași au avut loc pînă 
la această dată peste 800 de adunări 
electorale, in cadrul cărora au fost 
desemnați, din partea consiliilor lo
cale ale Frontului Unității Socialiste 
151 de candidați pentru alegerile de 
deputați in consiliul popular județean 
și mai mult de 1 500 de candidați în 
consiliile populare municipal, orășe
nești și comunale.

Susținind cu căldură candidaturile 
propuse, cei peste 90 000 de cetățeni 
care au participat la aceste adunări 
s-au angajat să nu precupețească nici 
un efort pentru realizarea întocmai 
a sarcinilor ce le revin din hotărî- 
rile adoptate de Congresul al XI-lea 
al partidului, pentru mai buna gos
podărire și înfrumusețare a circum
scripțiilor electorale. în rindul can- 
didaților propuși pentru alegerile de 
la 9 martie se Înscriu cei mai buni

(Urmare din pag. I)
nicipiilor cu peste 
cincizeci de mii de lo
cuitori. Vechile ateliere 
ale căilor ferate in ca
drul cărora, cu jumă
tate de veac în urmă, 
putea fi văzut un sin
gur inginer, au astăzi 
înfățișarea unei uzine 
moderne, pe lingă ca
re, de cițiva ani, func
ționează și un liceu 
tehnic de specialitate. 
Citeva mii de munci
tori ; zeci de ingineri 
și tehnicieni ; produse 
finite care solicită o 
deosebită experiență, 
iată tabloul aceleiași 
uzine în stadiul actual. 
Nu de mult timp a in
trat in funcțiune, 
aproape două mii 
muncitori, o fabrică 
tricotaje și perdele, 
confecțiile realizate
colo, dintre care unele 
figurează in catalogul 
obiectelor de 
se poate citi 
localității :
Fabrica se extinde, va 
încorpora sute de noi 
muncitori. Diverse sor-

cu 
de 
de 
Pe 
a-

export, 
numele 
Pașcani.

Eram în sala de fes
tivități a unei școli de 
pe Bulevardul 
Tei, la o 
Iectorală, 
tă tenii 
cartier 
făceau o primă cunoș
tință cu cei ce urmau 
să devină candidații 
lor în alegerile de la 
9 martie. Ne aflam în 
Circumscripția electo
rală nr. 27 — 
vitind între 
Floreasca și 
și traversată 
din marile artere de 
penetrație in Capitală 
— șoseaua Colentina, 
„un colț depărtat de 
București — cum con
stata Nicolae Iorga — 
în care trecerea tim
purilor a adus nu
mai schimbări de tot 
mici...", „cu căsuțe 
strîmbe, sărace, 
care chiar cea mai 
harnică bidinea 
gospodină nu le poate 
nici îndrepta, nici în
veseli". Mulți dintre 
cei aflați de față au 
anucat și-au cunoscut 
bine vremea neputin
cioasei bidinele, al
tora, mai tineri, care 
poate au auzit numai 
de ea, le sînt familia
re doar imaginile ac
tuale, zvelte și masive 
replici in beton și sti
clă. îi ascultam vor
bind despre ce-a fost, 
despre ce este și. mai 
ales, despre ce va fi

Lacul 
întrunire e- 
în care ce- 

unui vechi 
bucureștean

Tei. gra- 
lacurile 

Fundeni 
de una

pe

de

pe aceste locuri pe 
care ei toți le cunosc 
ca-n palmă, deoarece 
nu sint numai marto
rii acestor metamor
foze urbanistice, ci și 
participanți direcți, 
autorii lor. Discutau 
firesc, așa cum se cu
vine să se discute in 
consiliul marii familii 
de gospodari ai unui 
cartier pe care ei nu 
se sfiau să spună că 
îl văd peste cîțiva ani 
fără egal în frumu
sețe în întreaga Capi
tală. Și argumente în 
acest sens sînt multe. 
Anul acesta, în cir
cumscripția ce încon
joară Lacul Tel vor fi 
construite peste 6 200 
de apartamente — în 
ansamblurile de pe 
strada Doamna Ghica, 
Petricani, B-dul Lacul 
Tei. 9 creșe și grădi
nițe. 50 de săli 
să și o rețea 
cială de 9 000 
va moderniza 
nul II al șoselei Co- 
lentina, se va întregi 
orășelul tinerilor elec- 
troniști din Pipera cu 
alte cămine pentru 
nefamiliști însumînd 
l 500 de locuri, pentru 
a începe apoi în 1976 
construcția unui com
plex comercial cu o 
suprafață de 1 000 mp, 
se va trece la amena
jarea și sistematizarea 
parcului Plumbuita în 
suprafață de 354 hec-

trescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 3 Craiova-Vest, 
Florea Dumitrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul finanțelor, în 
Circumscripția electorală nr. 40 Se- 
garcea ; .... st

în județul GOR.I — Vasile'Pungan; 
membru al C.C. al P.C.R.. în Circum
scripția electorală nr. 4 Novaci ;

în județul HUNEDOARA — Du
mitru Turcuș, membru al Colegiu-
lui Central de Partid, adiunct de
șef de secție la C.C. al P.C.R., în
Circumscripția electorală nr. 6
Hețeg :

în județul IALOMIȚA — Ion

oameni ai muncii — mecanici de lo
comotivă, președinți de cooperative 
agricole de producție, activiști de 
partid și de stat, profesori, cadre di
dactice universitare, directori de în
treprinderi și instituții care se bucu
ră de stima și prețuirea colectivelor 
din care fac parte.

Județul Galați cunoaște în aceste 
zile premergătoare alegerilor o in
tensă activitate politică. In cele 385 
adunări cetățenești pentru desem
narea candidaților Frontului Unității 
Socialiste care s-au desfășurat pînă 
acum au participat 50 663 alegători, 
peste 2 000 dintre aceștia sustinînd, 
în cuvîntul lor, propunerile făcute, 
reafirmindu-și hotărirea nestrămuta
tă de a transpune in viață prevede
rile documentelor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Angajamentele 
lor sint argumentate prin remarca-, 
bile fapte de muncă. La Combinatul 
siderurgic din Galați, de pildă, se 
obțin cele mai mari producții de oțel, 
de fontă, de cocs metalurgic și de 
sleburi din întreaga istorie a acestei 
tinere și moderne platforme indus
triale.

Aflată în plină desfășurare, cam
pania electorală este marcată, tn a- 
ceste zile, si în județul Bacău, prin 
numeroase adunări consacrate desem
nării candidaților. Multi dintre cei 
peste 10 000 de participanți au luat 
cuvintul eu acest prilej pentru a 
vorbi cu îndreptățită mindrie despre 
transformările fundamentale interve
nite in anii construcției socialiste pe 
aceste meleaguri. în viața lor cotidia
nă. Ei au fost unanimi în a sublinia 
faptul că înființarea unei industrii 
moderne, dinamice. în așezările bă
căuane, ‘ prin excelență agricole altă 
dată, reprezintă una dintre expresiile 
concrete cele mai elocvente ale poli-

PAȘCANId
timente de mobilă și 
alte bunuri pornesc in 
toate unghiurile țării 
din atelierele de indus
trie locală. O fabrică 
de zahăr și o alta de 
produse lactate ur
mează să-și contureze 
profilul in viitorul a- 
propiat.

Pe la 1890, școala 
„domnului Trandafir" 
în care invăta viitorul 
prozator nu avea de- 
cit o singură sală de 
clasă. Două licee în
ființate in anii noș
tri. scoli generale 
frecventate de citeva 
mii de elevi reflectă 
spectaculoasa trans
formare a unui oraș 
care dispune astăzi de 
o excelentă casă de 
cultură, de un cenaciu 
literar-artistic (cate 
publică intr-o foaie 
proprie lucrările mem
brilor), de o bogată bi
bliotecă frecventată de 
mii de cititori. Expo
ziții de artă plastică 
sint organizate perio
dic. în parcul orașului, 
pe un promontoriu ce 
domină valea Siretu-

lui, s-au pus bazele u- 
nui muzeu, instalat în 
fostul palat al Canta- 
cuzinilor. Toate aces
tea înseamnă progres. 
Acestea din urmă ri
dică la o putere supe
rioară tradiționala ac
tivitate a vechiului 
club muncitoresc „Uni
rea". Sute de absol
venți ai liceului teore
tic posedă titluri aca
demice ; mulți dintre 
ei activează la catedre 
universitare, in insti
tute de cercetări, în fe
lurite alte ramuri de 
producție.

Vizita secretarului 
general al partidu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a 
însemnat pentru des
tinul orașului Pașcani 
un moment hotăritor. 
de aceea neuitat, 
namica orașului • 
construit reflectă 
namica generală a
cialismului. în viitorii 
cinci ani Pașcanii vor 
crește mai mult decît 
in patru secole, de cind 
i se știu începuturile.

Di- 
re- 
di- 
so-

de cla- 
comer- 
mp. se 
tronso-

tare — care, în 1977, 
cind va fi înzestrat și 
cu un modern sat de 
vacanță, va deveni 
una dintre cele mai 
frumoase zone de a- 
grement cultural-isto- 
rice ale Capitalei. O 
agendă edilitar-urba- 
nistică vastă, care pe 
Colentina, pe Doamna 
Ghica, în Petricani 
sau în parcul Plum
buita, unde duminica 
și in alte zile pot fi 
văzuți lucrînd de zor 
sute de oameni, se află 
deja in plină desfășu
rare. Priveam pe cei 
ce vorbeau despre 
toate acestea și multe 
alte proiecte gospodă
rești asemănătoare 
Priveam și pe cei ce 
ascultau, deși poate 
le mai ascultaseră și 
alte dăți, cu alte pri
lejuri. N-avea absolut 
nici o Importanță că 
pentru ei toate acestea 
erau lucruri cunoscu
te. Important era că 
ei vorbeau cu mindrie 
despre ele, cu conști
ința exactă că se vor 
mai sfătui de multe 
ori. împreună eu can- 
didații și apoi cu ale
șii lor. despre ele, că 
vor munci cu pasiune 
pentru înfăptuirea lor, 
deoarece le vor înfăp
tui pentru ei înșiși, 
pentru copiii și nepo
ții lor.

D. TÎRCOB

scripția electorală nr. 3 Sighișoara, 
Gheorghe Pușkaș, rectorul Institutu
lui de medicină și farmacie din 
Tirgu-Mureș, și loan Lapohoș, recto
rul Institutului pedagogic din Tirgu- 
Mureș, in Circumscripția electorală 
nr. 9 Band.

în județul NEAMȚ — Maria Uță, 
director adjunct al grupului școlar 
industrial de chimie din Piatra Neamț, 
și Maria Cdstîn, director adjunct al 
școlii generale nr. 3 din Piatra Neamț, 
in Circumscripția electorală nr. 1 
Piatra Neamț, Ion Vlad, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Roman 
al P.C.R., în Circumscripția electorală 
nr. 5 Roman, Nicolae Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul ener
giei electrice, în Circumscripția elec
torală nr. 9 Bicaz.

în județul OLT — Alexandru Din- 
că, președintele cooperativei agri
cole de producție Văleni, și Gheor
ghe Voica, președintele cooperativei 
agricole de producție Radomirești. in 
Circumscripția electorală nr. 4 Dră- 
gănești-Olt, Constantin Munțiu, di
rectorul întreprinderii pentru crește
rea și ingrășarea porcilor din Caracal, 
și Florea Filip, directorul întreprin
derii agricole de stat Redea, în Cir
cumscripția electorală nr. 6 Studina, 
Traîan Dudaș, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor. în Circumscripția 
electorală nr. 9 Balș ;

în județul PRAHOVA — Gheorghe 
Haivei, directorul întreprinderii a- 
gricole de stat Tohani, și Mihai Ar- 
ghir, directorul întreprinderii agri
cole de stat Movila Vulpii. în Cir
cumscripția electorală nr. 13 Mizil ;

tn județul SUCEAVA — Viorel 
Fosa, directorul întreprinderii de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Cimpulung Moldovenesc, și Mircea 
Dobre, director tehnic la exploatarea 
minieră Leșu Ursului, în Circum
scripția electorală nr. 8 Vatra Domei, 
Dumitru Dobrotă, director tehnic Ia 
Combinatul de celuloză și hîrtie Su
ceava. și Toader Brădățeanu, direc
tor tehnic Ia Combinatul de prelu
crare a lemnului Suceava. în Circum
scripția electorală nr. 10 Dolhasca ;

In județul TELEORMAN — Marin 
Nedea, directorul Stațiunii de meca
nizare a agriculturii — Purani. și 
Gheorghe Tirnăcop, directorul Sta
țiunii de mecanizare a agriculturii- 
Botoroaga. în Circumscripția electo- 
rală nr. 2 Drăgănești Vlașca, Emilian 
Mihăilescu, directorul Direcției ge
nerale pentru agricultură, industrie 
alimentară și ape a județului Teleor
man. și Marin Nisipasu, președintele 
Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție — Teleorman, 
în Circumscripția electorală nr. 5 
Drăcșeneni ;

în județul TIMIȘ — Puiu Dumi
tru, general-maior, în Circumscrip
ția electorală nr. 11 Făget ;

în județul VÎLCEA — loan Ursu. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. în' 'Circum
scripția electorală nr. 1 Rirrinictl'-Vil-

Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală 
generalul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România. însoțit de o 
delegație militară, care, la. invitația 
generalului de armată Nikola Liubi- 
cici. secretarul federal pentru apăra
rea națională al R.S.F. Iugoslavia, a 
făcut o vizită in această țară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți generalul 
Ion Coman, prim-adjunct al 
trului apărării naționale și 
Marelui Stat Major, generali 
teri superiori. Au fost de față re
prezentanți ai Ambasadei R.S.F. Iu
goslavia la București.

★

La plecarea din Belgrad, oaspetele 
român a fost condus de 
armată Nikola Liubicici, 
persoane oficiale.

*
Sîmbătă după-amiază

colonel 
minis- 
șef al 
și ofi-

genera! de 
și de alte

avut Ioc 
culturală 

astăzi", 
expuneri 
științific

a 
în Capitală o manifestare 
sub genericul „Pakistanul. 
Cu acest prilej au făcut 
Nicolae Călina, cercetător 
la Institutul de știinte politice și de 
studiere a problemei naționale, și 
prof. univ. dr. docent Nicolae Poop. 
Manifestarea s-a încheiat prin pre
zentarea unor filme documentare pa
kistaneze.

(Agerpres)

a
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 februarie, în țară s Vreme în 
general rece, mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fl temporar 
noros. Vor cădea ninsori locale, îndeo
sebi în nordul tării și zonele de munte. 
Vintul va prezenta intensificări locale 
in primele zile. Minimele vor fi cuprin
se între minus 16 șl minus 6 grade, mai 
coborîte în depresiuni și nordul țării, 
iar cele maxime între minus 8 și 2 
grade. Tn București : Vreme relativ 
rece. Cerul va fi temporar noros, favo
rabil ninsorii. VInt moderat cu inten
sificări la începutul intervalului. Tem
peratura în scădere la început, apoi 
staționară.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu caldă apreciere mesajul dumneavoastră de felicitare cu 
ocazia Zilei naționale a Noii Zeelande și doresc să vă transmit mulțumirile 
mele sincere pentru sentimentele pe care le-ați exprimat.

Vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc. în numele meu și al poporului 
din Noua Zeelandă, pentru bunele dumneavoastră urări si să vă transmit, 
la rindul meu. aceleași urări.

împărtășesc convingerea Excelenței Voastre că relațiile strinse dintre 
Noua Zeelandă și România vor fi atit spre binele comunității mondiale, cit 
și spre binele celor două tari ale noastre.

DENIS BLUNDELL
Guvernator general 

al Noii Zeelande

în județul ILFOV — Constantin
Drăgan, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 4 Buftea. Ion 
Oancea, directorul întreprinderii 
agricole de stat Chirnogi. și Nicolae

.ufcBasbu,» directorul întreprinderii avi-. __ ________________ „______ ...
cole' Crevedia. în Circumscripția elec- cea. Ion Tndose, membru' supleant 
torală nr. 13 Hotarele.

în județul MARAMUREȘ — Mihal 
Beniuc, scriitor, în Circumscripția 
electorală nr. 4 Tirgu Lăpuș.

în județul MUREȘ — Maria David, 
Erou al Muncii Socialiste, directorul 
Fabricii de stofe din Sighișoara, și 
Elena Galea, inviner-șef !â Fabrica 
de stofe din Sighișoara, fn Circum-

al C.C. al P.C.R.. adjunct al minis
trului construcțiilor industriale. în 
Circumscripția electorală nr. 2 Căli- 
mănești. Ion Aslan, directorul între
prinderii agricole de stat — Drăgă- 
șani. și Toni Ciolacu, directorul Sta
țiunii de cercetări 
în Circumscripția 
Drăgășani.

viticole Drăgășani, 
electorală nr. 6

• Ilustrate cu flori de clmp :
SCALA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9:11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a îndrăgostiți!
TRAL — 9.15:
18,15; 20,30
O Permisul de 
CEAFARUL — 
18,30; 20,45, BUCUREȘTI 
13,15; 16,15
— 9,15; 11,30: 13,45; 16;
• Actorul și sălbaticii

: — 9; 11,45; 14,30; 17,30;
I PITOL — 9,30; 12.30; :

12; 16;
12,30;

anului I : CEN-
11.30; 13,45; 16:

conducere : LU- 
9; 11,15; 13.30; 16; 
----------- 9; 11,15; 

18,30; 20,45, FAVORIT 
-----  ‘---18,15; 20,30

i : PATRIA
; 20,30, CA- 
16.15: 19,15.
; 19,15. ME- 

j; iz,ou, 16; 19,15,
8.30: 11.30; 14.30; 17,30;

ticii partidului de vitalizare «i ridi
care Ia o nouă viață economică și so- 
cial-culturală a 
tării.

La cele 241 de 
desfășurate pină 
Vilcea au luat parte peste 33 500 oa
meni ai muncii din toate sectoarele 
de activitate. în cuvintul lor, cei 
1 465 de vorbitori au subliniat cali
tățile remarcabile ale candidaților 
propuși, precum și realizările colec
tivelor de muncă pe care aceștia le 
reprezintă. Pe lista candidaților pen
tru consiliile populare figurează, 
între alții, maistrul Constantin Ilin- 
ca, care, in calitatea sa de secretar 
al comitetului de partid al Combi-, 
natului de prelucrare a lemnului

tuturor județelor
adunări electorale 
acum in județul

Rm. Vilcea, a dat 
pregătire politică, 
zatoric și de inițiativă, iar ca ad
junct de șef de secție la fabrica de 
placaj a combinatului și-a adus o 
contribuție substanțială la realizarea 
unei producții suplimentare de 31 
mc placaj de către colectivul secției 
sale, numai in luna Ianuarie. Prin
tre candidații propuși am remarcat 
și pe cooperatoarele fruntașe Eli- 
sabeta Modoran și Maria Preduțoiu, 
care, împreună cu ceilalți membri ai 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Șutești au livrat, peste 
prevederi, la fondul statului, 26 tone 
carne, 46 tone cartofi, 20 tone po
rumb.

dovadă de o bună 
de spirit organi-

(Agerpres)

9,30;
FEROVIAR — 9

( LODfA ,r-r 9,15
! GL'QRÎÂ

20,30.
a Zapata :
11,30; 13,45; 
FILMULUI 
20,30.
a Acțiunea 
14; 16; 18, 
a Program 
NA — 20.
o Program
— 9.45: 11,15; 12.30.
a Darling — 10, Sandra — 12,15, 
Nadejda — 18,30, Viața și epoca 
judecătorului Roy Bean — 20,30 : 
cinemateca (sala Union).
0 Iluminare : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Jerry traficantul : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30;
GRIVIȚA — 9: 11,15; 13,30 
18,15; 20.30, MODERN - 9; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
a Nemuritorii : BUZEȘTI
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
— 13,45; 16; 18,15; 20,30, ARTA - 
13,30; 15,45; 18: 20.15.
a Școala tinerilor căsătoriți : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
a ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
DACIA — 9; 12,30; 16; 19,15, VOL-

FESTIVAL — 9,15; 
16; 18,30; 20,45, CASA 
- 10; 12; 14: 16; 18,15;

Bororo : DOINA — 
MUNCA — 16: 18; 20. 
de documentare: DOI-

pentru copii : DOINA

20,45, 
io; 

11,15:

— b; 
LIRA

In numele președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Manea 
Mănescu. prim-ministru al guvernu
lui. a invitat, sîmbătă. la o partidă 
de vînătoare, în pădurile Albele, 
Teșila și Ogarca. din raza Ocolului 
silvic Ghimpați, județul Ilfov, pe 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la București.

Au luat parte tovarășii Paul Nicu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și învăță- 
mîntului. George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, Ion St. Ion, 
secretar general al guvernului. Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

La partida de vînătoare au parti
cipat ambasadorii R. S. Cehoslovace
— Miroslav Sulek, R. P. Albania — 
Nikolla Profi. U.R.S.S. — Vasili Iva- 
novici Drozdenko, Republicii Cuba
— Nicolas Rodriguez. Republicii Al
geriene Democratice și Populare — 
Larabi Demaghlatrous, R. F. Germa
nia — Erwin Wikert, Republicii Ara
be Egipt — Osman Assal, Franței — 
Francis Levasseur, Indiei — V. K. 
Ahuja, Finlandei — Pentti Suomela, 
Republicii Islamice Mauritania — 
Sidi Bouna Ould Sidi. Austriei — 
Werner Sautter, Belgiei — Jacques 
Graeffe, Israelului — Yohanan Co
hen, Republicii Tunisiene — Taieb 
Sahbani, Marocului — Maati Jo-rio, 
Republicii Gaboneze — Jean Firmin 
N’Gondet. R. P. Chineze — Li Tin- 
ciuan. Regatului Cambodgiei — Chea 
San, Irakului — Ahmad Hussein Al- 
Samarrai, Suediei — Curt Leijon, 
R. P. Polone — Wladyslaw Wojtasik,

Iranului — Aii Reza Bahrami, R.S.F. 
Iugoslavia — Petar Dodik, S.U.A. — 
Harry G. Barnes jr„ Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei — Hani Khasaw- 
neh, Republicii Guineea — Ibrahima 
Camara, Columbiei — Fernando Ur- 
daneta Laverde, R. P. Bulgaria — 
Ivan Abagiev, Republicii Liberia — 
Joseph Hartfort Graham, Japoniei
— Ryoko Ishikawa. Olandei — Au
gust H. Croin, R. P. Ungare — 
Gyorgy Biczo, Braziliei — Paulo 
Braz Pinto da Silva, Republicii Ele
ne — Dimitri A. Papadakis, Dane
marcei — Niels Boel ; însărcinații 
cu afaceri ad-interim al : Republicii 
Arabe Siriene — Muhsem Sayadi, 
Ecuadorului — Gonzalo Paredes 
Crespo, Italiei — Paolo Pucci di Be- 
nisichi, Republicii Costa Rica — Ed
gar Monge. Portugaliei — Luis Quar
tin, R.P.D. Coreene — lang Miăng 
Săp. Marii Britanii — R. B. Dorman,.' 
R. P. Mongole — D. Purev. Mexicu
lui — Salvador CamDos, Argentinei
— Gaspar Taboada, R. P. Congo — 
B. M’Bouma ; locțiitorul șefului Re
prezentanței consulare și comerciale, 
a Spaniei — Juan de Barandica, di
rectorul Centrului de informare al 
O.N.U. — Sayed Chedid. directorul 
Centrului demografic O.N.U. — Fer
dinand Rath, reprezentantul perma-, 
nent al Organizației pentru elibera
rea Palestinei — Imad Abdin.

La terminarea partidei. în cadrul 
pitoresc al pădurii Albele, primul 
ministru al guvernului, tovarășul 
Manea Mănescu. a oferit o masă vî- 
nătorească. care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, cordială.

(Agerpres)

GA — 9,30; 12,30; 16: 19. AURORA
— 9,30; 12,15; 16; 19.
o Un gentleman In Vestul sălba
tic : LUMINA — 8.45: 11.30: 14.15: 
17; 20.
0 Visuri împlinite : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 18: 20.15.
• Conrack : BUCEGI — 15.30: 18: 
20,15.
a Zidul : COTROCENI -
17,30; 20, MIORIȚA — 9: 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Tunurile din Navarone :
REA — 15.30; 19.
• Călătorie întreruptă :
GAȘI — 16; 18,15.
a A început la Neapole :
LEȘTI — 15,30: 18: 20,15.
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
o Cavalerii teutoni :
— 16; 19.
a Cei șapte magnifici : 
TARI — 15,30: 18: 20,15.
a Urmărit — urmărită :
RUL — 16; 18: 20.
a Cidui : PACEA — 10;
a Timpuri noi : POPULAR
16; 18: 20.
a Păcală : COSMOS — 13: 16; 19. 
a Clanul sicilienilor : FLACARA
— 15,30; 18; 20.15.
a Un zimbet pentru mal tlrziu: 
VITAN — 15.30; 18; 20.
a Chitty—Chitty, bang—bang: RA
HOVA — 10: 16: 19.
a Dragoste la 16 ani : PROGRE
SUL — 18; 20.
a Explozia : PROGRESUL

13.30:
11.15:

UNI-

CRÎN-

GIU- 
TOMIS 

18: 20,15. 
MOȘILOR

FEREN-

VIITO-

15.30; to.
14:

16.
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a Teatrul Național București (sa
la mare) : Furtuna — 10,30, Dan
ton — 19, (sala mică) : Prizonie
rul din Manhattan — 10.30, Dulcea 
pasăre a tinereții — 15. Take, Ian- 
ke și Cadir — 19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(sala Studio) : Ciclul „După amie
zile muzicale ale tineretului” — 18. 
a Opera Română : Don Pasquale 
— 11. Coppetia — 19.

• Teatrul de operetă : Vint do 
libertate — 10.30. Contesa Marltza
— 19',30.
a Teatrul de comedie : Preșul — 
10, O noapte furtunoasă — 15. To
varășul feudal $1 fratele său — 
19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimia — io. Joe de 
pisici — 15, Intr-o singură seară
— 19,30, (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : A 12-a noapte — 10. Ellsabe- 
ta I — 15, Noile suferinto alo ti- 
năruiul „W" — 19.30.
O Teatrul Mic : Stilpil societății
— 10.30. Viața e ca ud vagon 7
— 15, Matca — 19.30.
a Teatrul „C I. Nottara" (sala 
Magherul : Aici a dormit G. Wa
shington — 10. Lady X — 15. Ul
tima cursă — 19,30, fspl.i Studio) : 
Piticul din grădina de vară — 

, 15,30, Corrida —. 20.
■ a Teatrul- Gfuiesti : Cine ucide 

dragostea — 10, Casa care a fu
git pe ușă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un bătat și o fată —
19.30.
a Teatrul satirie-muzfcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Pardon, scu
zați, bonsoar — 11: 19,30, (sala Vic
toria) : Un băiat do zahăr... ars
— 11: 19,30.
a Teatrul de revistă si comedie 
,,I. Vasilescu“ ; Piruete muzicale
— 10. Dudul tut Traian — 19.30.
a Teatrul „Ion Creangă" : 
fița cu trei... iezi — 10. Nota 
Ia purtare — 16.
a Teatrul „Țăndărică” (sala 
demiei) : Tigrișorul 
Răi și nătărăi — 12.
a Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" : Tară bogată-n frumu
seți — 19.30.
e Studioul T.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Opera de trei parale — 
20.
a Ansamblul artistic „Doina" al 
armatei (sala Casei centrate a ar
matei) : Trecea revista militară —
19.30.
a Circul de stat : Un serif la... 
circ — 10; 16: 19,30.

Scu- 
zero

Aca-
Petre — 10.

FOTBAL : LA GIULEȘTI, CA-N ZI DE CAMPIONAT

SPORT « SI ►ORT • SPlDRT • SPCJRT^h SPORT • SPART-V/Ix 1 <jr ’ / ix l ■(, ▼ vZlx

HANDBAL: ÎN „CUPELE CAMPIONILOR EUROPENI" ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Steaua-Borac și TENIS DE MASA: 
Campionatele mondiale 

de Ia Calcutta Rapid — F. C
ZURICH 8 (Agerpres). — Ieri a fost 

efectuată la Basel tragerea la sorți a 
semifinalelor Cupei campionilor eu
ropeni la handbal. Iată programul 
întilnirilor : masculin : Steaua Bucu
rești — Borac Banja Luka (Iugosla
via) ; V.F.L. Gummersbach (R.F.G.) 
— A.S.K. Vorwaerts Frankfurt pe 
Oder (R.D.G.) ; feminin : Institutul

*
După o zi de odihnă, turneul Inter

național feminin de handbal de la 
Cheb (Cehoslovacia) a fost reluat cu 
meciurile din etapa a patra. Selec
ționata secundă a României a intilnit 
reprezentativa Ungariei, in fața că
reia a pierdut cu scorul de 8—20 
(4—10). într-un alt joc, echipa Iu
goslaviei a învins cu scorul de 22—15 
(10—7) formația Bulgariei.

de educație fizică și sport București
— Spartak Kiev ; Lokomotiv Zagreb
— Vasas Budapesta. Meciurile tur 
se vor disputa între 21 și 27 februa
rie, iar returul între 28 februarie și 
6 martie (pentru echipele feminine) 
și între 7 și 13 martie (pentru echipe
le masculine).

*
La Hanovra s-a jucat meciul de 

handbal dintre selecționatele mascu
line ale R.F. Germania și Poloniei. 
La capătul unui joc echilibrat, hand- 
baliștii vest-germani au obținut 
victoria la limită, cu scorul de 10—9 
(5—5). Golgeterii formației Învingă
toare au fost Hofmann și Deckarm, 
care au înscris cite patru puncte fie
care. Din echipa poloneză s-au evi
dențiat Zielinski și Klempel.

CALCUTTA 8 (Agerpres). — Com
petițiile pe echipe din cadrul cam
pionatelor mondiale de tenis de masă 
de la Calcutta continuă sub semnul 
surprizelor. în „Cupa Swaithiyng" 
rezervată formațiilor masculine, e- 
china Iugoslaviei a învins cu 5—3 
selecționata Japoniei, iar reprezenta
tiva Cehoslovaciei a întrecut cu 5—3 
echipa Suediei. Reprezentativa R. P. 
Chineze a ciștigat cu 5—0 meciul cu 
echipa Ungariei. în timp ce forma
ția României a întrecut cu 5—0 se
lecționata Indiei,
2— 5 intilnirea cu

Rezultate din 
(feminin) : R. P. 
Germania 3—0 ; Japonia — România
3— 0 ; Anglia — Iugoslavia 3—1 ; 
Bulgaria — Polonia 3—0.

cuoierzînd însă 
Japonia.
„Cupa Corbiilon" 
Chineză — R. F.

ATLETISM: 2,27 metri 
la săritura în înălțime

Iată că după ce ciștigase săptămîna 
trecută, chiar la Pitești, cu 3—2, 
partida cu F.C. Argeș, și ieri, în meci 
revanșă, Rapid s-a impus in fața 
aceluiași adversar, de astă dată cu 
3—0 (1—0). întrecerea dintre bucureș- 
teni și piteșteni, care printre altele 
promitea să-i pună față în față 
Răducanu și .pe Dobrin, 
îmbulzeală ,a 
registrîndu-se 
lete vîndute 1 
tuit vreme de 
golească tribunele. Numeroșii 
tatori au rămas ferm pe poziții, fiind 
probabil satisfăcut! de felul în care 
se desfășura jocul. Ca și la Pitești, 
echipa Rapid a înscris mai multe go
luri după pauză. (Antrenorul Motroc 
îmi spunea că jucătorii giuleșteni 
sînt în prezent mai bine pregătiți fi
zic decît adversarii lor, aceștia acu- 
zind de altfel și urmările gripei de

pe 
a provocat 

casele stadionului, în- 
peste zece mii de bi- 
Nici viscolul ce a bin- 
o repriză n-a reușit să 

spec-

care au suferit recent majoritatea 
fotbaliștilor argeșeni).

Punctele au fost marcate de către 
Manea — două goluri frumoase - 
și de Savu, un gol și mai spectacu
los (șut peste cap, preluare directă 
din centrarea aceluiași Manea). Din
tre rapidiști s-au remarcat Manea. 
Marin Florin și Angelescu. dar e 
partidă de excepție a jucat ieri Ră
ducanu. Portarul echipei naționale a 
intervenit de-a dreptul uluitor în 
cel puțin cinci situații periculoase 
create de Dobrin, lui datorîndu-i-se 
în foarte mare măsură faptul că ar
geșenii n-au înscris nici un goi. De la 
F. C. Argeș, pe lingă Dobrin, bine 
au jucat Olteanu și Radu I.

Miercurea viitoare, Rapid va !n- 
tilni la Oradea pe F. C. Bihor, altă 
divizionară „B“ aflată 
censiune.

în plină as-

V. M.

TENIS „Circuitul României"
Campionul R.D.G. - Thomas Emmrich 

de Traian Marcu
invins

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). Aproape 
1 500 de timișoreni au luat loc ieri 
in tribunele sălii „Olimpia" pentru 
a urmări intrecerile semifinale din 
cadrul celui de-al cincilea turneu pe 
teren acoperit al „Circuitului Româ
niei". în prima semifinală. 
Ovici, recunoscut pentru jocul 
regularitate, cu mingi lungi 
fundul terenului, l-a invins, fără 
ficultate, in numai 52 de minute, 
Dumitru Hărădău.

Deosebit de disputată a fost 
tîlnirea dintre Ti-aian Marcu, 
vingătorul din sferturi al jucătorului 
maghiar Szdke Peter, și campionul 
R. D. Germane. Thomas Emmrich. 
ciștigătorul turneelor de la Galați, 
Iași și Cluj-Napoca. Ambii jucători 
au făcut risipă de energie și talent 
pentru a-și apropia victoria. Stilul

Toma 
de 
pe 

di- 
pe
în- 
in-

s-asobru al tenismanului german 
completat fericit cu fantezia tinăru- 
lui brașovean. învins de două ori 
pină acum (la Iași și Cluj-Napoca) 
le Emmrich. Traian Marcu și-a 
luat, în turneul de la Timișoara, 
j binemeritată revanșă. Despre dir- 
:enia acestei partide vorbește și 
faptul că fiecare jucător și-a fructi
ficat integral serviciile, victoria fiind 
decisă in urma disputării tie-break- 
'irilor. Deci, duminică, o finală intre 
Toma Ovici și Traian Marcu.

Iată rezultatele tehnice ale semi
finalelor : Toma Ovici — Dumitru 
Hărădău 6—1, 6—0 ; Traian Marcu — 
Thomas Emmrich (R.D.G.) 7—6, 7—6.

Finalele se vor 
cu începere de la 
Următorul turneu 
orașul Hunedoara.

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat pe teren acoperit la 
Los Angeles, cunoscutul campion 
american Dwight Stones a egalat re
cordul mondial de sală in proba de 
săritură în înălțime cu o performan
ță de 2,27 m. Recordul lumii apar
ține lui Dwight Stones care l-a sta
bilit săptămînile trecute. Pină nu de 
mult atletul sovietic Valeri 
deținea cel mai bun rezultat 
..indoor" cu 2,25 m.

Turneul echipei Steaua in Siria

Brumei 
mondial

desfășura astăzi, 
ora 9 dimineața, 
va fi găzduit de

*
In prima zi a concursului 

republican universitar ce se desfă
șoară în sala „23 August" din Capita
lă, Dorina Cătineanu a ciștigat două 
probe : săritura în lungime cu 6.21 m 
și 60 m plat in 7”7/10. Mihaela Nagy 
s-a situat pe primul loc la aruncarea 
greutății cu rezultatul de 16.13 m. iar 
Claudiu Șușulescu a terminat învin
gător la 60 m plat în 6”8/10. Proba 
de săritură în înălțime băieți a reve
nit lui T. Lorant cu 2,08 m.

atletic

DAMASC 8 (Agerpres). — Echipa 
de fotbal Steaua a susținut la Da
masc al doilea meci din turneul pe 
care-1 întreprinde în Republica Arabă 
Siriană. După un joc viu disputat, 
partida susținută in compania unei 
combinate locale s-a încheiat la ega
litate : 
toarea 
reanu, 
nescu,
Ion C. Ion, Iordănescu 
Răducanu. La 9 februarie, Steaua ur-

0—0. Steaua a aliniat urmă- 
formație : Iordache, 
Smarandache, Sameș.
Dumitru, Dumitriu IV.

Și

Sătmă- 
N. lo- 
Pantea. 
Marcel

partidă înmează să susțină ultima
Armatei Siriene.

•k

a turneului interna- 
de la Quito (Ecuador)

Siria cu echipa

în ultima zi
țional de fotbal _ ... _______
echipa Racing Buenos Aires a termi
nat la egalitate : 2—2 cu formația
locală Nacional. într-un alt joc. 
Denortiva Universitaria a dispus cu 
1—0 de echipa poloneză Ruch 
Chorzow.

Competiția a fost cîștigată de echi
pa Racing Buenos Aires.

VOLEI: în „Cupa cupelor“

Sala Dinamo din Capitală a găzduit 
aseară. în cadrul competiției feminine 
de volei „Cupa cuoelor" (primul 
meci dintre echipele Traktor Schwe
rin (R.D. Germană) și Dinamo Bucu-

rești. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 3-1 (15-17. 15—9, 15-9, 15—12) 
in favoarea oaspetelor. Returul are 
loc săptămîna viitoare la Schwerin.
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Conferința pentru securitate In sprijinul procesului revoluționar din Peru Agendă economică internațională
și cooperare în Europa

Intervenția reprezentantului român
GENEVA 8 (Agerpres). — In contextul finalizării documentelor 

menite să pună baza unei securități reale pentru toate statele conti
nentului, delegațiile participante Ia Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa și-au concentrat eforturile asupra stabilirii unor 
considerente de bază care să asigure continuarea eforturilor după 
conferință, in vederea realizării 
dezarmării pe continent.

destinderii militare si a nromovării

O declarație a P. C. Peruan
9 Record de falimente în Franța ® Scăderea producției de 
automobile în Italia ® Reducerea taxei de scont în Anglia

DE PRETIHINDENI
Luînd cuvîntul la aceste dezbateri, 

reprezentantul român a subliniat ne
cesitatea ca negocierile viitoare în a- 
ceste domenii să se poarte potrivit 
unor principii clare, care să asigure 
luarea în considerare a intereselor 
tuturor statelor participante la con
ferință. precum si legătura care exis
tă între aspectele politice și cele 
militare ale securității, faptul că 
există o legătură reciprocă intre 
securitatea fiecărui stat participant și 
securitatea în Europa, intre securi
tatea europeană și securitatea in 
lume. El a evidențiat, de asemenea.

importanța dezbaterii acestor ches
tiuni nu de la bloc la bloc, ci în 
conformitate cu regulile de procedu
ră. care prevăd expres că această 
conferință are loc în afara alianțelor 
militare.

în același sens, au luat cuvîntul 
reprezentanții Iugoslaviei și Austriei 
— insistînd îndeosebi asupra 
cesității ca tarile neutre 
fie lăsate in afara unor 
nea negocieri — precum 
prezentantii delegațiilor 
S.U.A.. Canadei. Maltei, 
ale altor țări.

ne- 
să nu 
aseme- 
și re- 

U.R.S.S., 
Angliei și

LIMA 8 (Agerpres). — Partidul Co
munist Peruan condamnă actele de 
vandalism săvîrșite de provocatori, 
precum și acțiunea subversivă pusă 
la cale de un sector al Gărzii civile 
și se alătură forțelor populare care 
și-au manifestat sprijinul față de gu
vernul președintelui Juan Velasco 
Alvarado și față de măsurile energice 
luate pentru normalizarea situației in 
țară — se arată într-o declarație dată 
publicității la Lima și transmisă de 
agenția Prensa Latina. în document, 
P.C.P. acuză imperialismul nord-a- 
merican, precum și oligarhia internă 
și aliații acesteia de a fi încercat, cu 
orice chip, să oprească procesul re
voluționar pentru independență na
țională și progres social, inițiat de 
guvernul condus de președintele Juan

Velasco Alvarado. „Trebuie să con
tribuim cu toții, alături de armată, 
la rapida normalizare a situației" — 
se arată în declarație — precizîn- 
du-se că Partidul Comunist Peruan, 
alături de toate forțele patriotice și 
revoluționare ale țării, își pune, o 
dată mai mult, contingentele sale în 
serviciul acestui țel suprem.

în sprijinul măsurilor adoptate de 
guvern s-au pronunțat și partidul 
„Acțiunea Populară Socialistă" — ca
re a propus organizarea de comitete 
populare de sprijin — precum și 
Partidul Democrat Creștin, care 
condamnat acțiunea desfășurată 
forțe contrarevoluționare ostile i 
cesului de transformări inițiat de ] 
ședințele Juan Velasco Alvarado.

DELHI. — Ministrul petrolului și 
resurselor minerale al Arabiei Sau- 
dite, Ahmed Zaki Yamani, a declarat 
la Delhi, unde se află în vizită, că 
țara sa se opune majorării prețului 

Arabia 
la

petrolului. El a adăugat că 
Saudită va furniza Indiei petrol 
un preț rezonabil pentru o țară în 
curs de dezvoltare.

Obiectivul acestor măsuri este stimu
larea investițiilor.

PARIS. — Numărul falimentelor în 
Franța a atins un nou record anul 
trecut, fiind de II 974, in creștere cu 
27 Ia sută, in comparație cu anul 1973 
— a anunțat un comunicat al Insti
tutului Național de Statistică din 
Paris.

Pregătiri în vederea Conferinței pentru examinarea modului 
de aplicare a Tratatului privind neproliferarea armeior nucleare

GENEVA 8 (Agerpres). — Comi
tetul pregătitor al Conferinței pen
tru examinarea modului de aplicare 
a Tratatului privind neproliferarea 
armelor nucleare a continuat dezba
terile asupra 
ale conferinței, 
ma modului de 
documente.

Intervenind în 
tanții Iugoslaviei, Nigeriei, Zairului, 
Filipinelor și Ghanei au subliniat 
necesitatea ca viitoarea conferință 
să se încheie cu rezultate practice, 
consemnate în documente unanim 
acceptabile, care să răspundă impe
rativelor dezarmării nucleare, asigu
rării păcii și securității internațio
nale. Ei au insistat asupra necesi
tății ca documentele ce vor fi adop
tate să conducă, de asemenea, la in
tensificarea cooperării internaționale 
in domeniul nuclear, la dezvoltarea 
aplicațiilor pașnice ale energiei ato
mice în țările în curs de dezvoltare.

documentelor finale 
abordînd și proble- 
adoptare a acestor

dezbateri, reprezen-

In cadrul dezbaterilor privind pro
cedurile de adoptare a documentelor 
finale ale conferinței a intervenit și 
delegația română. Reprezentantul 
țării noastre a arătat că documentele 
finale ale conferinței trebuie să în
globeze, practic, toate măsurile pe 
care statele-părți le vor iniția în ve
derea transpunerii in practică a sco
purilor tratatului. în consecință, re
dactarea lor nu poate fi încredin
țată unui comitet de redactare re- 
strins care să acționeze in afara dez
baterilor ce au loc în organismele 
de lucru ale conferinței, ci ele tre
buie întocmite în comitetele confe
rinței, deschise participării tuturor. 
De asemenea, delegatul român a in
sistat ca la lucrările viitorului co
mitet de redactare, care să aibă nu
mai sarcini redacționale, să poată 
participa și statele care au prezen
tat propuneri concrete pentru docu
mentele ce urmează a fi adoptate.

PUTERNICE ACȚIUNI REVENDICATIVE
IN SPANIA

MADRID 8 (Agerpres). — Diversi
tatea și, totodată, 
flictelor sociale 
Spania — aproape 
cursul acestei săptămîni, 
cuprins cele mai diverse ______ ,
de la minele din Asturia pînă la mi
nisterele și teatrele madrilene — au 
determinat organizarea unei reu
niuni guvernamentale sub conduce
rea generalului Franco.

Reuniunea a examinat actuala si
tuație socială din țâră.

In acest timp continuă țpiș.cările 
greviste declanșate în diverse sec
toare și în diferite regiuni ale țării. 
La Sevilla au avut loc ciocniri seri
oase între demonstranții ce protes
tau împotriva creșterii șomajului și 
forțele polițienești, care, potrivit co
municatelor oficiale, au făcut uz de 
gaze_ lacrimogene. In acest sfirșit de 
săptămînă, Madridul este, de aseme
nea, lipsit de spectacole teatrale, în- 
trucit nu au fost încă soluționate 
revendicările formulate de artiști. 
Conflictul între actori și directorii 
de teatru a continuat să se intensi
fice, iar greviștilor li se alătură tot 
mai numeroase personalități artisti
ce, printre care cunoscuta cîntăreață 
și dansatoare Lola Flores.

intensitatea con- 
înregistrate in 
neîntrerupt in 

cînd au 
sectoare,

Din momentul începerii negocieri
lor, salariații au hotărît să organi
zeze desfacerea stocurilor de produ
se acumulate.

Această acțiune revendicativă a 
muncitorilor de Ia Lambert nu este 
izolată, ci face parte dintr-o serie 
de acțiuni asemănătoare, desfășura
te de salariații a numeroase 
mici și mijlocii care au de 
față unor numeroase dificultăți 
te de recesiunea economică.

Comunicat

IN BELGIA
InBRUXELLES 8 (Agerpres). — 

semn de protest față de intenția 
conducerii firmei belgiepe „Val Sent 
Lambert" de a sista producția și de 
a-i pune astfel în disponibilitate pe 
muncitori, aceștia au ocupat atelie
rele, asumîndu-și, de asemenea, su
pravegherea tuturor activităților 
productive.

La intervenția guvernului, au în
ceput tratative pentru reglementarea 
acestui conflict de muncă.

LONDRA,

firme 
făcut 
crea-

amcricano-pakistanez
la încheierea vizitei în S.U.A. a pre

mierului Zulfikar Aii Bhutto

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
în comunicatul comun dat publici
tății la Washington, la încheierea 
vizitei oficiale întreprinse în State
le Unite de primul ministru al Pa
kistanului, Zulfikar Aii Bhutto, se 
arată că „președintele Gerald Ford 
i-a dat acestuia asigurări privind 
faptul că S.U.A. sprijină „indepen
dența și integritatea teritorială a 
Pakistanului". Cu același prilej, șe
ful executivului american a preci
zat că Statele Unite vor acorda Pa
kistanului o cantitate suplimentară 
de 300 000 de tone de grîu. pentru a- 
coperirea necesităților acute de pro
duse alimentare, provocată de seceta 
puternică din această țară.

Comunicatul precizează că preșe
dintele Gerald Ford și primul mi
nistru Zulfikar Aii Bhutto au trecut 
în revistă măsurile importante a- 
doptate în vederea normalizării re
lațiilor dintre țările din Asia de 
sud-est.

au 
de 

pro- 
pre-

WASHINGTON. — Comitetul pen
tru căi și mijloace al Camerei Repre
zentanților a aprobat reducerea cu 
20,1 miliarde dolari a impozitelor, 
măsură propusă în proiectul de buget 
prezentat Congresului de președintele 
Gerald Ford. Textul legii respective 
prevede reducerea impozitelor plătite 
în special de contribuabilii cu veni
turi mici și mijlocii.

BONN. — Pentru prima oară în 
istoria ei, R. F. Germania are un de
ficit de zahăr și va concura cu Ma
rea Britanie și Italia la importurile 
de zahăr ale țările C.E.E. — infor
mează agenția Reuter. Se prevede că 
producția de zahăr a R.F.G., în 1975. 
va scădea cu 129 000 tone.

Partidul Guatemalez al Muncii denunță
teroarea anticomunistă

CIUDAD DE GUATEMALA 8 
gerpres). — Comisia Politică a 
al Partidului Guatemalez al Muncii 
(P.G.T.) a dat publicității un comu
nicat, denunțînd împrejurările în 
care au fost asasinați secretarul ge
neral al C.C. al partidului, Huberto 
Alvarado, precum și alte șase per
soane. între care trei femei. Potrivit 
documentului transmis de agenția 
Prensa Latina la 20 decembrie 1974 
împotriva grupului de comuniști în
trunit in districtul 12 al capitalei 
guatemaleze au fost trimise impor
tante forte polițienești și militare, 
care au deschis focul. Lupta a durat 
aproximativ o oră, apoi grupul a 
fost arestat și dus la garnizoană și

la diverse sedii ale poliției, unde 
militanții au fost torturați timp de 
mai multe ore și, în final, împușcați, 
cadavrele fiind îngropate, pe ascuns, 
în împrejurimile capitalei.

Documentul acuză clasele reac
ționare și partidele politice care se 
servesc de folosirea metodelor fas
ciste represive împotriva poporului, 
criticînd constituirea, cu aprobarea 
guvernului, a detașamentelor para
militare, organizate și conduse de 
armată și poliție și finanțate de ma
rii moșieri și capitaliști reacționari, 
din țară, cu scopul de a lichida, prin 
crime și teroare opoziția manifesta
tă de masele largi populare.

LISABONA 8 (Agerpres). — Jur
nalul oficial al guvernului portughez 
a publicat, sîmbătă, un decret-lege 
care precizează că alegerile pentru 
adunarea constituantă vor avea loc 
pînă la data de 25 aprilie, ziua exac
tă urmînd să fie stabilită de președin
tele republicii.

Declarația-program 
a guvernuhi etiopian

Decretul-lege constituie un amen
dament la articolul 4 al legii consti
tuționale, din 14 mai 1974, care pre
vedea ca alegerile să se desfășoare 
înainte de 31 martie 1975. El reamin
tește, pe de altă parte, că. în baza 
programului Mișcării Forțelor Arma
te, alegerile trebuie să fie organizate 
intr-un interval de 12 luni, care se 
încheie la 25 aprilie. Documentul 
menționează, de asemenea, că s-a în
registrat o 
perațiunlie

oarecare întîrziere în o- 
de înscriere pe liste.

e*

LONDRA. — Banca centrală a An
gliei a anunțat reducerea taxei de 
scont la nivelul minim — 10,75 la 
sută, fiind cea de-a treia măsură de 
acest fel de la începutul acestui an. 
Este, în același timp, pentru prima 
dată în ultimele 18 luni cînd această 
dobindă este coborîtă sub 11 la sută.

ROMA. — Producția de automobile 
a Italiei a scăzut cu 10 la sută in 1974, 
în comparație cu anul precedent. In 
același timp, exporturile de automo
bile ale Italiei au crescut cu 4,6 la 
sută, înregistrînd un nou record. Din 
cele 1 630 686 automobile produse în 
1974, Italia a exportat 686 244.

Reuniunea de la Dakar

pentru materii prime
DAKAR 8 (Agerpres). — Repre

zentanții a peste 100 de țări în curs 
de dezvoltare au convenit vineri. în 
cadrul lucrărilor Conferinței pentru 
materii prime, asupra instituirii unui 
organism menit să asigure coordona
rea asociațiilor producătorilor din 
lumea a treia în domeniul principa
lelor materii prime. Ei au aprobat, 
de asemenea, un proiect referitor la 
crearea unui fond de stabilizare a 
materiilor 
dezvoltate 
conomic.

Crearea 
nare a fost propusă de patru țări la- 
tino-americane — Ecuador. Peru. Gu
yana și Jamaica — propunere la care 
s-a raliat si. Algeria, și care 
convocarea. în termen de 90 
a unei reuniuni 
ciatiilor din țări 
tare.

Potrivit celor 
actualelor dezbateri, proiectatul me
canism de consultare si coordonare 
a acestor organisme economice spe
cializate va avea ca principale sar
cini organizarea unui vast schimb de 
experiență si informații, coordonarea 
acțiunilor acestor asociații pentru 
realizarea unor acțiuni solidare.

prime între statele slab 
din punct de vedere e-

organismului de coordo-

constitutive 
în curs de

hotărîte în

8 (Agerpres). — La

vizează 
de zile, 
a aso- 
dezvol-

cadrul

BUDAPESTA
Budapesta a fost dat publicității co
municatul Direcției centrale de sta
tistică privind îndeplinirea planului 
economiei naționale a R. P. Ungare 
pe anul 1974. în comunicat se men
ționează că venitul național al țării 
a crescut, în anul trecut, cu 7 la 
sută, în comparație cu anul 1973. 
Producția industrială a crescut în 
aceeași perioadă. în medie, cu 8.2 la 
sută. S-au obținut rezultate însemna
te în industria constructoare de ma
șini, a cărei producție a crescut cu 
11,8 la sută, siderurgică — cu 9.4 Ia 
sută și industria chimică — cu 9,4 
la sută.

în anul 1974, producția agricolă a 
crescut în medie cu 3,7 la sută in 
comparație cu anul precedent. Au 
fost realizate investiții in valoare de 
120 miliarde forinți, ceea ce repre
zintă o creștere cu 11 la sută față 
de 1973. în cadrul comerțului exte
rior, în prețuri comparabile, expor
tul a crescut cu 4 la sută, iar impor
tul cu 18 la sută, depășind nivelul 
planificat.

La 1 ianuarie 1975, populația R. P. 
Ungare număra 10 510 000 locuitori.

• GROENLANDA A 
CRESCUT ÎN ÎNĂLȚIME. 
Experți de la Institutul de stu
dii polare al Universității din 
Ohio au constatat că, în ultimii
9 000 de ani, Groenlanda s-a 
„înălțat" considerabil. Cercetări
le geologice și glaciologice, efec
tuate într-o regiune întinsă din 
vestul insulei, au dus la conclu
zia că în decursul perioadei mai 
sus amintite grosimea ghețari
lor a scăzut apreciabil. Eliberat 
de presiunea acestei imense ma
se de gheață, solul s-a înălțat 
treptat. Procesul a fost mai in
tens la începutul perioadei a- 
mintite. scăzind treptat în inten
sitate pînă cînd — acum 
4 000—5 000 de ani — a încetat 
complet. Savanții au găsit sedi
mente marine în pături de sol 
aflate astăzi la 125 metri deasu
pra nivelului mării.

• STATIE CONTRA IN
CENDIILOR. Uzina ceh°- 
slovacă „Tesla" ia realizat un 
nou tip de stație. împotriva in
cendiilor, înzestrată cu 320 re
ceptori. Instalația poate feri de 
incendiu o întreprindere indus
trială de mărime medie. Noua 
stație de semnalizare a incen
diilor reacționează la toate fe
lurile de fum, avind o mare sen
sibilitate. Receptorii reacționea
ză Ia fumul produs de o concen
trație de 2 miligrame de bumbac 
pe metru cub de aer într-ur 
mediu închis, la fumul produs 
de cărbuni într-o concentrație de
10 miligrame pe metru cub de 
aer și la fumul produs de lem
nul ars într-o concentrație de 
40 miligrame pe metru cub de 
aer.

ADDIS ABEBA. — Guvernul mi
litar provizoriu din Etiopia a dat pu
blicității o declarație-program in 
domeniul economiei. Documentul pre
vede preluarea de către guvern a con
trolului întregii economii și trecerea 
în proprietatea statului a principa
lelor ramuri ale industriilor grele, 
ușoare, prelucrătoare de petrol și gaze 
naturale, producției de energie elec
trică, transporturilor feroviare, ae
riene și maritime, precum și radioul, 
televiziunea și mijloacele de comu
nicație. Trecerea sub controlul guver
nului a întregii economii și a resur
selor naturale — se spune în decla- 
rația-program — va permite Etiopiei 
să pună capăt crizelor și șomajului. 
Aceasta va da posibilitatea guvernu
lui de a realiza o planificare efectivă, 
de a pune în valoare toate resursele 
naturale și umane pentru transfor
marea țării într-un stat modern, pe 
calea progresului economic.

In căutarea unei soluții 
pentru problema Rhodesiei

LUSAKA 8 (Agerpres). — Delega
ția Consiliului Național African din 
Rhodesia, în frunte cu președintele 
organizației, Abel Muzorewa, a sosit, 
vineri, la Lusaka, după reuniunea pe 
care a avut-o, joi, la Dar es Salaam, 
cu președinții Tanzaniei, Zambiei și 
Botswanei. in legătură cu ultimele ac
țiuni consacrate găsirii unei soluții a 
crizei constituționale rhodesiene. Cu 
acest prilej, au fost discutate proble
ma locului și datei eventualei con
ferințe constituționale privind Rho
desia. precum și problema reprezen
tării Ia conferință. Consiliul Național 
African și-a exprimat dorința ca ne
gocierile să aibă loc în afara Rho
desiei.

transmit
într-o declarație, publicată 

de Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, se sub
liniază necesitatea ca guvernul Sta
telor Unite să pună capăt amestecu
lui său în Cambodgia, să suspende 
ajutorul militar acordat lonnoliștilor, 
ca poporul cambodgian să fie lăsat 
să-și rezolve problemele în mod su
veran. Declarația reafirmă hotărirea 
poporului cambodgian de a continua 
lupta pentru eliberarea națională to
tală.

0 delegație 8 internaționalei 
socialiste, condusă de Bruno Kreisky, 
va vizita Marocul, Algeria, Tunisia și 
Libia între 9 și 15 februarie. Delega
ția va avea convorbiri cu conducăto
rii arabi în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu. Președintele Parti
dului Socialist din Austria a mai 
condus o delegație similară în Egipt, 
Siria și Israel în luna martie 1974.

dat publici-
la Lisabona 
externe al

în comunicatul
tații la încheierea vizitei 
a ministrului afacerilor
Marii Britanii, James Callaghan, se
precizează că cele două părți s-au 
pronunțat pentru continuarea efortu
rilor în vederea realizării unei destin
deri reale, pe baza unui dialog multi
lateral, in cadrul conferinței de la Ge
neva pentru securitate și cooperare 
în Europa. Comunicatul evidențiază

DE LA CORESFONDENȚII NOȘTRI:
WASHINGTON:

dorința părților de a extinde relați
ile economice bilaterale.

Kderare la E.S.R.O. Austria
s-a alăturat celor nouă state membre 
ale Organizației europene pentru cer
cetări spațiale (E.S.R.O.).

Grecia pînă la sfîrșitul lunii aprilie 
— a anunțat un purtător de cuvint 
guvernamental. Purtătorul de cuvint 
a arătat că ministrul de interne, 
Constantin Stefanopoulos, a primit 
instrucțiuni din partea primului mi
nistru Caramanlis pentru urgentarea 
îndeplinirii problemelor tehnice puse 
de organizarea alegerilor.

întărirea sectorului public Negocierile americano-panameze

și „regenerarea economiei" de pe insula Cantadora

Cu prilejul împlinirii a 125 de 
ani de la nașterea lui Mihai E- 
minescu, la Biblioteca română 
din New York a avut loc o sea
ră literară dedicată vieții și o- 
perei marelui poet român.

Postul de radio „Universidad" 
din Ciudad de Mexico a trans
mis, in zilele de 1 și 4 februa
rie, două programe consacrate 
formației corale românești de 
renume internațional „Madri
gal". Programele, care au cu
prins „Miniaturi corale" și „Mis- 
sa Brevis", de Palestrina, au 
avut un deosebit succes.

în orașul italian Via 
reggio 
zile trei 
cale de neofasciști.
s-au soldat cu victime. Vineri, a avut 
loc aici o manifestație de protest în 
fața sediului partidului neofascist 
„Mișcarea socială italiană — dreapta 
națională", Ia care au participat nu
meroși cetățeni ai orașului.

s-au comis in numai două
atentate cu bombe, puse la 

Atentatele nu

ai orașului.

Primele alegeri pentru 
consiliile 
ultimii zece ani

municipale din
vor avea loc în

Miniștrii de externe ai
urmează să se întru-C.E.E., care

nească luni și marți la Bruxelles, vor 
reexamina, între altele, temele ce 
vor fi abordate la reuniunea pregăti
toare asupra energiei, prevăzută să 
se desfășoare, în principiu, Ia sfîrși
tul lunii martie, la Paris.

Un nou acord Privind redu‘ 
cerea volumului traficului aerian a 
fost încheiat, vineri, între companiile 
„Pan American Airways" (S.U.A.) și 
„British Airways" (Marea Britanie). 
în baza înțelegerii menționate, cele 
două societăți au renunțat, una în fa
voarea celeilalte, la unele linii 
aeriene din R.F.G., eliminînd, astfel, 
concurența dintre ele.

Primul ministra al Grs- 
CÎSi Constantin Caramanlis, a a- 
nunțat, sîmbătă. în cadrul dezbateri
lor parlamentare, că luni vor începe, 
la Atena, convorbiri greco-americane 
în vederea revizuirii acordurilor bi
laterale de colaborare în domeniul 
militar.

• „RAITUL" — UN NOU 
MINERAL. In amintirea ex
pediției internaționale de-a 
curmezișul Atlanticului cu am
barcațiunea „Ra“ — construită 
din papirus și condusă de ex
ploratorul norvegian Thor He
yerdahl — un mineral nou des
coperit, în peninsula Kola 
(U.R.S.S.), a primit denumirea 
de „Raît". Noul mineral repre
zintă un silicat de natriu și 
mangan, cu adaosuri de fier, te- 
lur și alte elemente — o com
plicată combinație chimică 1 care 
se cristalizează in sol. la mari 
adinei mi.

«AERUL CURAT POA
TE DEVENI DĂUNĂTOR 
PLANTELOR? Concluzia !a 
care a ajuns un grup de specia
liști de la Universitatea provin
ciei canadiene Columbia britani
că pare cel puțin stranie. Și to
tuși, cercetările întreprinsej ara
tă că unele substanțe din at
mosfera poluată stimulează creș
terea vegetației. Dimpotrivă, 
plantele plasate într-un mediu 
absolut curat încep să se ofi
lească. Acest fenomen își are o 
explicație simplă : de-a lungul 
timpului, plantele s-au acomodat 
într-o atmosferă ce se poluează 
treptat. Unele dintre ele, care 
nu găsesc în sol cantitățile ne
cesare de substanțe azotoase, le 
obțin din aerul poluat. Specia
liștii sint unanimi însă în| a a- 
vertiza că există un „prag cri
tic" al poluării, a cărui depășire 
creează grave pericole deopotri
vă pentru sănătatea omului și 
pentru flora globului pămîntesc.

• NAVETĂ PENTRU 
REPARAREA SATELIȚI
LOR th S.U.A. a fost con
struită o navetă spațială capabi
lă să repare sateliții aflați pe 
orbite. Prototipul vehiculului a 
fost prezentat, la Los Angeles, 
ziariștilor în cadrul unei de
monstrații practice. în lungime 
de circa 5 metri, naveta este do
tată cu un braț mecanic care, 
după ce stabilește contactul cu 
satelitul, îi înlocuiește automat 
sistemele defecte. în cazul în 
care reparația nu poate fi efec
tuată pe orbită, vehiculul, care ) 
urmează a deveni operațional in ■ < 
anul 1980, readuce satelitul pe 
Pămînt. Oficialitățile Agenției 
spațiale americane apreciază că 
astfel viața sateliților poate fi 
prelungită aproape la nesfîrșit.

saigon Demonstrație de protest
împotriva măsurilor represive

Fenomenele nega
tive care confruntă e- 
conomia britanică — 
inflația, spirala 
țurilor, creșterea 
majului. deficitul ba
lanței de plăti, depre
cierea monetară — 
continuă să preocupe 
profund cercurile ofi
ciale. presa și. 
te, in primul 
masele largi de 
țeni, cele mai 
afectate.

Rezumînd modul în 
care se prezintă lu
crurile, ziarul ..FI
NANCIAL TIMES" 
scrie că. in ciuda mă
surilor întreprinse de 
autorități. „situația 
nu înregistrează nici 
un fel de schimbări în 
bine". în 
„D AILY 
GRAPH" 
în momentul, de fată 
Anglia nu are altceva 
de făcut decit ..să în
vețe să trăiască cu in
flația" și „să se aco
modeze crizei".

Ca urmare a situa
ției existente, mari 
firme și companii din 
diverse sectoare de 
activitate, care intim-

pre- 
șo-

fireș
ti nd. 
cetă- 

direct

timp ce 
TEL E- 

a fir mă că

pinau serioase dificul
tăți financiare și de 
desfacere, au trecut la 
încetinirea ritmului 
producției. reducînd 
drastic cuantumul a- 
facerilor. „in aștepta
rea unui climat mai 
favorabil". In acest 
fel. sute de mii de 
oameni ai muncii au 
fost trecufi la săptă
mâna de lucru redu
să, cu amputarea sa
lariilor. Numeroase 
întreprinderi au și in
trodus săptămînă de 
lucru de patru și 
chiar trei zile, ba chiar
— așa cum este cazul 
cu fabrica „Ryton" a 
firmei ..Chrysler", din 
apropiere de Coventry
— de numai două zi
le ! în același timp, 
numărul celor care nu 
au de loc de lucru a 
atins 742 000. Astfel, 
dificultățile sint az- 
virlite pe spatele ce
lor ce muncesc.

Poziția de „aștep
tare" care caracteri
zează in momentul de 
față activitatea mari
lor firme britanice nu 
este împărtășită de 
guvernul Wilson, care

a adoptat o serie de 
măsuri antiinflatio- 
niste urmărind redre
sarea economiei, dar 
respectivele eforturi 
nu au fost susținute 
de patronat. Există 
opinii in cercurile po
litice londoneze care 
apreciază că ..apatia" 
de care dau dovadă o 
serie de firme brita
nice reprezintă. de 
fapt, o încercare disi
mulată a marelui ca
pital de a crea greu
tăți guvernului labu
rist. tocmai într-un 
moment cînd a intro
dus in parlament pro
iectul de lege privind 
întărirea controlului 
statului in economie. 
La rindul său, Con
gresul sindicatelor bri
tanice (T.U.C.l s-a 
pronunțat în nume
le oamenilor muncii, 
în favoarea proiectu
lui guvernamental, a- 
rătind că numai prin 
includerea de noi ra
muri în aria proprie
tății publice se poate 
ajunge la o „regene
rare a industriei bri
tanice".

N. P1OPEANU

Negocierile 
cano-panameze 
pra Canalului Panama 
par a fi intrat în faza 
decisivă. De mai mult 
timp, în atmosfera li
niștită de pe insula 
Cantadora, au Ioc 
tilniri periodice 
reprezentanții 
două guverne 
condițiilor retrocedării 
către statul panamez a 
jurisdicției asupra ca
nalului și restabilirii 
suveranității sale de
pline asupra acestei 
importante căi de na
vigație și a zonei limi
trofe.

Atît partea paname- 
ză, cit și cea america
nă apreciază că nego
cierile — începute cu 
un deceniu in urmă, 
întrerupte in repetate 
rînduri și apoi iar re
luate — se vor incheia 
cu succes în cel mult 
o jumătate de an. Pro
gresul rapid marcat in 
ultimul timp la masa 
tratativelor a fost po
sibil ca urmare a sem
nării, în urmă cu un 
an, de către secretarul 
de stat al S.U.A., H. 
Kissinger, și omologul

ameri- 
asu-

în- 
între 
celor 

asupra

său panamez, Juan 
Antonio Tack, a unui 
acord de principii di
rectoare.
Cotidianul „New York 

Times" relevă că noul 
tratat al Canalului Pa
nama va avea o dura
tă limitată și va aboli 
clauzele vechiului tra
tat, care imputerni- 
ceau Statele Unite cu 
jurisdicția permanentă 
asupra canalului și a 
unei zone de 500 mile 
pătrate pe ambele 
părți ale acestuia. încă 
în cadrul negocierilor 
de anul trecut dintre 
cele două părți s-a 
ajuns la un acord pre
liminar asupra preluă
rii de către Panama a 
unor împuterniciri pri
vind administrarea ca
nalului. Astfel, S.U.A. 
au acceptat ca guver
nul panamez să preia 
operațiunile comercia
le din zona canalului 
în termen de trei ani 
de_ la intrarea în vi
goare a tratatului.

S.U.A. au insistat 
inițial asupra stabilirii 
unei durate-limită a 
tratatului, de 50 de ani,

ca, în cele din urmă, 
să propună 30 de ani. 
Panama însă cere fi
xarea anului 1994 drept 
dată de expirare defi
nitivă și irevocabilă a 
noului tratat. într-un 
efort de a obține unele 
concesii din partea 
Panama, S.U.A. au ho- 
tărit să sporească „chi
ria" plătită anual pen
tru canal, de la 1.9 
milioane dolari, la 50 
milioane. Guvernul pa
namez a declarat însă 
clar că nu acceptă nici 
un cent sub 100 mili
oane dolari. Aceste as
pecte, cărora li se a- 
daugă problemele le
gate de prezența celor 
12 000 militari ameri
cani in zona canalului, 
precum și formularea 
articolelor tratatului, 
durata sa și a eta
pelor transferării tu
turor
către guvernul pana
mez 
prezent 
forturile negociatorilor
de pe insula Canta
dora.

prerogativelor

concentrează în 
atenția și e-

C.ALEXANDROAIE

SAIGON 8 (Agerpres). — La Sai
gon a avut loc, sîmbătă, o puternică 
demonstrație de protest împotriva 
recentelor măsuri represive.

Printre participanții la demonstra
ție, care s-a desfășurat în fața par
lamentului saigonez. s-au aflat 49 de 
deputati ai opoziției, care au sem
nat o declarație ce condamnă ferm 
politica antipopulară a regimului. Ei 
au subliniat că. ..în incercarea de a-și 
menține dominația asupra maselor 
populare asuprite nemilos. Thieu a 
lichidat libertatea cuvîntului și a pre
sei și a inițiat crunte represiuni îm
potriva tuturor celor care împărtă
șesc alte convingeri decit ale sale". 
Deputății opoziției parlamentare au 
declarat, totodată, că administrația 
trădătoare condusă de Thieu împin
ge regiunile pe care le controlează 
din Vietnamul de sud spre o ade
vărată catastrofă.

O mostră a modului în care poliția 
saigonezâ tratează pe demonstranți

Evoluția stației orbitale „Saliut-4“
Legături „Pămînt-Cosmos" prin ordinator

MOSCOV A S (Agerpres). — După cum relatează agenția T.A.S.S., o 
mașină electronică de calcul a fost conectată la sistemele de dirijare 
a zborului stației orbitale sovietice „Saliut-4“. Aceasta a ușurat consi
derabil functionarea liniei de telecomunicații „Pămînt-Cosmos", utili
zată zilnic de cosmonaufi pentru transmiterea datelor. Ordinatorul în
registrează toate indicațiile primite de la bordul stafiei și le compară 
cu programul de zbor, răspunzind apoi cosmonauților la diferite între
bări. In cazul apariției unei greșeli, ordinatorul transmite recomandări 
in vederea corectării orbitei și tot el este acela care transmite echipa
jului, cu o zi inainte, graficul de navigație.

• RĂSCUMPĂRARE. 
Comisia pentru antichități a 
Nigeriei trebuie să cheltuiască 
aproximativ 10 milioane de lire 
sterline pentru a reintra în po
sesia unor obiecte de artă nige- 
riene aflate in prezent în străi
nătate, a declarat președintele 
acestui organism, S. O. Biobaku. 
El a precizat că cea mai mare 
parte dintre aceste piese au 
fost scoase din țară în timpul 
războaielor din perioada preco- 
lonială.

• TEZAUR TRAC. Un 
important tezaur, format din va
se de argint de origine tracă 
(secolul al IV-lea î.e.n.), a fost 
descoperit în Bulgaria. El se 
compune din 5 piese, din care 
trei sint cupe, parțial aurite, de
corate cu motive zoomorfe. O 
inscripție în greacă evocă nume
le regelui trac Kotios (383—360 
î.e.n.). Arheologii bulgari consi
deră că aceste obiecte ar fi fost 
îngropate cu prilejul unei in
vazii.

• MICUL DEJUN - 
PRO Și CONTRA. împo
triva sfaturilor unanime ale me
dicilor cu privire la necesitatea 
micului dejun se ridică medicul 
american William Kremer. Ex
periențele și observațiile efec
tuate l-au condus la o concluzie 
contrară. Iată, citeva dintre ar
gumentele sale : micul dejun 
furnizează corpului o cantitate 
nedorită de calorii suplimentare; 
„deschide" pentru restul zilei un 
apetit și mai mare.
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