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COMUNICAT 
cu privire la dezvoltarea economicii-socială 
a Republicii Socialiste Romania in anul 1974

în 1974 — al patrulea an din actualul cincinal — 
țlasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, 
muncind cu abnegație și elan patriotic, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de partid, au 
obținut noi și importante succese in dezvoltarea 
economico-socială a țării, în înfăptuirea progra
mului partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Participind la marea în
trecere socialistă desfășurată in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării României și a 
Congresului al XI-lea al partidului, sub deviza 
„Cincinalul înainte de termen", toți cei ce mun
cesc din toate domeniile de 'activitate au acționat 
cu hotărîre pentru aplicarea în viață a politicii 
Partidului Comunist Român, pentru creșterea po
tențialului productiv al țării, sporirea avuției na
ționale și ridicarea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor.

în anul care a trecut s-au obținut rezultate bune 
în îndeplinirea sarcinilor principale ale dezvoltă
rii -economico-sociale : economia națională ș-a 
dezvoltat în ritmuri înalte, s-a adincit procesul de 
modernizare a structurii producției, înregistrîn- 
du-se creșteri mai accentuate în ramurile strîns 
legate de progresul tehnic contemporan, a fost 
aplicată cu consecvență politica partidului de re
partizare teritorială rațională a forțelor de pro
ducție. S-au îmbunătățit laturile calitative ale ac
tivității economico-sociale ; au fost reduse în con
tinuare cheltuielile de producție, a sporit produc
tivitatea muncii, potențialul tehnic și uman a 
fost mai bine folosit. Anul 1974 a marcat o creștere 
simțitoare a volumului schimburilor economice 
externe, s-au realizat noi și importante acțiuni de' 
cooperare cu țările socialiste, cu țările care au 
pornit pe calea dezvoltării independente, cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii. Pe 
baza succeselor obținute în industrie, agricultură, 
în toate domeniile producției materiale, a crescut 
în ritm înalt venitul național, s-au aplicat noi 
măsuri pentru creșterea nivelului de trai al po
porului ; în anul 1974 s-a trecut la cea de-a doua 
etapă de majorare a retribuției oamenilor muncii 
în actualul cincinal.

Creșterea în ritm susținut a producției de bu- • 
nuri materiale și menținerea stabilității prețurilor 
au asigurat o circulație bănească sănătoasă și au 
-’ontribuit la întărirea monedei'naționale^

Dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale 
în anul 1974- este caracterizată sintetic de urmă
toarele date :

industrială de 495 miliarde lei, mai mare cu 25,8 
miliarde lei decit valoarea producției globale pre
văzute în planul cincinal pentru acest an.

Ministerele economice si consiliile populare 
si-au. îndeplinit si depășit planul producției globa
le industriale pe anul 1974. cu excepția Ministe
rului Industriei Chimice.

In % față de plan
Ministerul Energiei Electrice 101,3
Ministerul Minelor. Petrolului

și Geologiei 101,2
Ministerul Industriei Meta-

Iurgice 100,1
Ministerul Industriei Con-

strucțiilor de Mașini Grele 100,2
Ministerul Industriei Construe-

țiilor de Masini-Uneite și
Electrotehnicii 100,5

Ministerul Industriei Chimice 88,9
Ministerul Economiei Fores-

tiere si Materialelor de Con-
struct» 102.4

Ministerul Industriei Ușoare 101,1
Ministerul Agriculturii. Indus-

triei Alimentare și Apelor 100,2
Ministerul Transporturilor si

Telecomunicațiilor 104,1
întreprinderile industriale ale

consiliilor populare 102,3

Unitățile cooperației meșteșugărești și-au în
deplinit planul la productia-marfă si la prestările 
de servicii în proporție de 99.8 la sută, iar cele ale

cooperației de consum în proporție de 108.4 la 
sută.

Producția globală industrială în anul 1974, com
parativ cu 1973. a crescut cu 15 la sută, sporul ab
solut fiind de 64,4 miliarde lei ; ritmul mediu 
anual înregistrat în perioada 1971—1974 a fost de
13.3 la sută, superior celui prevăzut în cincinal 
pentru această perioadă (11.0—12,0 la sută).

In principalele ramuri ale industriei, producția 
globală a crescut cu : 12.6 la sută in metalurgia 
feroasă și neferoasă. 20,2 la sută in construc
țiile de mașini. 19.6 la sută în chimie. 10.2 la sută 
la materiale de construcții. 6.9 la sută în exploa
tarea si prelucrarea lemnului. 17.4 la sută în in
dustria ușoară si 8.4 la sută in industria alimen
tară. „

Ritmuri de dezvoltare mai mari au cunoscut 
subramurile de virf, hotărîtoare în promovarea 
progresului științific și tehnologic : 21,6 la sută 
în industria electrotehnică. 30,6 la sută în elec
tronică, 43 la sută la mașinile-unelte pentru aș- 
chierea metalelor, 44,2 la sută în industria de me
canică fină' și optică.

în profil teritorial, producția globală industrială 
a înregistrat creșteri mai mari față de 1973, în
deosebi în județele : Olt — 44,5 la sută : Sălaj —
36.3 la sută ; teleorman — 35,4 la sută ; Iași — 30,2 
la sută ; Tulcea — 25,9 la sută ; Satu-Mare — 
23,2 la sută ; Dîmbovița — 22.9 la sută ; Neamț 
— 20,4 la sută și Bistrița-Năsăud — 20,0 la sută.

La principalele produse industriale realizările 
se prezintă astfel :

Consfătuirea activului de partid 
și de stat din agricultură, din cer
cetarea științifică agricolă, din do
meniul îmbunătățirilor funciare și 
din piscicultura, care s-a desfășurat 
săptămina trecută, a polarizat aten
ția întregului popor, înscriindu-se 
în practica profund democratică,
promovată consecvent de conduce
rea partidului nostru, de a se con
sulta permanent cu oamenii mun
cii din diferite sectoare de activi
tate în luarea măsurilor care pri
vesc mersul înainte al țării. Orga
nizată din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consfătuirea a 
marcat — prin 
importanta pro
blematicii abor
date. prin spiritul 
de înaltă răspun
dere ce a carac
terizat dezbate
rile sale. prin 
conținutul docu
mentelor ' adoptate 
— un eveniment 
de seamă in acti
vitatea oamenilor 
muncii din agri
cultură, în viața 
întregii țări.

Importanța deor 
sebiță a acestei"’ 
consfătuiri constă 
in aceea că — avînd loc la scurt 
timp după Congresul al XI-lea al 
P.C.R. și la începutul acestui ultim 
an al actualului cincinal — a pri
lejuit o amplă și cuprinzătoare a- 
naliză a căilor și măsurilor practice 
necesare pentru înfăptuirea cu suc
ces a planului pe. 1975, â hotărîrilor 
trasate de Congresul partidului 
pentru dezvoltarea unei agriculturi 
moderne, de înaltă productivitate, 
chemată să asigure din plin satis
facerea cerințelor de consum, apro
vizionarea cu produse agroalimen- 
tare a întregului popor.

Cu profund interes a fost urmă
rită de partjcipanți. ca și de toți 
oamenii muncii din agricultură, din 
întreagă țară, cuvîntarea rostită în 
încheierea lucrărilor consfătuirii de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pro
funzimea analizei asupra realizări
lor obținute, asupra deficientelor și 
lipsurilor care s-au manifestat, a- 
precierea realistă a marilor rezer
ve pe care le are această ramură 
de bază a economiei naționale, ca
racterul cuprinzător al măsurilor 
preconizate pentru îmbunătățirea 
substanțială a activității de condu
cere și organizare în toate sectoa
rele. în toate, unitățile conferă cu- 
vîntării secretarului general al 
partidului semnificația unui vast și 
mobilizator program de acțiune

pentru dezvoltarea agriculturii în 
lumina hotăririlor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

în mod deosebit, din cuvîntarea 
secretarului general al partidului a 
ieșit in relief concluzia că existența 
condițiilor prielnice, a mijloacelor 
■necesare nu asigură de la sine, rea
lizarea unor recolte bune. Esențial 
este ca, prin unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii din agricul
tură, prin folosirea rațională a pă- 
niintului, a tuturor mijloacelor de 
care dispunem, prin realizarea ne
abătută a programului de irigații și 
îmbunătățiri funciare, prin aplica
rea largă a cuceririlor științei agri

„Această consfătuire trebuie să constituie un mo
ment de cotitură în activitatea din toate sectoarele 
agriculturii pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, pentru sporirea contribuției acestui impor
tant sector ia dezvoltarea întregii economii naționale, 
la făurirea societății socialiste în patria noastră".

NICOLAE CEAUȘESCU

cole, să obținem recolte tot mai 
mari, indiferent de condițiile cli
matice. Experiența unităților de stat 
și cooperatiste care au obținut re
colte bune in ultimii ani dovedește 
cu prisosință că acest lucru este pe 
deplin posibil.

Cu convingere și în mod realist 
— pornind de la experiența unită
ților fruntașe — s-a subliniat în. 
cadrul consfătuirii că este pe de
plin posibil să se realizeze o pro
ducție medie de cereale de 3 500 kg 
Ia hectar, că această producție poa
te să ajungă în 1980 Ia 4 000 kg la 
hectar, ăsigurindu-se înfăptuirea 
obiectivului trasat de Programul 
partidului de a se obține o tonă de 
cereale pe cap de locuitor. Este, de 
asemenea, realist și pe deplin posi
bil să se obțină o producție de 
40 000 kg sfeclă de zahăr la hectar, 
să se producă anual circa 4 milioa
ne tone legume ; după cum esle 
posibil să sporească producția de 
in și alte plante tehnice, de floa- 
rea-soarelui. precum și în viticul
tură și pomicultură. Totodată! exis
tă condiții ca să- se realizeze sarci
nile importante din sectorul crește
rii animalelor.

Sint. deci, posibilități reale ca 
prevederile din agricultură pe anul 
1975 și pentru cincinalul viitor să 
fie realizate și depășite, cu condi
ția să se ia măsurile cele mai co

respunzătoare în toate domeniile, in 
toate sectoarele, in toate unitățile. 
Aceasta este ideea majoră care a 
străbătut, ca un fir roșu, cuvinta- 
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimind Încrederea partidului în 
capacitatea tuturor oamenilor mun
cii din agricultură — lucrătorii, din 
întreprinderile de. stat, țăranii coo
peratori. oamenii de știință și spe
cialiștii — de a perfecționa și ri
dica pe trepte superioare producția 
agricolă. Cu toții știu acum ceea ce 
au de făcut, fiecare sector și fieca
re unitate are clar conturate sarci
nile și răspunderile. Ceea ce se im
pune acum este trecerea fără în- 

tirziere la aplica
rea în practică a 
măsurilor indica
te, o bună orga
nizare a muncii 
și a producției, 
întărirea discipli
nei. ordinii și spi
ritului de răspun
dere în toate sec
toarele. în toate 
unitățile, un stil 
nou de muncă și 
de conducere în 
activitatea orga
nelor agricole, a 
consiliilor popu
lare pentru rezol
varea operativă și 

directă, la fața locului, a probleme
lor care se ridică în producție.

Revine comitetelor județene de 
partid, comitetelor comunale, orga
nizațiilor de partid din unitățile a- 
gricole de stat și cooperativele a- 
gr-icole, din unitățile de cercetare 
datoria de a asigura aplicarea 
in practică a indicațiilor și măsuri
lor formulate cu claritate Ia consfă
tuire de secretarul general al par
tidului. de a sprijini unitățile în e- 
laborarea. pe această bază, a pro
gramelor concrete de acțiune și de 
a controla cu exigență cum se în
făptuiesc acestea, de a asigura fo
losirea cit mai rațională a tuturor 
mijloacelor și forțelor în vederea 
realizării în cele mai bune condiții 
a planurilor de producție pe acest 
an și în următorul cincinal.

Pretutindeni. în fiecare județ. în 
fiecare comună. în fiecare unitate 
agricolă, să facem totul pentru a 
spori producția vegetală și ani
mală in ritmul cerut de dezvoltarea 
generală a tării, la nivelul exigen
telor și cerințelor puse de Congre
sul al XI-lea al partidului, valo- 
rificind — printr-o muncă bine 
organizată, desfășurată cu hărnicie 
și pricepere — tot mai intens și pe 
deplin marile rezerve de care dis
pune agricultura noastră socia
listă.

Nivelul 
anului 1974 

■n % 
față de :

Ritmul 
mediu a- 
nual de 
creștere 

în perioa
da 1971— 

1974'
(in %)1973 1970

Venitul național 112,5 155,3 11,5
Producția globală 
industrială 115,0 164,5 13,3
Producția globală 
agricolă 100,0 131,5 5,5 >)
Producția de con- 
strucții-montaj 106,6 135,8 7,9
Volumul total al 
transporturilor de 
mărfuri 111,0 126,9 6,1
Investiții din fon
durile stalului 122,8 163,8 13,1
Valoarea fondurilor 
fixe puse în func
țiune din fondurile 
statului 128,7 157,5 12,0
Volumul comerțu
lui exterior 138,3 217,7 21,5
Numărul persona
lului din între
prinderi și instituții 103,4 117,9 4,2
Productivitatea 
muncii pe un lu
crător în :

— industria re
publicană 107,0 132,4 7,3

— constructii- 
montaj 108,3 135,4 7,9

— transportul fe
roviar 105,7 123,1 5)4

Volumul desfaceri
lor de mărfuri cu 
amănuntul prin co
merțul socialist 110.0 136,8 8,2
Volumul prestărilor 
de servicii către 
populație 113,8 153,1 11,2
Veniturile din re
tribuirea muncii
personalului din în
treprinderi și insti
tuții 109,3 136,2 8,0
Veniturile bănești 
ale țărănimii de Ia 
unitățile socialiste 107,3 132,8 7,3
Retribuția medie
reală 104,4 111,9 2,8
Veniturile reale pe 
un locuitor 105,8 131,3 7,1
Cheltuielile pentru 
acțiuni social-cul- 
turale de la buge
tul de stat 107,6 140,4 8,9
■) Față de media anuală 1966— 1970.

U.M. Realizări 
1974

1974 în •/« față de :
1973 1970

Energie electrică mil. kWh 49 320 105.4 140,6
Cărbune net mii tone 26 898 108,2 131,0
Țiței extras mii tone 14 486 101,4 108.3
Gaze naturale mii. mc 30 115 103,0 120.3

din care : gaz met-an extras mii. mc 24 217 102,4 121,3
Otel mii tone , 8 840 108.3 135.7

din care : otel aliat
Aluminiu primar ’și aliăje^de 1 '

mii tone . 747 » ■Jl«_ . . 179-8
aluminiu mii tone 187 132,5 •184,7
Produse ale industriei electro-
tehnice si electronice mii. lei 26 630 124,4 216,0

din care : produse ale indus-
triei electronice mii. lei 8 698 130,6 242,0

Din total produse ale industriei
electrotehnice și, electronice :
— aparate electrice de măsură

și control, mijloace de auto-
matizare și ale tehnicii de
calcul mii. lei 3 876 148,9 381,2

— motoare electrice de 0,25 kW
și peste MW 5 465 116,7 192,8

Mașini-uhelte pentru așchierea
metalelor mii. lei 2 221 143,0 281,9
Tractoare bucăți 44 550 114,8 152,1
Locomotive electrice și Diesel
pentru linii magistrale bucăți 343 110,3 129,4
Autocamioane, autotractoare și
autobasculante ■ bucăți 31547 90,4 90,1

din care : cu motor Diesel bucăți 11 102 213,5 — .
Autoturisme de oraș bucăți 53 692 113,8 330,4
Combine autopropulsate pentru
recoltat păioase și porumb bucăți 5 315 183,1 450,8
Construcții navale mii. lei 2 715 112.9 172.4
Rulmenți mii buc. 50 257 161,6 205,2
îngrășăminte chimice (100% sub-
stanță activă) mii tone 1 410 113.6 157,5
Cauciuc sintetic mii tone 92 111,2 150,8
Materiale plastice și rășini sin-
tetice (100%) mii tone 283 93,6 137,3
Fibre și fire chimice mii tone 159 137,3 207.6
Medicamente ' * mii. lei > 2 803 104.8 166,8
Anvelope auto, tractor, avion mii buc. 3 517 108,2 143,2
Hîrtie, cartoane și mucavale mii tone 628 108.6 122,2
Ciment mii tone 11 195 113,7 137,8
Plăci din așchii de lemn și fi-
brolemnoase mii tone 765 113,7 178,6
Mobilă mit. lei 9 113 113,1 162,5
Țesături mii. mp 863 108,4 142,0
Tricotaje mii. buc. ■226 108,4 161,4
Confecții mii. lei 25 435 123,5 199,6
încălțăminte mii. per. 91 . , 106,4 137,9
Aparate de radio mii buc. 602 96,6 132,4
Televizoare mii buc. 451 113,3 160,9
Frigidere mii buc. 279 125,8 206,7
Carne mii tone 669 114.6 157,4
Preparate de carne mii tone 155 110,6 149-,1
Ulei comestibil mii tone 332 101,3 121,1
Zahăr mii tone 516 82,3 137,0

La Roman a început construcția 
unui modern laminor

ROMAN (Corespondentul „Scln- 
teii“, Ion Manea). Trecind la con
cretizarea in practică a lipor prețioa
se indicații date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ministerul Industriei Me
talurgice, centrala industrială de re
sort, conducerea întreprinderii de 
țevi din Roman și a Trustului de 
construcții industriale Iași au luat 
măsuri pentru elaborarea studiului 
tehnico-economic, proiectarea și con
tractarea utilajelor, ceea ce a făcut 
posibil ca ieri, 10 februarie, la între
prinderea de țevi din Roman să în
ceapă construcția unui modern lami
nor de 6 țoii. Unele amănunte cu 
privire la acest laminor ne sint fur
nizate de ing. Vasile Sav, directorul 
-întreprinderii din Roman :

— Noul laminor este o variantă 
modernizată a agregatelor de acest 
profil, proieptate și realizate în 
țară, și va dispune de o capacitate 
proiectată cu 10 Ia sută mai mare 
față de cele existente. Laminorul 
este destinat îndeosebi fabricării 
burlanelor de tubaj, țevilor de ex
tracție și conductelor necesare, ac
tivității de foraj. El va dispune de

o linie de' încălzire a metalului și de 
una de laminare, de un cuptor tip 
tunel-și altul cu vatră rotativă ș.a. 
Marea majoritate a celor 3100 tone 
de utilaje necesare construirii acestui 
laminor vor fi fabricate in țară, din 
care 1300 tone și, îndeosebi, cele 
pentru liniile de încălzire și finisare 
se vor realiza în cadrul întreprinderii 
din Roman, prin autoutilare.

O altă noutate : această instalație 
va dispune de o linie de fabricare a 
țevilor de extracție,, produs care se 
realizează pentru prima dată in 
„vatra" siderurgică a Romanului. 
Acest lucru va permite o folosire 
mai eficiență a noilor utilaje, cit și 
a utilajelor existente la laminorul 
nr. 1 de 6 țoii de aici, cu care noul 
obiectiv va coopera și va lucra în 
flux continuu. O parte din producția 
noului laminor va trece prin ate
lierul de tratament termic — obiec
tiv, de asemenea, nou — și astfel 
vom putea satisface în mai mare 
măsură cerințele economiei naționale 
in privința burlanelor pentru fora
jul la mare adîncime. precum și o 
bună parte din solicitările la export.

In pagina a ll-a

ADUNĂRI PENTRU DESEMNAREA DE CANDIDAȚI 

Al FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
ÎN ALEGERILE DE LA 9 MARTIE

Aceste realizări — care demonstrează caracte
rul realist, științific si mobilizator al politicii 
Partidului Comunist Român de dezvoltare multi
laterală a tării, de ridicare a nivelului de trai al 
poporului — au fost obținute in condițiile inten
sificării preocupărilor pentru transpunerea în 
viată a măsurilor de perfecționare continuă a con
ducerii și organizării economiei, a întregii socie
tăți. de adincire a democrației socialiste, de an
trenare a muncitorilor, țăranilor și intelectuali
lor la conducerea unităților economice si institu
țiilor. a întregii țări.

I. INDUSTRIA
Ramură principală, fundamentală a economiei, 

industria a înregistrat, in anul 1974, cel mai înalt 
ritm de dezvoltare din ultimul deceniu : au fost 
puse in funcțiune'noi si importante capacități de 
producție : concomitent cu creșterea producției în 
toate ramurile industriale s-a îmbunătățit și mo
dernizat structura acesteia, a crescut nivelul teh
nic si calitativ al produselor : a sporit gradul 
de utilizare a mașinilor, instalațiilor si utilajelor : 
a crescut productivitatea muncii, s-au valorificat 
la un nivel superior materiile prime si materia
lele. s-au obținut rezultate pozitive în creșterea 
eficientei economice în toate ramurile indus
triei. , _
în anul 1974 s-a realizat o producție globala

Rezultă că în anul 1974. au fost înregistrate creș
teri importante la majoritatea produselor și; în
deosebi, la : oțeluri aliate, aluminiu, produse ale 
industriei electrotehnice și electronice; mașini- 
unelte, tractoare, autoturisme de oraș, rulmenți, 
îngrășăminte chimice, fibre și fire■ chimice, frigi
dere, confecții.

S-a accentuat procesul de înnoire si modernizare 
a produselor, s-a diversificat structura sortimen
tală și s-a îmbunătățit calitatea produselor. Pe 
ansamblul industriei, ponderea produselor noi și 
reproiectate de la începutul actualului cincinal a 
reprezentat 39.7 la sută din producția anului 1974. Au 
fost asimilate și puse in fabricație noi mașini, u- 
tila.ie și instalații, sortimente de materii prime și 
materiale grupul turbogenerator de 330 MW cu 
turbină de condensație. motocul Diesel de 4 000 CP 
pentru tracțiune, autocamionul de 10 tone, nava 
fluvială de pasageri de 150—200 locuri, strunguri 
automate și revolver, mașini de filat bumbac, noi 
sortimente și măr.ci de lamirțâte finite pline, ta
blă mijlocie și' groasă din noi mărci de oțeltirL noi 
sortimente de betoane refractare termoizolante și 
de betoane dense aluminoase și superaluminoase. 
fibre copoliesterice. rășini'furanică și .frigofen, noi 
tipuri de lacuri și vopsele și altele. S-a extins 
gama bunurilor de larg consum, realizîndu-se noi 
tipuri de televizoare, mobilă, țesături de bumbac 
în amestec cu fibre chimice, materiale decorative, 
confecții din țesături textile, /tricotaje, și încălță
minte ; s-au diversificat sortimentele de preparate 
din carne, preparate și semipreparate din pește 
oceanic, produse zaharoase.

Planul, la producția fizică pe anul'1974 nu a fost 
îndeplinit la unele produse. îndeosebi în- industria 
chimică, datorită nepunerii în funcțiune la terme
nele stabilite a unor capacități de producție, pre- . 
cum și avariei ce a avut loc într-una din instala
țiile chimice.

Eficiența activității economice a sporit în toate 
ramurile industriei : a crescut productivitatea 
muncii, s-au redus costurile de producție. îndeo
sebi cheltuielile materiale, a sporit rentabilitatea 
produselor. Concomitent cu lărgirea bazei proprii 
de materii prime. în anul 1974 s-au intensificat 
preocupările pentru folosirea rațională a tuturor

resurselor și, îndeosebi, a combustibililor și ener
giei, pentru utilizarea judicioasă a materiilor pri
me, precum și creșterea gradului de valorificare 
a acestora.

Productivitatea muncii în industria republicană 
a crescut față de anul-19731 eu 7,0 la sută, obținin- 
du-se pe această cale un spor de producție de pes
te 27 miliarde lei ; ritmuri mai mari de. creștere 
s-au realizat în industria metalurgică, industria 
construcțiilor de mașini grele, industria ușoară.

Cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă în 
industria republicană au fost în anul 1974 cu 12,0 
lei mai mici decit în 1973, realizindu-se o econo
mie de 4.6 miliarde lei ; tt'ivelul cheltuielilor de 
producție a fost insă mai mare decit cel planificat.

S-au redus consumurile specifice de metal, com
bustibil. carburanți, energie electrică și alte ma
terii prime și materiale. Comparativ cu anul 1973, 
valoarea producției pe unitatea de materie primă 
prelucrată a crescut cu 13 la sută la metal, cu 7 
la sută la masa lemnoasă și . cu 7 la sută, la fire 
pentru țesături de bumbac - și tip bumbac.

Rezultatele obținute în anul 1974 în dezvoltarea 
și modernizarea industriei ’ puteau fi mai bune 
dacă în fiecare unitate industrială se acționa cu 
fermitate pentru înlăturarea lipsurilor și neajun
surilor.. pentru valorificarea deplină a potențialu
lui productiv. îndeplinirea , planului și a angaja
mentelor asuniate pentru anul 1975 impune ca toate 
întreprinderile, centralele, ministerele, organele și 
organizațiile de partid să acționeze cu hotărîre 
pentru realizarea ritnljcă a producției la toate sor
timentele. folosirea deplină a capacităților de pro
ducție, îmbunătățirea relațiilor de cooperare din
tre întreprinderi și a aprovizionării cu materii 
prime și materiale. O atentie deosebită trebuie a- 
cordată valorificării superioare a resurselor natu
rale, utilizării cu eficiență sporită a potențialului 
tehnic și a forței de muncă, intensificării ritmu
lui de înnoire a producției și perfecționării tehno
logiilor de fabricație, creșterii productivității mun
cii și reducerii cheltuielilor de producție, organi
zării corespunzătoare a producției și a muncii, 
întăririi ordinii și disciplinei in întreaga activi
tate.
(Continuare în pag. a III-a)

Spre Cepari-Argeș se 
poate ajunge pornind din 
Curtea de Argeș în două 
feluri. Fie tăind dealul 
Momăii și apoi trecind 
prin Tigveni și satul Bir- 
seștii de Sus, fie pornind 
de Ia mînăstire prin Ver- 
nești și Valea Danului. 
Apoi drumurile se unesc, 
se împlinesc și nimeresc 
drept în folclor, pentru că, 
gata, am ajuns „pe șoseaua 
din Cepari". .

Și asta deoarece cepă- 
renii de Argeș se reven
dică și se legitimează în 
serie istorică prin mărtu
risiri străvechi, prin bo
găția și plasticitatea fol
clorului născut și legănat 
aici, prin pitorescul singu
lar al așezării, drept crea
tori ai știutului cîntec 
„Pe șoseaua din Cepari".

Acum, astăzi, bătrina și 
blinda șosea din . Cepari 
trăiește nu' doar o nouă și 
altă tinerețe ; se află, de 
fapt, la începutul unei alte 
vîrste și condiții. Aceea a 
asfaltului. Iar asfaltul, din 
ce în ce mai rar și mai 
puțin mărunțit și numărat 
de tropotit de potcoave, 
face ca șoseaua să cînte 
altfel, foșnită mătăsos de 
cauciucurile camioanelor 
și autobuzelor.

Comuna Cepari e așeza
tă într-o zonă depresiona- 
ră între deal și munte, cu 
ierni blinde și veri răco
roase. clime prielnice pă
șunilor, pomilor și crește
rii animalelor și cunoaște 
astăzi, acum, în 1975. îm
pliniri fără precedent. E

destul poate șă se consul
te și să se cerceteze situația 
depunerilor nominale ale 
locuitorilor la C.E.C., e sufi
cient să privești casele noi 
(după 1950 se pare că a 
început o „epocă de mo

aproape vilă, unele cu etaj, 
alcătuite din cărămidă și 
acoperite cu țiglă. Și ele 
au patru, cinci sau șase 
camere, instalație electri
că, radio și televizor. Și e 
plăcut să vezi cum atunci

Locul 
meu de deal 

si munte
----------i___________ _____ _______  , ’ ii

Reportaj de Nicolae VELEA

dernizare") în locul vechi
lor case acoperite cu șiță 
insumînd cei mult două 
odăi — una „Ia drum", in 
care nu prea se intra sau 
se intra doar din pricina 
unor mari nenorociri sau 
mari bucurii (moarte sau 
nuntă — și era scuturată 
doar de sărbători) și alta 
la „zăvoi" ori la „rîu“, în 
care se dormea și se locuia 
de-a valma. In locul lor 
au apărut acum locuințe

cînd se face curățenie în 
casă, televizorul e scos a- 
fară, e șters și- curățat ca 
orice mobilă și e lăsat să 
meargă și la soare, îh 
curte, printre perne, pa
turi, macaturi, mături și o- 
rătănii curioase.

★
Dar ar trebui s-o iau 

mai sistematic. Comuna 
începe din partea de nord 
de la „Stejar", cum i se

spune. Aici este intr-ade
văr trunchiul unui stejar 
masiv, vechi și el de cîte- 
va sute de ani (altfel și el 
monument istoric), trunchi 
acoperit cu șiță pe care 
dacă cinci oameni prinși 
de miini l-ar putea încon
jura, trunchi care mi-a 
fascinat, tulburat și în 
parte -torturat visurile co
pilăriei. Rentru că se spu
nea, se transmitea — din 
vîrstă mică în vîrstă mică 
— că înăuntrul lui ar fi 
coarne de balaur.

Tot aici se află și ocolul 
silvic „Șuici-Argeș". De ce 
i-o fi spunînd încă „Șuiei" 
cind el, acest ocol, deși la 
hotar de comune. își are 
teritoriul administrativ în 
Cepari. nu prea știu, adică 
știu, dar nu prea mă îm
pac. Știu .că ocolul are în 
grijă nu doar pădurile 
Ceparilor, dar și, mai ales, 
cele din bazinul • superior 
al Topologului.

Inginerul-șef Constantin 
Safta, care recent și-a sus
ținut și doctoratul, lucrea
ză aici de șaisprezece ani. 
E un om mic și subțire ca 
o șoaptă, șoaptă dată pă
durii sau împrumutată de 
la pădure și înapoiată ia
răși ei. Dar el poate fi 
energic și îndîrjit și — a- 
tunci cînd e silit și cînd 
trebuie — e țepos ca un pin. 
Pe el nu-1 recomandă alt
cineva decit împrejurimi
le. adică pădurea, vigoarea 
și durerea pădurii, ale vie
tăților din pădure. Și aflu
(Continuare în pag. a IV-a)
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Adunări pentru desemnarea de ȘCOALA

la 9 martie

. din agricultură la adoptarea unor 
măsuri eficiente în vederea traducerii 
în viață a sarcinilor ■,trasate. Cuvîn- 

_______ _____ o__  __ tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
partidului și Directivele este larg difuzată în toate comunele 

. și satele prin agitatori, gazete de pe-
1

Duminică și luni, în întreaga 
țară au continuat să aibă loc 
adunări electorale pentru propunerea 
candidatilor Frontului Unității Socia
liste în alegerile de deputati în Ma- . 
rea Adunare Națională și pentru con
siliile populare.

în adunările ce au avut loc, pentru 
Marea Adunare Naționa
la au fost propuși următorii can
didați :

în municipiul BUCUREȘTI — Ni- 
culina Angelescu, director teh
nic al Centralei industriei linii, 
și Cornelia Teodorescu, director 
general al Centralei uleiului, în 
Circumscripția electorală 
nirii, Radu Voinea, rector 
stitutului politehnic, și 
Ciucu, membru supleant 
al P.C.R., rectorul Universității 
București. în Circumscripția electora
lă nr. 16 — 13 Decembrie. Traian 
Oancea, general-maior. sef de sec
ție la Spitalul militar central, si Mir
cea Olteanu. colonel, șef de sectte la 
Spitalul militar central. în Circum
scripția electorală nr. 23 Bucureștii 
Noi ;

în județul ARAD — Andrei Cer- 
vencovici, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 8 Lipova ; Petre 
Glăvaiî, directorul Direcției generale 
pentru agricultură, industrie ali
mentară și ape a județului Arad. în 
Circumscripția electorală nr. 6 Ineu ;

în județul ARGEȘ — Mihail Flo- 
irescu, membru, al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul industriei chimice. în Cir
cumscripția electorală nr. 2 Pitesti- 
Nord :

în județul BRĂILA — Nicolae S. 
Nicolae. Erou al Muncii Socialiste, 
președintele Cooperativei agricole de 
producție “
însurăței, 
Ședințele 
producție . ______ . . .
tia electorală nr. 4 însurăței. Gheor
ghe Petrică, directorul Trustului ju
dețean I.A.S. Brăila, și Constantin 
Șoneru, directorul I.A.S. Dunărea, în 
Circumscripția electorală nr. 5 Ianca ;

în județul BACĂU — Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R., îh Circum-' 
scripția electorală nr. If Comănești ; 
Eugen Barbu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., scriitor, în Circum
scripția electorală nr. 9 Livezi ;

în județul BOTOȘANI — Aldea 
Militaru, membru al C.C. al P.C.R.. 
președintele, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție. în Circumscripția electorală nr. 5 
Săveni;

în județul BRAȘOV — Teodor 
Șuteu, membru al Comisiei centrale 
de revizie a partidului,, directorul 
Combinatului chimic Făgăraș, și. 
loan Simion Constantinescu, direc
torul întreprinderii de utilaj chimic 
Făgăraș, în Circumscripția electorală 
nr. 7 Făgăraș ;

în județul BUZĂU — Mircea Mo- 
canu. membru supleant, al C.C. al 
P.C.R.. general-maior. îh Circum
scripția electorală nr. 8 Berea :

în județul DÎMBOVIȚA — Ion Ru- 
șinaru, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. președintele Băncii pentru 
agricultură și industria alimentară, 
în Circumscripția nr. 8 Nucet ;

în județul DOLJ — Alexandru 
Toană, președintele Cooperativei a- 
gricole de producție „Viață Nouă" 
din comuna Poiana Mare, și Ion 
Lupu, președintele Cooperativei 0- 
gricole de producție Cetate, în Cir
cumscripția electorală nr. 7 Calafat, 
Ion Delcea, Erou al Muncii Socialiste, 
directorul Stațiunii de mecanizare a 
agriculturii Cîrcea, și Adrian Stoican, 
directorul Stațiunii de mecanizare a 
agriculturii Amărăștii de Jos. în Cir- 
oumscripția electorală nr. 12 Castra- 
nova : Costin Rădulescu. directorul 
Institutului de proiectări și cercetări 
din Centrala industrială de mașini 
electrice, și Vergil loan Poli, direc
torul Stațiunii de cercetări legumico- 
Ie-Ișalnita. îh Circumscripția electo
rală nr. 5 Filiași :

în județul GALAȚI — Dumitru 
Bejan, membru al C.C. al P.C.R., 
pfim-secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 6 Independența, 
Paul Popa, directorul Grupului de 
șantiere pentru construcții indus
triale si agrozootehnice Galați, și Ște
fan Prica, directorul Grupului IV al 
întreprinderii de construcții și mon
taje siderurgice Galați. în Circum
scripția electorală nr. 8 Tg. Bujor ;

în județul GORJ — Gheorghe Pa
loș, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., în Circumscripția electo
rală nr. 6 Bumbești-Jiu ;

în județul HARGHITA — Ludovic 
Fazekas, membru al C.C. al P.C.R., 
pfim-secretar al Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R.. în Circum
scripția electorală nr. 2 Odorheiu 
Secuiesc ;

în județul HUNEDOARA — Ioa- 
chim Moga, membru al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.. în Circumscrip
ția electorală nr. 2 Hunedoara-Est ; 
Ghebrghe Iga, Erou al Muncii Socia
liste. maistru miner la întreprinderea 
minieră Barza, și Victor Almășan, 
maistru, secretar ăl comitetului de 
partid’la întreprinderea de utilaj mi
nier Criscior-Hunedoara, în Circum
scripția electorală nr. 8 Brad, Gheor
ghe Crăiniceanu, director în Ministe
rul Finanțelor. în Circumscripția e- 
lectorală hr. 9 Ilia :

în județul IALOMIȚA — Neculai 
Agachi, membru al C.C. al P.C.R.. 
ministrul industriei metalurgice. în 
Circumscripția electorală nr. 5 Dra- , 
«alina : Gheorghe Ciolănescu, direc
torul Trustului I.A.Ș. Ialomița, și Ion 
Nicolae. directorul I.A.S. Făcăeni. în 
Circumscripția electorală nr. 4 Țăn- 
dărei:

în județul IAȘI — Roman Moldo
van, membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Camerei de Comerț și In
dustrie, în Circumscripția electorală 
nr. 12 Podu-Iloaiei ; Mircea Radu Ia- 
coban, directorul editurii „Juni
mea". și Dan Hatmanii, președintele 
filialei Iași a Uniunii artiștilor plas
tici. îh Circumscripția electorală nr. 
11 Țibănești :

în județul ILFOV — Vasile Ecate- 
rina, președintele Cooperativei agri
cole de producție Mihăilești, și Iancu 
3L Nccula, vicepreședinte al Coope- .

Grivița Roșie 
Si Tudorache 
Cooperativei 

Stăncuța. în

nr. 9 U- 
al In- 
George 

al C.C.

din comuna 
Cîr.ian. pre- 
agricole de 
Circumscrip-

rativei agricole de producție Ghim
pați, în Circumscripția electorală nr. 
7 Ghimpați ; Gheorghe Vasile Bucur, 
director general al Grupului aero
nautic București. în Circumscripția e- 
lectorală nr. 6 Călugăreiii. Anghel 
Valentin Popescu, directorul Trustu
lui petrolului Bolintinu din Vale, 
si Gheorghe Badea, directorul Sche
lei de extracție Cartojani. în Cir
cumscripția electorală nr., 8 Bolintin : 

în județul MARAMUREȘ — Gheor
ghe Blaj, membru al C.C. al P.C.R., , 
prirn-seoretâr al Comitetului jude- ' 
țean Maramureș al P.C.R., în Cir
cumscripția electorală nr.- 8 Borșa ;

în județul MEHEDINȚI — Sofia 
Maxim, președintele Cooperativei 
agricole de producție Șimian, și Ma
ria Neciu, președintele Cooperativei 
agricole de producție Devesel, în 
Circumscripția electorală nr. 4 Vînju- 
Mare ;

în județul NEAMȚ — Ștefan Boboș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Neamț 
al P.C.R., in Circumscripția electo
rală nr. 8 Tg. Neamț ; Ion Mărgir 
neanu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., directorul general al Agenției 
române de -presă „Agerpres", îh Cir
cumscripția electorală nr. 3 Secuieni ;

P.C.R., viceprim-ministru al guver- 
'nului, ,în Circumscripția electorală 
nr. 1 Alexandria, Ștefania Ionescu, 
președintele Cooperativei agricole de 
producție Putineiu. și Gheorghina 
Dușman, vicepreședintă a Cooperati
vei agricole de producție Furculești, 
în Circumscripția electorală nr. 7 
Salcia ;

în județul TIMIȘ — Milos Jivanov, 
președintele Cooperativei agricole de 
producție Sînmartinul Sirbesc, și Jiva 
Ilin, președintele Cooperativei agri
cole de producție Cenei, în Circum
scripția electorală nr. 7 Jimbolia, 
Iulian Drăcea, rectorul Institutului a- 
gronomic din Timișoara, și Viorel- 
Cornel Negru, conferențiar universi
tar. secretarul Comitetului de partid 
al Centrului universitar Timișoara, în 
Circumscripția electorală nr. 8 Sin- 
nicolaul Mare, Pavel Schadt, 
ședințele Cooperativei agricole

pre- 
v______ ______ _ de
producție Darova, și Mihai Petla, pre
ședintele Cooperativei agricole de 
producție Bacova. în Circumscripția 
electorală nr. 10 Buziaș ;

în județul TULCEA — Ion Velișcu, 
membru al C.C. al P.C.R„ prim-,se
cretar al Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R., în Circumscripția electora
lă nr. 4 Macin, Iancu Cojocaru. di
rectorul întreprinderii pentru indus-

în județul VRANCEA — Lina Cio- 
banu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor. în Circumscripția electorală 
nr. 1 Focșani, , Constantin Iftodi, 
membru supleant al C.C. ai P.C.R., 
șeful Departamentului industriei ali
mentare din Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor. în 
Circumscripția electorală nr. 5 Tă- 
tăranu ; Dumitru Beznea, directorul 
Stațiunii experimentale viticole O- 
dobești, și Ștefănache Scărlătescu, 
directorul întreprinderii agricole de 
stat Focșani, în Circumscripția elec
torală nr. 2 Vidra.

★

în întreaga țară au continuat, de 
asemenea, adunările de depunere a 
candidaturilor propuse de Frontul 
Unității Socialiste pentru alegerile de 
deputați în consiliile populare. 
Adunările, adevărate sfaturi ale ale
gătorilor, au întrunit o largă partici
pare cetățenească, ătît prin numărul 
celor prezenți, cit și prin numeroasele 
luări de cuvînt.

CEI DOI
Citeva sute de oa

meni într-o sală împo
dobită sărbătorește — 
țărani cooperatori, me
canizatori, intelectuali, 
femei-, vîrstnici, .tineri 
care vor vota pentru 
întîîa dată — veni ți la 
Hotarele din zece co
mune ilfovene să-și 
desemneze candidații 
pentru alegerile de la 
9 martie. Reprezentan
tul! consiliului jude
țean al Frontului Uni
tății Socialiste face 
două propuneri . de 
candidați pentru Marea 
Adunare Națională și 
îi prezintă Cetățenilor 
pe 'cei': dbi Câhdidăți. 
Semn l’că și în această 
activitate democrația 
socialistă, care guver
nează țara, se mani
festă în fapt.

Si oamenii încep să 
discute. Despre pro
blemei^.vieții lor. des
pre cei;.doi, despre al
ții dintre ei propuși să 
candideze pentru con
siliul popular jude
țean.. Pină în acel mo
ment reporterul a fost 
tentat să creadă că 
oamenii vor comenta 
doar succintele date 
biografice ale celor 
dbi. Dar... „am citit in 
presă de mai multe 
ori despre rezultatele 
obținute de întreprin
derile în care lucrează, 
ăm auzit la radio și 
am văzut la televizor 
ș.i din ce s-a spus și 
aici ne dăm seama că 
tovarășii sînt oameni 
vrednici, cate merită 
să candideze, să-i ale
gem. XC

„Șă-i alegem pe cei 
maî buni dintre cei 
mai buni !“.

Dar, în cazul de față, 
de pildă, pe 
tre cei doi.?

Răspunsul 
tă întrebare 
dat pentru că cei doi 
sint oameni cu fru
moase și bogate cărți 
de vizită. Ing. Ion 
Oancea — unul dintre 
cei propuși — este di
rectorul întreprinderii 
agricole de stat Chir- 
nogi, unitate care și în 
1974 a obținut rezul
tate dintre cele mai 
bune : 25 000 tone po
rumb. 13 000 tone griu. 
5 000 tone soia, 5 000 
tone orez. 4 000 tone 
orz. 30 tone lînă etc.

Ing. Nicolae Barbu, 
celălalt candidat, este 
directorul întreprin
derii avicole Crevedia. 
unitate care a dat 
mari beneficii.

Si oamenii din sală, 
preocupați și ei 
problemele 
producțiilor, 
ciența activității lor. 
și-au dat seama 
asemenea rezultate se 
obțin acolo unde mun
ca e făcută cu rost. Și 
că cei doi. reprezen- 
tînd două colective de 
oameni destoinici, erau 
ei înșiși oameni va
loroși. cu o mare ex
periență de muncă și 
de viață, buni și neo
bosiți activiști Obștești.

„Satisfacția de a fi 
ales, spunea unul din-

care din-

la aceas- 
e greu de

de 
creșterii 
de efi-

Că

Pină ieri, 10 februarie, în județul 
ARGEȘ peste 100 000 de locuitori au 

.luat parte la 750 de adunări cetățe
nești, în cadrul cărora au fost desem
nați 2 050 candidați pentru circum
scripțiile electorale județene, • muni
cipale, orășenești și comunale. Lo 
aceste adunări au luat cuvîntul 5 000 
de cetățeni. (Gh. Cirstea, corespon
dentul „Scînteii").

tre cetățeni adresîn- 
du-se candidatilor, o 
poate avea oricare 
dintre dumneavoastră. 
Dar cu ea, ori unul, 
ori celălalt va trebui 
să primească si să 
ducă cinci ani de-acum 
încolo și marea 
pundere de a ne 
prezenta voința în 
tul tării. Că și la 
ca și în țară, mai

răs- 
re- 

sfa- 
noi, 

..........  sînt 
multe de făcut. De a- 
ceea zic, pe oricare Vă 
vom alege, e de mun
că.;.";

,;Da, avea să spună 
unul dintre- cei doi 
candidați, la 9 martie 
dumneavoastră Veți 
vota p.e unul dintre 
noi doi. Eu pot să vă 
asigur Că oricare vă fi 
ales, amindoi ne vom 
face datoria, ne vom 
aduce, alături de dum
neavoastră, împreună 
cu dumneavoastră, 
toată contribuția la în
făptuirea. Programu
lui partidului, la reali
zarea sarcinilor mari » 
pe care le avem".

Da. indiferent. câte 
va fi numele celui a- 
les, el va reprezenta 
interesele alegătorilor, 
ale acestor lucrători ăi 
pămîntului dornici și 
hotărîți Să muncească 
mai bind, să îndepli
nească. pentru binele 
lor și ăl urmașilor, 
marile obiective sta
bilite de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Alexandru 
BRAD

Pînă luni, în orașele și comunele 
județului BACĂU au avut loc 572 
adunări electorale, la care au parti
cipat aproape 79 000 cetățeni. Cu acest 
prilej au fost desemnați 73 candidați 
de deputați pentru consiliul popular 
județean, 188 pentru municipii și 
orașe și 1 009 pentru consiliile popu
lare comunale. Peste 3 000 muncitori, 
țărani cooperatori, intelectuali, tineri 
și vîrstnici au luat cuvîntul în aceste 
adunări. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul .-.Scînteii").

Pînă ieri, 10 februarie, au avut loc 
în județul BIHOR 436 adunări elec
torale pentru desemnarea candidați- 
lor Frontului Unității Socialiste în 
alegerile de la 9 martie. îh ’ cadrul 
acestor adunări au fost propuși 127 
candidați pentru consiliul popular ju
dețean și 1 438 pentru consiliile popu
lare municipal, orășenești și - comu
nale. La aceste adunări au participat 
peste 61 000 cetățeni. (Dumitru Gâță, 
corespondentul „Scînteii")

în județul BOTOȘANI, pînă; dumi
nică au fost depuse 1 394 candidaturi 
pentru alegerile de la 9 martie. Au 
fost depuse candidaturi in 83 de cir
cumscripții județene. 39 circumscrip
ții municipale. 72 orășenești și 1 196 
circumscripții comunale. în cele 628 
de adunări cetățenești care au avut 
loc au luat parte aproape 81 O'fjO oa
meni ai muncii. Ati'luat cuvîntul in 
susținerea candidaturilor 3 378 cetă
țeni. (Ion Maximiuc, corespondentul 
„Sein teii").

Pină luni. 10 februarie. în județul 
SATU-MARE au fost depuse 929 can
didaturi pentru consiliile populare 
județean, municipal’, orășenești și 
comunale. S-au desfășurat 389 adu
nări, la care au luat parte 42 000 ale
gători, din care au luat cuvîntul 1 238. 
(Octav Grumeza. 
„Scînteii").

corespondentul

în județul PRAHOVA — Ion Ca- 
trinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.. in Circumscripția 
electorală hr. 4 Ploiesti-Est ;

în județul SATU-MARE — loan 
Foriș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Satu-Mare al P.C.R., în Circum
scripția electorală nr. 4 Negrești-Oaș; 
Francisc OrOsz, președintele Coopera
tivei agricole de producție Foieni, și 
Ștefan Vlllanyi, președintele Coope
rativei agricole de producție Petrești, 
iri Circumscripția electorală nr. 3 
Cărei ;

în județul SĂLAJ — Laurcan Tu
la!, membru ai C.C!. al P.C.R., prim- 
șecrețar al Comitetului județean Să
laj al P.C.R., în Circumscripția elec
torală nr. 4 Jibou ; Vasile Bum- 
băeea. ministrul construcțiilor indus
triale. în Circumscripția electorală 
nr. 3 Cehu-Silvaniei ;

în județul SIBIU — Leopold K6- 
beil, președintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de producție 
Sibiu, în Circumscripția electorală 
nr. 6 Miercurea Sibiului ;

In județul TELEORMAN — Gheor
ghe Rădulescu, membru ăl Comite
tului Politic Executiv al C.C. al

<

trializarea peștelui, și Costică Moldo- 
veanu, directorul întreprinderii viei 
si vinului din Tulcea, în Circumscrip
ția electorală nr. 2 Babadag. Nicolae 
Burcuș, președintele Cooperativei a- 
gricole de producție Frecăței. și 
Gheorghe Blendia. președintele Coo
perativei agricole de producție Sim- 
băta. în Circumscripția electorală nr. 
3 Topolog ;

în județul VASLUI — Gheorghe 
Tăhase, membru al C.C. al P.C.R.,' 
prim-secretar a! Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R., în Circumscripția 
electorală nr. 7 Murgeni, Florian 
Dănălache, meffibru al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești, în Cir
cumscripția nn 4 Huși : Gheorghe 
Cristea, președintele Cooperativei 
agricole de producție Costești, și 
Grigore Ghiban, președintele Coope- 
fâtiVei agricole de producție Hurdugi, 
în Circumscripția electorală nr. 6 
Roșiești ;

In județul VÎLCEA — Ion Toma, 
secretar al Comitetului comunal 
partid Lădești, și Dumitru Ivan, 
cretar al Comitetului cofnunal 
partid Glăvile, în Circumscripția 
lectorălă nr. 5 Lădești ;

în județul SĂLAJ 
desfășoare adunările 
cadrul cărora sînt propuși candidații 
Frontului Unității Socialiste pentru 
alegerile de la 9 martie, adunări la 
care pină acum au participat peste 
44 000 de cetățeni. Pînă în prezent au 
fost desemnați 59 candidați pentru 
consiliul popular județean, 79 pentru 
consiliile populare orășenești și 625 
pentru consiliile populare comunale. 
La adunări au luat,, cuvîntul peste 
1 400 cetățeni. (Gheorghe Rusu. co
respondentul „Scinteii")

continuă să se 
cetățenești în

de 
se-
de
e-

Pină luni, 10 februarie, în județul 
SIBIU au avut loc 294 adunări electo
rale pentru desemnarea candidaților 
Frontului Unității Socialiste pentru 
alegerile de deputați în consiliile 
populare. La aceste adunări au par
ticipat peste 51 000 cetățeni ro
mâni, germani, maghiari — care i-au 
aprobat in unanimitate pe cei 62 de 
candidați pentru consiliul popular ju
dețean, 42 pentru consiliile populare 
municipale, 79 pentru consiliile popu
late orășenești și 516 pentru consi
liile populare comunale. Au luat cu- 
vintul peste 1 500 cetățeni, care au fă
cut aproape 450 propuneri pentru bu
na gdspodărire a localităților respec
tive. De subliniat faptul că în 320 
circumscripții electorale au fost pro
puși cite doi candidați pentru consi
liile populare județean, municipale, 
orășenești și comunale. (Nicolae Bru- 
jan. corespondentul „Scînteii").

2 040 apartamente 
peste prevederile 

cincinalului
Argeș 
finele 
peste 
apar- 
fi îri-

asistenței tehnice calificate — a 
întreprins explorări în această zonă 
a orașului, descoperind mai multe 
izvoare cu efecte terapeutice în boli 
de stomac,. ochi ș.a. în cadrul lu
crărilor de amenajare a băii au 
fost captate 6 izvoare, a fost pusă 
in funcțiune o mofetă : în plus, a 
fost amenajată albia unui piriu și 
ingrădită o suprafață de circa 6 ha

vire la fondul funciar. Tocmai pen
tru a sprijini cetățenii în acest sens, 
sub îndrumarea Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R., direcția ju
dețeană de sistematizare și arhi
tectură, institutul județean de pro
iectări, comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă au or
ganizat diverse acțiuni de populari
zare a celor două legi.

Constructorii din județul 
lucrează intens că pină la 
anului să pună în folosință, 
prevederile cincinalului. 2 040 
tamente. Noile locuințe vor
corporate în marile .ansambluri din 
Găvana-Pitești, Vișoi-Cîmpulung, 
zona Nord-Curtea de Argeș. La alte 
26 obiective vor fi reduse terme
nele de execuție cu 15 pînă la 60 
de zile. Este vorba de 4 cămine de 
nefamiliști (cu 1 000 locuri) și, 4 
creșe (cU 400 locuri), situate în prin
cipalele orașe ale județului, de un 
complex sanatoriul in comuna Bră- 
det și un internat la școala de con
strucții din Pitești. Alte lucrări edi
litare au ca obiectiv extinderea re
țelelor- de apă și Canale, a zonelor 
verzi și modernizarea unor drumuri.

C. GHEORGHE 
corespondentul „Scînteii"

Izvoraș cu apă vie
La ieșirea din municipiul Odor- 

heiu-Secuiesc (Harghita), din cele 
mai vechi timpuri era cunoscut un 
izvor care, pentru calitățile apei, a 
fost dehdmit „dătător de viâță". Un 
grup de cetățeni cu sprijinul 
consiliului popular, prin acordarea

— unde va fi amplasată viitoarea 
microstațiune de la Odorheiu-Se- 
cuiesc. Edilii au prevăzut amena
jarea pe acest teren a unor livezi 
cu pomi fructiferi, din specialitatea 
zonei, interitionînd ca locul să de
vină încă din anul acesta bun de 
popas și de agrement.

Deaki LORAND

Brigăzi științifice 
pentru popularizarea 

legilor
Se știe cită importantă are. pen

tru populația sătească, buna cu
noaștere și aplicare a legii privind 
sistematizarea sau a legii cu pri-

Astfel, cele 38 brigăzi științifice 
care se deplasează de douâ-trei ori 
pe lună in comunele și satele ju
dețului (brigăzi care cuprind juriști, 
profesori, ingineri constructori, ar
hitecți) au ținut o serie de expu
neri pe teme privind sistematizarea 
teritoriului, a localităților urbane Ș’i 
rurale : valorificarea integrală și cu 
eficientă sporită a tuturor terenu
rilor, indiferent de destinație și po
sesiune ; importanța restrîngerii 
perimetrului localităților. In cursul 
lunii ianuarie asemenea expuneri 
au avut loc în comunele Cernat, 
Bățâni, Ojdula, Reci, Poian și în 
alte 20 de comune.

Tomori GEZA
corespondentul „Scînteii''

împletind strîns acțiunile 
erate mobilizării oamenilor 
cii la transpunerea în viață 
cinilor și obiectivelor decurgînd din 
Programul i__ TI__________ T.-l
Congresului al XI-lea cu cele speci
fice campaniei electorale, organiza
țiile de partid din județul Dîmbovița 
— aidoma celor din întreaga țară — 
desfășoară în aceste zile o susținută 
muncă politică și cultural-educativă 
cu un bogat și variat program de ma
nifestări. Adrdsindu-Se auditoriului 
din „amfiteatrele" largi ale orașelor 
și comunelor, ale întreprinderilor și 
instituțiilor, acțiunile politico-educa
tive se constituie într-o școală a res
ponsabilității sociale, a înțelegerii tot 
mai aprofundate 
civice.

Organizațiile de 
toate organismele __ ______
consiliilor F.U.S. — orientează munC'a 
politico-educativă și diversifică mij
loacele ei 
de sarcinile 
de muncă.
„Romlux", 
strădaniile 
cientă, agitatorii, 
om la om, pun accentul pe expli
carea însemnătății reducerii chel
tuielilor materiale și întăririi dis
ciplinei ; la întreprinderea de oțeluri 
aliate, munca politică, folosind înde-, 
osebi gazetele de perete și agitația 
vizuală, urmărește cu precădere mo
bilizarea colectivului în vederea pu- ■ 
nerii în funcțiune ă noilor obiective 
și atingerii indicatorilor tehnico-eco- 
nornici proiectați la termenele pre
văzute : în schelele Moreni, Găești, 
Tîrgoviște sau Titu, la dezbaterile în 
organizațiile de bază și la învăță- 
mintul ideologic agitatorii mențin în 
atenție cerința valorificării la maxi
mum a resurselor interne, a reacti- 
vizării tuturor sondelor, ca o condi
ție esențială a sporirii producției.

Organizațiile de partid și consiliile 
F.U.S. din comune cheamă lucrătorii 
ogoarelor să întîmpine alegerile de 
deputați pregătind temeinic campa
nia agricolă de primăvară. Un mo
ment de deosebită importanță și cu 
deosebite semnificații îl reprezintă, 
în acest sens, Consfătuirea activului 
de partid și de stat din agricultură, 
din cercetarea științifică agricolă, 
din domeniul îmbunătățirilor funcia
re și din piscicultura. întorși la locu
rile lor de muncă, participanta la 
consfătuire informează despre sarci
nile trasate, despre discuțiile rodnice 
ce s-au purtat, antrenează pe ceilalți 
specialiști, pe .toți oamenii muncii

consa- 
mun- 

a sar-

a îndatoririlor

partid — implicit 
componente ale

de expresie in funcție 
specifice ale fiecărui Ioc 

La noua întreprindere 
de pildă, sprijinind 

pentru o producție efi- 
în munca de la

fete,' stații de radioficare.
O modalifate din Cele mai eficiente 

și atractive în munca politico-educa- 
tivă din județ se dovedesc a fi con
cursurile. Se desfășoară concursu
rile „Tinerii economiști", vizînd atra
gerea specialiștilor tineri din între
prinderi la găsirea de soluții și me-

Acțiuni politico-educative 
ale organizațiilor de partid 

din județul Dîmbovița, 
in campania electorală

tode pentru creșterea eficienței 
economice, cit și concursurile „Cine 
știe, cîștigă", organizate in comune, 
pe teme ca : legea funciară, legea 
sistematizării, legea conservării pa
trimoniului național.

Notăm, de asemenea, inițiativa de 
la întreprinderea de strunguri. Aici, 
din 1 500 tineri muncitori votează 
pentru prima dată aproximativ 900. 
La întîlnirea organizată cu ei s-a 
lansat o chemare către toți tinerii 
din municipiu pentru efectuarea. în 
cinstea alegerilor, a unor „schimburi 
de onoare" menite să asigure produse 
peste plan.

O bogată activitate desfășoară și 
așezămintele de cultură. Universită
țile populare din județ — 26 la nu
măr — pun accentul. în cele 132 de 
cursuri organizate, pe cunoașterea 
documentelor Congresului al XI-lea, 
a sistemului democrației noastre so
cialiste, a sarcinilor economice locale. 
La sate, un loc aparte il ocupă» preo
cuparea pentru cunoașterea progra
melor județene de dezvoltare a agri
culturii. Cele 28 de brigăzi științifice 
din Tîrgoviște și din celelalte orașe, 
care includ în componența lor econo
miști, ingineri agronomi, profesori de 
istorie si filozofie, juriști și arhitect!, 
și-au propus 124 de întîlniri cu lo
cuitorii Satelor.

Casele de cultură, cluburile, cămi
nele culturale constituie, de aseme
nea. prin manifestările variate pe

care le programează, centre de- inte
res pentru publicul larg. Localitățile 
Băleni. Colacu, Lungulețu, Poiana, 
Românești și multe altele au găzduit 
expuneri și dezbateri, urmate de pre
zentarea unor filme documentare, pe 
tema „Răspunderi și satisfacții colec
tive pentru înfrumusețarea comunei", 
în alte localități, simpozioanele des
pre hărnicie, cinste, omenie și dem
nitate au reunit sute și sute de cetă
țeni ; este programat, in 18 localități, 

• tin ciclu de manifestări în circuit sub 
genericul „Conștiința socialistă — 
forță motrice a dezvoltării noastre 
socialiste". Au avut și vor avea loc 
în continuare mese rotunde, discuții, 
conferințe, avind ca subiect cunoaș
terea legilor, apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste. Din programul 
lunii februarie rețin atenția manifes
tări ca „Tribuna deputatului". „Eti
că bimului gospodar", „Dialog cu 
viitorul", „Comunistul — modelul la 
care ne raportăm".

în această perioadă sînt prezentate, 
în. orașe și comune, cicluri de filme 
tematice, precum și filmul monogra
fic, de lung metraj, „Testamentul", 
despre trecutul, prezentul și viitorul 
județului; Bibliotecile reunesc deseori 
iubitori ai cărții. în comuna I. L. 
Caragiale a avut loc o discuție des
pre chipul comunistului, oglindit in 
romanul românesc contemporan. Alte 
asemenea manifestări se vor organi
za în cadrul „Lunii cărții la sate".

Prin grija secției de propagandă a 
comitetului județean de partid și a 
comisiei de propagandă electorală au 
căpătat o largă răspîndire pliantele i- 
lustrînd dezvoltarea județului, docu
mentarele, fiuturașii, care prezintă 
principalele obiective economico-so- 
ciale locale, chemările, îndemnurile 
la vot ; o foto-expoziție — „Județul 
Dîmbovița pe coordonatele cincinalu
lui 1976—1980“ — este în curs de pre
gătire și se află sub tipar un Car
net al agitatorului în campania elec
torală. Pe măsura depunerii candi
daturilor, se difuzează foi volante 
care prezintă căfhdidății județeni, o- 
rășenești, comunali, acțiunile și ini
țiativele cetățenești în întîmpinarea 
alegerilor.

Organizarea unor acțiuni atît
numeroase și în forme atit de diverse 
reprezintă, fără doar și poate, o ex
periență prețioasă pentru organizații
le de partid, un cert punct de refe
rință pentru a ridica mereu mai sus 
ștacheta muncii politico-educative, 
pentru a-i îmbogăți caracterul actual, 
conținutul politic militant.

Maria BABOIAN

de
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La Fabrica de ciorapi

Timisoara
AL TRESLEA APEL, ÎN DECURS DE TO AN

Magazin universal în orașul Miercurea Ciuc — județul Harghita

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). —Co
lectivul Fabricii de ciorapi din 
Timișoara a încheiat prima 
lună de muncă din 1975 cu un 
bilanț deosebit de rodnic. Sar
cinile stabilite pentru această 
perioadă au fost îndeplinite și 
depășite la toți indicatorii de 
plan. Ca lirmăre, s-au produs» 
și livrat în plus peste 50 000 
perechi de ciorapi, in condițiile 
diversificării nomenclatorului 
de fabricație. Accentul a fost 
pus pe realizarea unor modele 
din fire tip bumbac (din mela- 
nă și celofibră de fabricație ro
mânească). Printre noile arti
cole create și realizate în luna 
ianuarie, ciorapii din fire sinte
tice dețin o mare pondere, 
fiind solicitați atit de piața in
ternă, cit și la export. De altfel, 
contractele încheiate de fabrică 
cu firme din diferite țări ale 
lumii au fost onorate integral, 
unor parteneri externi livrîn- 
du-li-se în devans importante 
cantități de produse.

Cabinet metodic 
de protecție a muncii

La noua Casă de cultură a sindi
catelor din Slobozia a fost inaugu
rat, zilele trecute, cabinetul meto
dic județean de protecție a muncii, 
organizat din inițiativa Consiliului 
județean al sindicatelor Ialomița. 
Cei interesați găsesc aci aparatură 
de măsură și control, dispozitive și 
echipament de protecție a muncii, 
machete funcționale. Printre apara
tele expuse se remarcă masa de 
testare pentru verificarea cunoștin
țelor, unde’pot fi examinați simul- 

- tan 5 concurenți. De reținut că, așa 
cum este amenajat, cabinetul poate 
fi structurat pe diferite tematici de 
protecție a muncii. Totodată, el este 
menit să prilejuiască desfășurarea 
uiior simpozioane /sau a altor ac- ' 
țiuni instructive în acest domeniu. 
Astfel, cu prilejul inaugurării, a și 
avut loc simpozionul „Mijloace și 
metode eficiente de instruire și 
propagandă pentru protecția mun
cii", după care a rulat un ciclu de 
filme documentare care se înscriu 
în această tematică.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"
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FOto : S. Cristian

roșie
Zilele acestea, întreprinderea „Gri- 

viță roșie" din Capitală a sesizat din 
nou ziarului nostru (este pentru a 
treia oară în decurs de un an) o si
tuație de-a dreptul paradoxală : deși 
o serie de utilaje tehnologice și in
stalații au fost finalizate in urmă cu 
1—3 luni — la termenele prevăzute 
în contracte — totuși, respectivii 
beneficiari nu se prezintă să preia 
produsele respective.

unitatea bucureștea- 
cu șeful biroului 
din întreprindere, 
rie-am oprit prin 

I- 
fi 
și.
o

Și

...Iătă-fie în 
nă. împreună 
de transport 
Marin Raiciu, 
mai multe sectoare de producție, 
maginile din incinta unității par a 
mai degrabă proprii unui depozit 
nu unei întreprinderi productive : 
mulțime de Utilaje tehnologice 
instalații, gata finisate, blochează 
căile de acces, liniile interne de cale 
ferată și chiar depozitele de materii 
prime. Unele dintre ele se găseau de 
acum montate pe trailefele procurate 
de întreprinderea bucureșteană. cu 
toate că aceasta este sarcina benefi
ciarilor de utilaje. în secția cazan- 
gerie, aceleași imagini : între insta
lațiile și utilajele de acum finisate 
și cele aflate în fabricație, abia mai 
este loc să te strecori

— După părerea mea 
ing. Constantin Șerban, 
coordonator — circa 50 
suprafața de producție utilă a secției 
eazangerie este ocupată de produsele 
neridicate la

cu o roabă. 
— ne spunea 
șef de secție 
la sută din

timp de beneficiari.

în 1970, în 
prelucrare a 
s-a dat in funcțiune o fabrică 
furfurol, cu o capacitate de 1 600 tone 
pe an. Ca materie primă pentru a- 
cest produs se folosește „epuizatul 
de stejar", reziduu de la fabrica de 
tananți, o altă unitate a combinatului. 
Furfiirolul este folosit cu bune rezul
tate în rafinării, la fabricarea rășini
lor turanice și a chibiților antiacide. 
Colectivul fabricii și-a intensificat 
preocupările pentru utilizarea cu 
maximum de randament a potenția
lului instalațiilor din dotare. între 
altele, au fost mecanizate operațiile 
de manipulare a „epuizatului de ste
jar", ceea ce a permis creșterea sub

stanțială a productivității muncii.
Dar instalațiile fabricii au și ele o ca
pacitate, peste care nu se poate trece. 
De aceea, pentru a face față cerințe
lor de furfurol ale economiei, condu
cerea combinatului a comandat, în 
1973, întreprinderii „23 August" din 
Capitală o autoclavă cu o capacitate 
de 300 tone furfurol și cu termen de

utilajelor aflate în 
întreprinderea . „Grivița 

cum ne-a fost pre
zentată de tovarășul Ion Stelian, din 
cadrul serviciului desfacere. în pa
ranteză am trecut numerele comen
zilor și data la care acestea aii fost 
gata, respectiv data la care benefi
ciarii trebuiau să le preia. Combinatul 
de îngrășăminte azotoase din Tîrgit- 
Mureș — 2 coloane și uh reformer , 
(74514/1, 74914/1, ocțombrie-decembrie 
1974) ; Combinatul de. îngrășăminte 
chimice din Arad — 2 convertoare și 
4 coloane absorbție (74915/1 și 74506, 
decembrie 1974) ; Centrala industrială 
de îngrășăminte chimice din Craiova 
— 1 reformer și 4 reactoare (74914 ți 
74023. noiembrie-deeembrie 1974. ia
nuarie a.c.) ; Combinatul petrochimic 
din Teleajen — 2 coloane (75520, de
cembrie 1974) ; Combinatul petrochi
mic din Borzești — 2 coloane (74415, 
octombrie 1974) ; întreprinderea 
„PECO" din Craiova — 4 vase (75902, 
decembrie 1974) ; Combinatul de în
grășăminte chimice din Tufnu-Mă- 
gurele — 1 convertor (74915, decem
brie 1974).

Ieri, 10 februarie, am luat din nou 
legătura cu tovarășul Marin Raiciu, 
care ne-a relatat : „Nimic nu s-a 
schimbat, nici un beneficiar, din cei 
amintiți, iții se grăbesc să preia uti
lajele care-i așteaptă de atîta timp"»

Ilie ȘTEFAN

cadrul Combinatului de 
lemnului de la Pitești 

de
livrare în martie 1974. La cererea uni
tății constructoare, livrarea utilajului 
a fost aminată pentru luna ■ august 

decembrie 
în februa-

1974 și, apoi, pentru'luna 
a aceluiași an.. Ne aflăm 
ric 1975 și nimeni nu mai știe nimie 
de „soarta" autoclavei.

— Noi — ne spunea ing. Ion Pie- 
trăreanu, directorul C.P.L. Pitești — 
cunoaștem puterea de muncă și înal
ta calificare, trăsături distincte ale 
harnicului colectiv al întreprinderii 
bucureștene și apelăm, pe această 
cale, la eforturile sale de a ne trimite 
cit mai repede cu putință utilajul. în 
felul acesta ne vom putea onora sar
cinile de 300 tone furfurol, prevăzute 
în plan pentru acest an, și nu vom 
stingheri activitatea rafinăriilor, cu 
care avem încheiate contracte. Soli
cităm, de asemenea, să ni se accepte 
o nouă comandă pentru o autoclavă 
de aceeași capacitate, a cărei utilitate 
este deosebită în întreprinderea noas
tră.

Gheorghe CÎJISTEA 
corespondentul „Scînteii"
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COMUNICAT 
cu privire la dezvoltarea economico-socială 
a Republicii Socialiste România în anul 1974

15. AGRICULTURA Șl SILVICULTURA
în anul 1974 s-au înregistrat progrese însemnate în 

dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, în realizarea prevederilor programe
lor naționale de irigații și îmbunătățiri funciare, de 
dezvoltare a sectorului zootehnic.

Agricultura a fost dotată cu 13 940 tractoare și 
5 100 combine autopropulsate — de aproape două ori 
mai mult decît in anul precedent — precum și cu un 
număr important de alte mașini și utilaje : unitățile 
agricole au primit peste 920 mii tone îngrășăminte 
chlmice-substanță activă, cu 67 mii tone mai mult 
decit în 1973 și cu 219 mii tone in plus față de 
1970.

A fost amenajată pentru irigat o suprafață agri
colă de 179 mii hectare : suprafața irigată la sfîrșitul 
anului trecut a ajuns la 1 400 mii hectare ; au fost

Cereale boabe 13 235 + 508
din care :
— grîu și secară 5 007 258
— porumb 7 159 — 80
— orz — orzoaica 911 + 379

Floarea-soarelui 671 — 57
Sfeclă de zahăr 5 000 4- 1 487
Cartofi de toamnă 3 560 + 1 065
Legume de cimp 2 725 4“ 672
Fructe ’ 999 — 323
Struguri 1 048 + 52

Pe ansamblul agriculturii, producțiile medii la hec
tar au fost de 2 062 kg la grîu-secară, 2 432 kg porumb 
boabe, 1313 kg floarea-soarelui, 23 003 kg sfeclă de 
zahăr, 14 061 kg cartofi de toamnă.

în zootehnie s-au obținut rezultate bune ; au
— mii capete —

Efectivul 
existent la 
31. XII. 1974

Creșteri față de 
electivul existent 

la 31. XII. 1973

Bovine — total 3 305,6 117.3
din care :

vaci și juninci 1 495,2 41,6
Porcine — total 5 732,9 271,2

din care : i
scroafe de prăsită 619.8 2,6

Ovine — total 7 199,5 114,0
din care :

oi și mioare 5 132,4 103,5
Păsări — total 31 479,0 10 205,3

La principalele produse : carne, lapte, ouă. reali
zările obținuțe pe ansamblul agriculturii sînt mai 
mari decît cele din anul 1973.

Rezultatele din agricultură au fost influențate, în 
anul 1974, și de deficiențele ce s-au manifestat in ac
tivitatea unor unități agricole, care au făcut ca pre
vederile de plan să nu fie realizate integral. Pentru 
valorificarea mai bună a potențialului de producție 
de care dispune agricultura este necesar ca Minis
terul Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor. 
Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, consiliile populare, organele și unitățile agri
cole să acționeze energic "pentru foldsifdâ"'deplină a 
fondului funciar, cultivarea întregii suprafețe în 
structura prevăzută, executarea la timp și de cali
tate a lucrărilor, aplicarea tehnologiilor adecvate con
dițiilor climatice, exploatarea corespunzătoare a su
prafețelor amenajate pentru irigații. O atenție deo
sebită, trebuie acordată îmbunătățirii selecției, repro
ducției, îngrijirii și furajării animalelor în scopul ri
dicării indicilor de natalitate și reducerii mortalității 
animalelor, sporirii producției animaliere.

în SILVICULTURA s-au executat lucrări de împă
duriri pe o suprafață de 89 mii hectare, din care 77 
mii hectare cu rășinoase și foioase repede crescătoa

Transiiortul de mărfuri
— miliarde tone-km

Transportul de călători
— miliarde călători-km

Prevederile planului au fost îndeplinite și depă
șite in toate ramurile de transport ; ș-au înregistrat 
creșteri mai mari fa(ă de anul precedent la trans
portul maritim cu 41,2 la sută, la transportul aerian 
cu 23,3 la sută și la transportul fluvial cu 16,5 la 
sută. Prin portul Constanța s-a realizat un trafic de 
mărfuri de 11,7 milioane tone, inregistrîndu-se o 
creștere de 9,8 la sută față de .anul precedent.

Pentru îmbunătățirea activității de transport și a 
eficienței acesteia se vor aplica, în continuare, mă
suri pentru utilizarea mai bună a parcului, extin
derea proceselor moderne de transport și de meca
nizare a operațiunilor de încărcare-descărcare.

Activitatea de poștă și telecomunicații s-a 
dezvoltat și îmbunătățit prin sporirea bazei tehnico- 
materiale ; a fost extinsă telefonia automată cu 
79 600 linii și s-au racordat la sistemul de telefonie 
automată interurbană orașele : Tirgu-Mureș, Sinaia, 
Buhuși, Cisnădie, Alexandria.

Planul activității de poștă și telecomunicații în

Realizări 1974 
milioane lei

-------------------------------0------ . 
în •/« față de realizări :

1973 1970
TOTAL 111 972,1 122,8 163,8

din care :
Industrie 65 280,6 119,3 175,1

din care :
— energie electrică și termică 8 366,8 114.8 145,2
— combustibil 8 007,1 120,9 145,7
— metalurgia feroasă 7 270.0 170,1 214.5
— construcții de mașini și prelucrarea metalelor 13 115,0 115,2 179,6
— chimie 10 713,6 110.8 251,4

Construcții 4 872,8 133,1 151,8
Agricultură 11 862.9 117.0 134,6
Transporturi și telecomunicații 13 497.0 135.4 161,9
Comerț și alimentație publică 3 444.7 131.6 145.4
învățămint, cultură, ocrotirea, sănătății - 2 704,1 . 130,6 125,7
Știință 859.6 151,1 196.7
Construcții de locuințe 4 666,3 123,2 149,0
Gospodărie comunală 2 658,3 116,2 157,8

Pe baza orientărilor stabilite de Congresul al X-!ea 
și de Conferința Națională ale Partidului Comu
nist Român privind dezvoltarea economico-socială a 
tuturor județelor și localităților tarii, s-au alocat în
semnate fonduri de investiții iudețelor cu o indus
trie mai puțin dezvoltată : Gorj, Dîmbovița, Teleor
man. Harghita. Covasna. Sălaj.

în anul 1974 valoarea fondurilor fixe puse în func
țiune din fondurile statului a fost de 99.6 miliarde 
lei. reprezentînd o creștere de 28.7 la sută fată de 
1973 si de 57.5 la sută fată de 1970. Au fost date în 
funcțiune, integral sau partial. 613 capacități de pro
ducție industriale și agrozootehnice principale. Prin
tre cele mai importante se numără : în industria ener
giei electrice și termice — două grupuri de 210 MW 
la Centrala termoelectrică Brăila. 45 MW la hidro
centralele pe rîul Someș. 23 MW la hidrocentralele 
pe rîul Olt — sectorul Dăești — Govora : în indus
tria metalurgică — s-au dezvoltat la Combinatul si
derurgic Galați capacitatea de laminare Slebing cu 
720 mii tone/an. de laminare a benzilor la cald cu 
un milion tone/an. de laminare a benzilor la rece cu 
160 mii tone/an și de elaborare a otelurilor electrice 
eu 150 mii tone/an ; la întreprinderea de oteluri alia
te Tirgoviște. sectorul otelărie cu 140 mii tone/an 
și forja de blocuri și bare de 13.5 mii tope/an oțel : 
la întreprinderea de sirmă si produse din sirmă Bu

executate lucrări de desecări pe 282 mii hectare ; 
s-au plantat 5 278 hectare cu viță de vie și 5108 
hectare cu pomi fructiferi.

în întreprinderile agricole de stat și unitățile 
cooperatiste au intrat în producție complexe de 
creștere și îngrășare industrială a porcilor, grajduri 
pentru vaci de lapte și pentru creșterea și'îngră- 
șarea tineretului taurin, complexe avicole, noi 
fabrici de nutrețuri combinate și altele.

Deși agricultura nu a beneficiat de condiții cli
matice normale, in anul 1974 producția obținută 
asigură satisfacerea nevoilor de consum ale popu
lației. necesarul de materii prime pentru indus
trie, precum și alte cerințe ale economiei naționale.

Producția globală agricolă realizată' în anul 1974 
a fost de peste 90 miliarde lei. cu 27 la sută mai 
mare decit media anuală din perioada 1966—1970.

Recolta totală la principalele culturi se prezintă 
astfel :

• ' — mii tone —

Realizări 
1974

Diferențe ( + ) față de realizările 
medii anuale 1966—1970

crescut efectivele de animale la toate speciile și a 
sporit producția animalieră.

La sfîrșitul anului 1974 efectivele de animale din 
întreprinderile agricole de stat și cooperativele agri
cole de producție au fost : 

re. Planul producției unităților silvice a fost înde
plinit in proporție de 110.9 la sută.

III. TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

în anul 1974 s-a dezvoltat și modernizat baza teh- 
nico-materială a transporturilor prin dotarea 
cu 222 locomotive Diesel și’ electrice. 2 758 vagoane de 
marfă (echivalent 4 osii). 290 vagoane de călători. 
8 240 autovehicule de. marfă. 2 632 autobuze, 18 nave 
maritime, care totalizează 356 mii tdw.

Au fost date în exploatare liniile electrificate Ghi- 
meș—Ciceu—Deda și Caransebeș—Lugoj ; s-a dat în 
folosință drumul național Transfăgărășan. iar pe în
semnate porțiuni de drumuri rutiere s-au efectuat 
lucrări de modernizare și aplicări de imbrăcăminți 
asfaltice ușoare. A fost dezvoltată capacitatea de tra
fic a portului Constanta prin construirea de noi spa
tii de acostare. S-a intensificat acțiunea de optimi
zare a transporturilor și s-au realizat însemnate eco
nomii de combustibili și energie.

Rezultatele activității în transportul de mărfuri și, 
călători. în anul 1974, se prezintă astfel :

Realizări 
1974

1974 în •/♦ față de 
realizări :

1973 1970

119,2 111,0 126,9
38,1 110,2 142,4

anul 1974 a fost îndeplinit în proporție de 101,3 Ia 
sută.

IV. INVESTIȚII - CONSTRUCȚII
Ca și în ceilalți ani ai actualului cinbinal, dezvol

tarea susținută « economiei naționale, modernizarea 
structurii ramurilor, îmbunătățirea repartizării teri
toriale a forțelor de producție s-au asigurat prin în
făptuirea unui amplu program de investiții.

Volumul investițiilor realizat în economia naționa
lă însumează circa 125 miliarde lei, cu 17,3 la sută 
mai mult decît in anul 1973 ; investițiile din fondu
rile statuldi au fost de 112 miliarde lei, cu 22,8 la 
sută mai mari decît cele realizate în 1973. în struc
tura investițiilor s-au produs modificări favorabile, 
ca urmare a alocării unui volum sporit de fonduri 
pentru dotarea cu mașini și utilaje și diminuării 
ponderii "lucrărilor de construcții-montaj.

Pe principalele ramuri ale economiei și industriei, 
din fondurile statului s-au realizat investiții, după 
cum urmează : 

zău. capacitatea de producție la sirmă cu 70 mii 
tone/an și la electrozi de sudură cu 8 mii tone/an ; 
la întreprinderea de țevi ..Republica" București, ca
pacitatea/ de țevi sudate elicoidal cu 40 mii tone/an ; 
la întreprinderea de aluminiu Slatina, capacitatea 
de cabluri de forță cu 10 mii km/an și de trefilate 
de aluminiu cu 5 mii tone/an : in industria con
strucțiilor de mașini au intrat in funcțiune între
prinderea de elemente pneumatice si automatizări 
Bîrlad. întreprinderea „Tehnoton" Iași. întreprinde
rea de componente electronice pasive Curtea de Ar
geș. întreprinderea de accesorii pentru mașini-unel- 
te Blaj, întreprinderea de rulmenți din Alexandria, 
Fabrica de mașini de rectificat Cluj-Napoca și a cres
cut capacitatea la un număr important 'de întreprin
deri existente, printre care : întreprinderile de rul
menți din Birlad și Brașov. întreprinderea mecanică 
navală Galați. întreprinderile mecanice de utilai teh
nologic Buzău și Moreni. întreprinderile ..23 August" 
și-de mașini grele București. întreprinderea de uti
lai pentru industria materialelor de construcții si re
fractare Bistrița. întreprinderea ..Progresul" Brăila, 
întreprinderea de vagoane Arad. întreprinderea 
..Electroprecizia" Săcele. întreprinderea de anaratai 
auto Sfintu-Gheorghe. întreprinderea de strunguri 
Tirgoviște. întreprinderea de conductori electrici 
emailați Zalău ; în industria chimică — instalațiile 

de dimetiltereftalat și de solventare a motorinei cu 
furfurol la Combinatul petrochimic Brazi, instalațiile 
de N-metil-pirolidonă și gamacid B la Combinatul 
petrochimic Borzești, rafinărie — etapa a II-a la Com
binatul petrochimic Pitești, precum si dezvoltarea 
capacităților la Combinatul petrochimic Borzești. în
treprinderea de antibiotice Iași. întreprinderile de 
anvelope ..Danubiana" București si „Victoria" Flo- 
rești ; în industria materialelor de construcții — 
s-au dezvoltat capacitățile de producție la Combina
tul pentru lianți si azbociment Tîrgu-Jiu cu 3 linii 
de ciment. Combinatul, pentru lianți Cîmpulung cu 
o linie de ciment.’ Combinatul pentru lianți si azbo
ciment Fieni. întreprinderea de prefabricate din be
ton Timișoara. întreprinderea de produse din cera
mică fină pentru construcții Cluj-Napoca. întreprin
derea de tîmplărie metalică si produse pentru con
strucții din materiale plastice Buzău ; în industria 
lemnului — Fabrica de mobilă Rîmnicu-Vîlcea. linia 
automată pentru producția de mobilă din panouri la 
Combinatul de prelucrare a lemnului Pitești, fa
bricile de PAL de la Combinatul de pre
lucrare a lemnului Bistrița, .de la întreprinderile de 
prelucrare a lemnului Miercurea Ciuc, Cova%na și de 
la întreprinderile forestiere Curtea de Argeș și To- 
plița ; în industria ușoară — Filatura de bumbac Gura 
Humorului, întreprinderea de porțelan pentru menaj 
Curtea de Argeș, întreprinderea de încălțăminte Huși, 
întreprinderea de sticlărie de menaj Bistrița ; au fost 
dezvoltate întreprinderile textile din Arad și Satu- 
Mare și întreprinderile de postav din Buhuși, Bacău, 
Prejmer, Brașov și a fost modernizată filatura de la 
întreprinderea textilă din Pitești ; in industria ali
mentară — fabricile de bere Satu-Mare, Reghin, 
Miercurea Ciuc, Galați, Suceava, Fabrica de lapte 
praf Constanța, Fabrica de conserve de pește Sulina, 
abatoarele de păsări Baia Mare și Tirgu-Mureș, Fa
brica de prelucrat boabe de soia Urziceni. S-au dez
voltat fabricile de zahăr Roman și de produse zaha
roase „Kandia" Timișoara și fabrica de ulei „Oltenia" 
Podari cu o secție de ulei hidrogenat și margarină.

Au continuat lucrările de construcții pe șantierele 
unor mari, obiective de investiții pentru industriile 
energetică, metalurgică, chimică, industrializarea 
lemnului și altele. De asemenea, a început construc
ția unor importante obiective ca : hidrocentralele 
Drăgan—Remeți și Rîul Mare—Retezat, întreprinderea 
de contactoare Buzău, întreprinderea de organe de 
asamblare Sighetul Marmației, instalațiile de amo
niac și acid azotic Tirgu-Mureș, Filatura de bumbac 
Drăgănești-Olt, Fabrica de tricotaje tip lină Rădăuți, 
Țesătoria de mătase Vălenii de Munte, fabricile de 
zahăr Țăndărei ș! Urziceni și Fabrica de ulei Buzău.

în activitatea de investiții s-au manifestat defici
ențe în elaborarea la timp a studiilor tehnico-econo- 
mice și a documentațiilor de execuție, în asigurarea 
utilajelor și montarea acestora, precum și în organi
zarea activității pe unele șantiere. Ca urmare, s-a 
prelungit durata de execuție, o serie de capacități de 
producție nefiind puse în funcțiune la termenele sta
bilite. îndeplinirea integrală a programului de inves
tiții pe anul 1975 și de punere în funcțiune a capaci
tăților de. producție la termenele planificate, asigu
rarea unei eficiențe economice ridicate a fondurilor 
alocate impun luarea de măsuri hotărîte pentru îm
bunătățirea activității de proiectare, intensificarea 
ritmului de execuție pe toate șantierele, asigurarea 
și livrarea utilajelor în concordanță cu graficele de 
montaj, folosirea rațională a utilajelor de construcții 
și materialelor, întărirea ordinii și disciplinei pe toa
te șantierele. Cu răspundere și exigență maximă tre
buie să acționeze și beneficiarii noilor obiective de 
investiții, atît pentru respectarea termenelor de pu
nere în funcțiune, cit și pentru atingerea in cel .mai 
scurt timp a parametrilor tehnico-economici pro
iectați.

V. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
Șl DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ

în activitatea de cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică s-au obținut rezultate bune ; în anul 1974 
au fost elaborate și introduse în producție tehnologii 
avansate pentru lărgirea bazei (de materii prime, uti
lizarea economicoasă a unor resurse de energie, ob
ținerea de noi materiale și înlocuitori sintetici ; s-au 
realizat mașini și utilaje la nivel tehnic ridicat.

în industria chimică au fost elaborate tehnologii noi 
privind : hidrogenarea benzinelor provenite din pro
cesele destructive și în amestec cu benzinele primare 
a petrolurilor și motorinelor, hidrotratarea uleiurilor 
parafinoase, sulfuroase, obținerea alcoolului oleic 
prin hidrogenarea acidului oleic, diversificarea 
sortimentelor de copolimeri acrilici auxiliari pen
tru industria textilă și de pielărie, obținerea 
de fibre chimice cu modul umed ridicat, polimeri- 
zarea clorurii de vinii cu inițiatori foarte 
rapizi, sinteze de medicamente, rășini epoxi- 
dice pentru confecționarea modelelor pentru turnă
torie și a cutiilor cu miez ; în industria construc
țiilor de mașini cercetările efectuate au dus la rea
lizarea de arzătoare de uz general și industrial cu 
randamente îmbunătățite pentru combustibil lichid 
și gaze, mașini pentru tăierea termică a tablelor 
prin copiere, realizarea generatorului de atmosferă 
controlată ; în industria electrotehnică și electro
nică s-au realizat echipamente pentru comanda nu
merică a mașinilor-unelte, acționări electrice re
glabile pentru industria metalurgică, automatizarea 
grupurilor energetice de mare putere, calculator e- 
lectronic de capacitate mică Felix C-32, circuite in
tegrate monopolare și bipolare, tranzistoâre și 
diode, echipamente de automatizare pentru instala
ții de foraj marin ; în domeniul energici electrice 
și termice s-au executat cercetări pentru economi
sirea combustibililor și pentru extinderea utilizării 
cărbunilor de calitate inferioară ; în industria ex
tractivă a fost realizată tehnologia de măcinare au
togenă a minereurilor neferoase de la Leșu Ursu
lui, Ilba și. Nistru și a minereurilor cuprifere de la 
Roșia Poeni, au fost elaborate noi tipuri de fluide, 
aditivi și paste de ciment pentru forajul și exploa
tarea sondelor ; în industria construcțiilor și matc- 
rialeloi- de construcții s-au elaborat noi elemente de 
beton precomprimat cu armături din oțeluri supe
rioare, noi sisteme de protecție anticorozivă a be- 
toanelor față de agresivitățile naturale, cimențuri 
speciale pentru industria prefabricatelor din beton 
armat ; în industria lemnului, celulozei și hîrtiei 
au fost încheiate cercetările privind creșterea pon
derii utilizării deșeurilor la fabricarea plăcilor aglo
merate și fibrolemnoase, noi tehnologii pentru pro
ducția unor sortimente de hîrtie de calitate supe
rioară cu gramaje scăzute ; în industria ușoară au 
fost încheiate cercetările privind asigurarea bazei de 
materii prime și înnobilarea acestora pentru indus
tria sticlei și ceramicii fine, utilizarea colagenului 
pentru obținerea de materii prime și produse finite, 
folosirea caolinurilor românești la fabricarea porțe
lanului. îmbunătățirea prin finisare a calității sto
felor din lină românească în amestec cu fibre chi
mice ; in domeniul agriculturii și industriei alimen
tare au fost obținute rezultate in crearea unor hi
brizi de porumb de mare productivitate, a unor 
hibrizi de floarea-soarelui rezistenți la mânji, s-au 
obținut concentrate proteice -din soia și< invertază 
pentru industria zahărului ; in domeniul fizicii și 
aplicațiilor acesteia în economie s-au realizat be- 
tatronul medical de 40 MeV și o serie de compo
nente electronice pe bază de materiale semiconduc
toare. Rezultate bune s-au obținut și în domeniul 
ocrotirii sănătății populației și protecției mediului 
înconjurător, asigurîndu-se in anul 1974, prin contri
buția cercetării științifice, întregul necesar de pro
duse biologice pentru imunizarea activă a populației.

Sarcinile de cercetare și de valorificare a rezul
tatelor cercetărilor încheiate, precum și de intro
ducere în producție a procedeelor și tehnologiilor 
noi au fost în cea mai mare parte realizate. Au fost 
puse în fabricația de serie produse noi sau moder
nizate : 1Q61 mașini, utilaje, aparate și instalații, 95
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materiale, 398 bunuri de consum, activitatea de 
cercetare științifică și dezvoltarea . tehnologică adu- 
cîndu-și în acest fel o contribuție sporită la reali
zarea sarcinilor de dezvoltare economico-socială a 
tării. «.

VI. RELAȚII ECONOMICE EXTERNE
Dezvoltarea accelerată a economiei naționale pe 

baza industrializării socialiste, diversificarea și ri
dicarea nivelului tehnic al produselor au creat con
diții favorabile 'pentru extindere^ relațiilor econo
mice externe, sporirea participării României la 
schimbul mondial de valori, la diviziunea interna
țională a muncii.

în anul 1974, volumul total al comerțului exterior a 
crescut cu 38,3 la sută față de anul 1973, S-a îmbună
tățit structura exportului prin sporirea ponderii ex
portului, de mașini și utilaje, produse chimice, mărfuri 
industriale de. larg' consum ; s-au valorificat mai bine 
mărfurile pe piețele externe. Pe calea importului s-au 
asigurat materii prime și materiale necesare realizării 
planului de producție, precum și mașini, utilaje și 
instalații pentru echiparea unor întreprinderi.

Au fost dezvoltate în continuare relațiile economice 
cu toate țările socialiste, s-au lărgit și aprofundat, pe 
baza „Programului complex", relațiile de cooperare 
economică și tehnico-științifică cu țările membre ale 

, C.A.E.R. ; concomitent, s-au lărgit și diversificat 
schimburile comerciale cu țările în curș de dezvol
tare, cu celelalte state ale lumii.

în anul 1974 România a avut relații economice, co
merciale și de cooperare cu 130 state ; au fost în
cheiate noi acorduri de cooperare economică; în pro
ducție și tehnico-științifică. s-au perfectat convenții 
și aranjamente în diferite domenii de activitate ; s-a 
extins participarea României la activitatea organis
melor economice și financiare internaționale.

S-a dezvoltat baza materială a turismului interna
țional și s-au îmbunătățit și diversificat serviciile 
pentru turism. Numărul turiștilor care ne-au vizitat 
(ara in anul trecut a fost de 3,9 milioane persoane, cu
15,4 Ia sută mai mare față de 1973 și cu 68,7 la sută 
față de 1970.

VIL POPULAȚIA Șl NIVELUL DE TRAI
Puterea economică a țării, sporită prin hărnicia oa

menilor muncii, stă Ia temelia ridicării nivelului de 
trai al poporului — țelul suprem al întregii politici a 
Partidului Comunist Român. Dezvoltarea dinamică a 
producției materiale, sporirea eficienței întregii acti
vități economice și sociale au asigurat în 1974. compa
rativ cu anul precedent, creșterea, cu 12,5 la sută a ve
nitului național, ritm care depășește pe cel al produ
sului social. S-au creat astfel condiții pentru ridicarea 
veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai mun-

■ cii de la orașe și sate, extinderea construcțiilor ds 
locuințe, creșterea și îmbunătățirea consumului popu
lației, a stării de sănătate, alocarea unor fonduri spo
rite pentru învățămint, cultură, ocrotirea sănătății și 
prevederi sociale.

Populația Republicii Socialiste România la sfîrșitul 
anului 1974 a fost de 21142 mii locuitori, în creștere 
cu 225 mii (1,1%) față de 1973 ; a sporit natalitatea 
și s-a redus nivelul mortalității generale și infantile.

S-au obținut progrese însemnate în îmbunătățirea 
gradului de ocupare și utilizare a forței de muncă. 
Populația ocupată în economia națională la sfîrșitul 
anului 1Ș174 a fost de 10,1 milioane, reprezentjnd circa 
48 la sută din populația totală a țării. Au continuat să 
se produeă modificări calitative în structura populației 
ocupate ; ponderea populației ocupate in ramurile 
neagricole a ajuns la sfîrșitul anului 1974 la 60 la sută 
din populația ocupată, față de 50,9 Ia sută în 1970.

Numărul personalului din întreprinderi și instituții 
a fost de- peste 6 milioane ; au sporit locurile de 
muncă cu aproape 200 mii. în special pe seama creș
terii numărului muncitorilor ; de la începutul cinci
nalului au fost create 900 mii noi locuri de muncă ; 
ponderea femeilor în totalul personalului din între
prinderi și instituții a crescut de la 30 la sută în 1970 
la 34 la sută în anul 1974.

Carne și produse din carne (in echi
valent carne)
Ulei
Unt
Lapte (inclusiv lapte praf și produse 
lactate proaspete)
Brînzeturi
Zahăr și produse zaharoase (în echi
valent zahăr)
Legume proaspete
Cartofi
Fructe proaspete
Ouă
Bere
Țesături
Tricotaje
Confecții 
încălțăminte
Frigidere
Televizoare >
Aparate de radio
Mașini de cusut
Mașini de spălat rufe
Mașini de gătit cu gaze
Mobilă

Volumul prestărilor de servicii pentru populație a 
crescut cu 13,8 la sută față de 1973 și cu 53,1 la sută 
comparativ cu 1970, lărgindu-se gama prestărilor de 
servicii cu noi activități.

în anul 1974 s-âu îmbunătățit condițiile de locuit 
ale populației, construindu-se din fondurile statului 
un număr de 63,5 mii apartamente, din fondurile 
populației cu sprijinul statului'în credite și execuție
42.5 mii apartamente, iar din fondurile proprii ale 
populației 47,2 mii locuințe. Au fost date in folosință 
un număr de 52,8 mii1 locuri în cămine muncitorești.

A sporit dotarea tehnico-edilitară a localităților. 
Fondurile de investiții alocate gospodăriei comunale 
au permis creșterea rețelei de distribuție a apei pota
bile cu peste 470 km și ă rețelei de canalizare cu 
peste 330 km. S-au asigurat condiții mai bune. în do
meniul transportului urban de . călători ; parcul mij
loacelor de transport urban în comun de persoane a 
fost mărit cu 659 vehicule, iar numărul călătorilor 
transportați a sporit față de anul. 1973 cu 3,8 la sută.

în anul 1974 baza materială a învățămîntului s-a 
dezvoltat prin construirea a încă 3 163 săli de clasă, 
noi spații pentru laboratoare și ateliere-școală. 15 619 
locuri în internate pentru învățămîhtul primar, gim
nazial, liceal, profesional și tehnic, precum și a unei 
suprafețe de_ 80 879 mp de noi spații pentru învăță-' 
mînțul superior ; a sporit dotarea învățămîntului cu 
materiale didactice și aparatură tehnică. în special a 
atelierelor-școală și laboratoarelor școlare.

Au fost date in folosință 19 mii locuri în grădinițe 
și cămine de copii. 21 mii în creșe și 936 în case de 
copii.

în anul școlar 1974—19.75 sînt înscriși un număr de 
3 891 421 elevi și 152 613 studeriți : in învățămiritul 
preșcolar Sînt cuprinși 770 mii copii, ceea ce reprezin
tă peste 60 la sută din copiii de vîrstă preșcolară ; s-au 
imbunătățit programele de învățămint și s-au înre
gistrat noi prpgrese in integrarea învățămîntului cu 
producția și cercetarea ; este în plină desfășurare ac
țiunea de generalizare a primei trepte a liceului.

S-a dezvoltat baza materială a culturii, prin darea 
in folosință a noi așezăminte culturale și cinemato
grafe, precum și activitatea in domeniul cinemato-

A crescut gradul de calificare a forței de muncă ; 
în anul 1974 au fost repartizați în producție 427 mii 
muncitori calificați prin învățămintul profesional, 
tehnic si liceal de specialitate, prin cursuri de cali
ficare si de specializare postliceală de scurtă durată 
si peste 30 mii cadre cu pregătire superioară.

în anul 1974 populația a obtinut venituri mai mari 
decît în 1973, provenite atît din retribuirea muncii, 
cit și din. fondurile sociale de consum.

Veniturile bănești ale populației de la unitățile so
cialiste au fost mai mari cu 8.8 la sută față de anul
1973 și cu 39,2 la sută față de anul 1970 ; veniturile 
din retribuția muncii personalului din întreprinderi si 
instituții au sporit cu 9.3 la sută față de 1973.

începind de la 1 august 1974 s-a trecut la apli
carea celei de-ă doua etape de majorare a retribu
ției. ne seama căreia personalul din. întreprinderi și 
instituții a obținut. în anul trecut, venituri supli
mentare de 3,6 miliarde lfei. Au fost majorate re
tribuțiile personalului care' lucrează în industria 
ușoară, industria construcțiilor de mașini și a pre
lucrării metalelor, industria chimică si industria pro
duselor din substanțe abrazive, din cărbune si< gra
fit. industria petrolului, industria extractivă a gazu
lui metan, industria metalurgiei feroase, industria 
energiei electrice, constructii-montaj. lucrări geolo
gice și de foraj, precum și ale personalului didactic 
din învătămîntul primar (clasele I—IV). De aseme
nea. au fost majorate soldele si retribuțiile persona
lului Ministerului Apărării Naționale si Ministerului 
de Interne.

în concordantă cu principiile echității socialiste 
promovate consecvent de partidul nostru. în acțiu
nea de majorare a retribuției s-a asigurat creșterea 
mai accentuată a veniturilor mici : retribuția tari
fara. minimă a crescut la 1 140 lei lunar pentru mun
citorii necalificați și pentru personalul de serviciu, 
față de 1 000 lei, și la 1 346 lei pentru muncitorii 
calificați, față de 1 040 lei.

Prin creșterea retribuției medii nominale cu 6,3 la 
sută comparativ cu anul 1973 și menținerea indice
lui prețurilor mărfurilor și tarifelor serviciilor în li
ntițele planificate, puterea de cumpărare exprimată 
sintetic prin retribuția medie reală a crescut în anul
1974 cu 4,4 la sută.

Condițiile de viată ale țărănimii si ale celorlalte 
categorii de oameni ai muncii de la sate s-au îm
bunătățit continuu prin creșterea veniturilor. înzes
trarea localităților rurale cu instituții de cultură și 
învățămint. cu unități medico-sanitare. Extinderea re
țelei unităților comerciale si prestatoare de servicii, 
prin desfășurarea acțiunii de sistematizare a satelor. 
Veniturile bănești ale țărănimii provenite din retri
buirea muncii în cooperativele Agricole de producție 
si din vînzarea produselor agricole către unitățile 
socialiste au fost. în anul 1974, cu 7,3 la sută mai 
mari decit în 1973. Venitul garantat lunar ce se 
acordă membrilor cooperativelor agricole de produc
ție a fost majorat în zootehnie — de la 1 200 lei lă 
1 300 lei. în iegumicultură si viticultură — de Ia 
900 lei la 1 000 lei. în pomicultură — de la 800 lei 
la 1 000 lei.

Cheltuielile social-culturale finanțate de Ia buge
tul de stat s-au ridicat. în anul 1974, la 47,8 miliarde 
Iei/ fiind mai mari cu 3,4 miliarde lei decît în 1973 
și cu aproape 14 toilțarde Iei față de 1970. Cheltu
ielile social-culturale de .la bugetul de stat ne un 
locuitor în anul 1974 au fost în medie de 2 270 lei, 
comparativ cu 1 680 lei în anul 1970.

A sporit. în continuare, volumul veniturilor din 
pensii, care în anul 1974 a fost, cu 1,2 miliarde lei 
mai (nare decit în 1973. De asemenea, au crescut fon
durile pentru alocații de stat nentru copii, pentru 
.ocrotirea sănătății, odihnă si tratament si pentru 
ajutoare de boală.

Dezvoltarea și diversificarea producției bunurilor 
de consum, ridicarea calității mărfurilor, extinderea 
rețelei comerciale și a formelor moderne de desfa
cere au asigurat îmbunătățirea continuă a aprovi
zionării populației. In anul 1974, vînzările de 
mărfuri prin comerțul socialist au fost cu 10,0 Ia 
sută mai mari ca în 1973 și cu 36.8 La sută 
față de 1970, depășindu-se prevederile planului.

La principalele produse alimentare, nealimentare 
și bunuri de folosință îndelungată, cererea de consum 
a populației a fost satisfăcută în mai bune condiții, ‘ 
realizîndu-se creșteri însemnate ale vînzărilor :

U.M. Realizări 
1974

Anul 1974 în % față de:
1973 1970

mii tone 463,7 108.5mit tone 155.4 104.0mii/ tone 19,4 106,6
mii hl 8 146.2 108,0mu tone 78,5 108,5
mii tone 360.8 103,2mu tone 714.9 101.1mn tone 536,9 127.5mu tone ' 143,8 135,8mii. buc. 1 036,5 109,7mu hl 6 228.1 118.1mii. lei 7 348,0 108.7mii. lei 5 966,0 113.1mii. lei 9 543,5 117.1mii. lei 5 362.6 107,2mu buc. 225,1 114,3mu buc. 337.7 119,1mu buc. 386,1 117,4mu buc. 90,2 111,2mu buc. 142,1 116,6mu buc. 239,1 124.9mii. lei 4 417,5 125,3

140.8
115.3
132.5
135.6
133,0
128,2
110,1
138.3
134.4
169.8
146.6
126.5
148.7
148.4
130.2
156.3
139,0
137,1
123.6
129.5
185.4
136,3 

grafiei, radioului și televiziunii. Numărul spectato
rilor la cinematografe a fost de peste 182 milioane, 
iar la teatre și instituții muzicale de 13 milioane. In 
studiourile românești s-au produs 22 filme a’rtistice’ 
de lung metraj, 30 filme de animație, precum și 238 
filme documentare și jurnale cinematografice. Au 
fost editate 4 400 titluri de cărți și broșuri cu un ti
raj de aproape 71 milioane, iar ziarele și revistele 
s-au editat înțr-un tiraj de 1190 milioane exemplare.

Asistența medicală a populației s-a îmbunătățit 
prin darea în’folosință a 7 spitale noi cu 4 525 pa
turi și 8 policlinici ; numărul paturilor de asistență 
medicală a sporit față de anul 1970 cu 23 800, respec
tiv cu 14,2 la sută ; a continuat acțiunea de utilare 
și modernizare a unităților medico-sanitare existen
te ; unitățile medico-sanitare au prestat un volum 
mai mare de servicii pentru reducerea morbidității 
și îmbunătățiuea stării de sănătate a populației. In 
anul 1974 un număr de 1 337 mii persoane și-au pe
trecut concediul in case de odihnă și au urmat tra
tamentul în sanatoriile balneo-climatice.

★
Bilanțul bogatelor realizări dobindite de poporul 

român in anul 1974, în toți cei patru ani care au tre
cut din actualul cincinal, atestă realismul sarcinilor 
de pian, justețea politicii partidului nostru de dez
voltare în ritm susținut a economiei, de ridicare a 
nivelului de trai al poporului, confirmă că prevede
rile cincinalului 1971—1975 vor fi înfăptuite înainte 
de termen. Cu încredere nestrămutată în politica 
partidului, pe baza trainică a succeselor obținute în 
dezvoltarea economico-socială a țării, însuflețiți de 
mărețele obiective stabilite de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, toți oamenii mun
cii,. fără deosebire de naționalitate, vor milita neabă
tut pentru a înfăptui exemplar prevederile planului 
pe anul 1975, pe întregul cincinal, creînd cele mai 
bune condiții pentru trecerea cu succes Ia realizarea 
obiectivelor cincinalului viitor — o nouă și impor
tantă etapă in procesul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a Românioi 
spre comunism.
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turie plină de semnificații a dez
voltării culturii noastre socialiste, sa
lonul ne amintește, deopotrivă, va
loarea tradițiilor Unei îndeletniciri 
multiseculare, înnobilată de cele, mai 
luminate minți ale acestui pămînt, și 
vigoarea unei tinereți afirmate cu 
atîta putere în ultimul sfert de veac. 
Adunînd laolaltă lucrările — de o 
deosebită diversitate — care au vă
zut lumina tiparului în 1974, Salonul 
național al cărții apare ca o expresie 
concludentă a climatului de eferves
cență creatoare ce a caracterizat via
ta noastră socială cu prilejul aniver
sării a trei decenii de la eliberare și 
al lucrărilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Ajunsă la a cincea ediție, a- , 
ceastă mare sărbătoare a cărții ni se 
înfățișează ca un catalog al izbîn- 
zilor celor mai noi ale puterii crea
toare românești, ca o mărturie a în
floririi • necontenite a științei si cul
turii noastre.

Anul ce s-a încheiat ne-a înzestrat 
cu peste 4 000 de titluri într-un ti
raj de peste 60 milioane de exem
plare. Volumul tipăriturilor social- 
politice — peste 8 milioane de exem
plare — face dovada interesului viu 
pentru însușirea aprofundată a po
liticii partidului, pentru cunoașterea 
complexelor realități ale 
nostru, pentru participarea 
tot mai largi la dezbaterea 
nelor politice și sociale ale 
poraneității. Mijloc eficient 
ra de educare și superioară instrui
re a maselor, cartea social-politică se 
remarcă prin noutate și diversitate 
tematică, prin creșterea consecventă 
a rolului ei în dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor, în promova
rea politicii partidului nostru.

Lucrările secretarului general al 
partidului „România pe drumul con- 
struirii societății socialiste

teral dezvoltate" se impun. în acest 
sens, prin rolul lor de orientare fun
damentală. prin profunzimea gîndi
rii politice novatoare si tematica a- 
totcuprinzătoare. ca opere de referin
ță, bucurindir-se de un imens pres
tigiu pînă departe, dincolo de gra
nițele tării.

Cartea științifică și tehnică încear
că să răspundă mai prompt solicită
rilor economiei, necesităților instruc
tive. didactice si informaționale. O 
serie de lucrări originale sint expuse 
și în standurile actualului salon, 
ilustrînd amplificarea și diversifica
rea creației științifice naționale, le
garea cercetării de. cerințele progre
sului economic și social al tării.

Cu cele 1 516 titluri, într-un tiraj de 
peste 27 milioane de exemplare, car
tea beletristică ocupă un loc însem
nat în ansamblul producției editoria
le. Vom remarca în standuri o se
rie de volume antologice cu profi
luri diferite, poezie, proză, critică și 
istorie literară, instrumente de lucru 
utile pentru reliefarea coordonate
lor originale ale romanului, nuvelei, 
reportajului sau ideologiei literare. 
Literatura originală este larg repre
zentată prin numeroase volume di
verse ca tematică si modalități de . 
tratare artistică. Vom menționa pre
zenta mai largă a cărții pentru co
pii si tineret. 1 superioară prin con
ținut si realizare grafică altor ani. 
Valorificarea moștenirii literare con
tinuă să preocupe editurile, expona
tele din actualul salon dînd o ima
gine. inevitabil fragmentată, asupra 
marelui efort editorial întreprins în 
acest domeniu. O prezentă atrăgătoa
re o constituie și cartea de artă, 
prin calitatea grafică superioară a 
unor albume sau prin noutatea unor 
lucrări de critică de artă.

Cartea în limbile naționalităților 
conlocuitoare, bogat reprezentată, a- 
tingînd aproape toate domeniile ac
tivității editoriale, reflectă încă o dată 
condițiile de deplină egalitate de 
care se bucură manifestarea per-

sonalitătii creatoare a tuturor cetă
țenilor tării, fără deosebire de na- 
tionalitate. realul democratism al so
cietății noastre, așa cum tălmăcirile 
din literatura universală de pe cele 
mai diverse meridiane dovedesc lar
gile porti deschise în acești ani cu
noașterii celor mai valoroase realizări 
ale gîndirii și simțirii omenești.

...O imensă carte în relief cu pes
te 3 000 de exponate se oferă — în 

M varietatea policromă a unei grafici 
din ce în ce mai împlinite — ca o 
invitație la frumos, la util. Ia nece
sar. ca o chemare la meditație asu
pra rosturilor mereu superioare ale 
cuvîntului tipărit. Adunînd laolaltă 
asemenea calități eterne ca nevoia 
de stiintă și setea de frumos, o ase
menea trecere în revistă a cărții — 
înscrisă ’ semnificativ printre eveni
mentele culturale premergătoare ale
gerilor de la 9 martie — ne reamin
tește totodată drumul continuu as
cendent parcurs de producția- noas
tră editorială, de creația noastră li- 
terar-stiințifică în direcția fertilă a 
solicitărilor politicii culturale a'Parti
dului ; stă mărturie condițiilor asigu
rate astăzi afirmării largi a talente
lor în cele mai diferite domenii ale 
activității spirituale, capacității reale 
a întregului nostru front al creației 
— de la cercetarea științifică pînă la 
literatura beletristică — de a răs
punde. prin opere de valoare. înal
telor obiective stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului.

Salonul prilejuiește și o serie de 
manifestări la care vor participa au
tori. editori și cititori. Numeroase în- 
tîlniri ale autorilor cu cititorii, pre
zentări de cărți, recitaluri de poe
zie etc. vor aduce în ambianta ospi
talieră a cunoscutei săli bucureștene 
pe multi dintre iubitorii cărții. în; 
tr-un dialog nemijlocit, subliniind, și 
din această perspectivă, dimensiunea 

. culturală majoră_pe care o dobîndeș- 
te, an 
cărții.

FAPTUL

Puse firesc sub semnul 
apropiatelor alegeri, Zilele 
cărții pentru tineret începu
te la 10 februarie au prelu- 
diat, cu numai o zi, deschi
derea prestigiosului Salon 
național al cărții. „Zilele" 
de care ne ocupăm în a- 
ceste rîndtiri sînt organiza
te de Comitetul municipal 
București pentru cultură și 
educație socialistă, Centrul 
de librării București și Co
mitetul municipal al U.T.C. 
și se vor desfășura pînă la 
15 februarie.

Cartea pentru tineret 1 
Noțiunea include în ea un 
semn de respect pentru ti
nerii ce tind să fie mai îm
bogățiți sufletește cu mira
colele culturii dar, întrucît- 
va, și o nuanță pleonastică: 
există oare cărți care nu 
sînt scrise pentru tineri ? 
într-un sens s-ar putea 
spune că nu există cărți 
pentru „bătrini", tinerii și 
tinerețea acaparînd superb 
teritoriile, tot mai accesi
bile lor, ale „galaxiei Gu
tenberg" (formulă de dată 
recentă), mai ales într-un 
climat de muncă și de via
ță ca al nostru, în care ros
tul cărțiț în formarea tî
nărului e tot mai însem
nat. Nu e vorba, desigur

literatura de di- 
care tinerii 

marile 
univer- 

tinerii

(doar) 
vertisment pe 
ar solicita-o, ci de 
valori ale culturii 
sale, pentru care
vădesc un interes extraor
dinar. Clasicii din raftul de

cit destinul literaturii con
temporane. Scriitorul ro
mân nu scrie pentru un ci
titor desabuzat, apatic, dis
tras problematicii sociale, 
ci are „norocul" unui pu
blic neasemuit de viu, înse-

pentru tineret"
bibliotecă fac casă bună 
cu sufletul făurarului de 
viață nouă, după cum se 
poate spune că tinerii de
monstrează acel bun simț 
natiV care îi conduce și că- 

'■-tre cărțile celor mai buni 
scriitori de azi. Tinerii nu 
sînt doar consumatorii pro
ducției editoriale, ci și eroii 
acestei literaturi, sînt (ori 
e de dorit să fie, cu și mai 
apăsată pregnanță) pgrso- 
nagiile’ care populează lumi 
de „gîndiri și imagini" ca
pabile să influențeze feri-

tat de frumos, dornic șă se 
perfecționeze.

Dar cartea numită „pentru 
tineret" nu e doar roman, 
nuvelă ori poem, ci și car
tea de informație istorică, 
documentarul politic ori 
cartea de știință. Iată de 
ce „Zilele" proaspăt inau
gurate ne îngăduie să le 
vedem, cărți afirmînd mul
tiple și rodnice preocupări 
așezate ca într-o orgolioasă 
panoplie de arme în vitri
nele librăriilor noastre.

Librăria „Mihail Sado-

veanu" urmează să prilej u- 
iască, în. excelenta organi
zare cu care ne-a obișnuit, 
cîteva manifestări de 
tură în care autorii și 
torii se vor întîlni cu 
cărora le e consacrată 
treăgș lor strădanie. Zilnic, 
librăria urmează să împar
tă calitatea de gazdă cu 
cîte o editură cu prilejul 
lansării unor ediții aștepta
te. E vorba de editurile 
Politică, Albatros, Emines- 
cu, Carfca românească și 
Militară. Și mai e vorba de 
o deplasare a unor scriitori 
și editori la chiar locurile 
de muncă ale unor , tineri 
cititori în mari .întreprin
deri, instituții, școli și fa
cultăți, ca și la 'Punctele mo
bile de difuzare a cărții.

Lăudirid inițiativa celor 
ce le-au gindit, credem în 
eficiența „Zilelor" de car
te și nutrim încrederea că 
ele nu vor fi doar prilej de 
spectacole ceremonioase, ci 
întîlniri pline de adevăr și 
vitalitate între toți cei 
preocupați să pună în mii- 
nile tînărului iubitor de lu
mină cartea, cărțile aștep
tate...

cul- 
edi- 

cei 
în-

Gheorghe TOMO^El

— Cînd Institutul de petrol și 
gaze a primit un sediu unitar 
Si modern pe platforma indus
trială a Ploieștiului, ne-ați de
clarat că marile si complexele 
probleme ale integrării îsi vor 
găsi rapid rezolvarea printr-o 
colaborare exemplară cu unită
țile economice. A trecut de a- 
tunci mai bine de un an. Care 
sînt rezultatele eforturilor de 
integrare si cum răspund unită
țile productive solicitărilor in
stitutului 1

— Răspunsul unităților productive 
este mult mai operativ și mai eficace 
decît în trecut, nu însă pe măsura 
posibilităților și imperativelor for
mulate de conducerea partidului ca 
fiecare facultate să devină o unitate 
de învățămînt, cercetare și produc
ție, cu plan concret de activitate, cu 
toate atributele științifice și tehnice 
derivînd din aceste realități. Desigur, 
începînd din 1975, valoarea lucrări
lor realizate de institutul nostru va 
fi de peste 8 000 lei anual pentru 

“fiecare student. Realizăm lucrări de 
cercetare pe bază de contract, la în
deplinirea cărora participă și stu
denți, unele dintre ele răspunzînd te
melor prioritare ale planului națio
nal. Am înființat și dotăm în conti
nuare noi laboratoare și ateliere- 
școală (prelucrări mecanice, aparate 
electrice, fabricație de hidrocarburi 
pure ș.a.) prin care învățămîntul su
perior ploieștean dobîndește carac
terul unei adevărate platforme indus
triale. Dar o asemenea realitate o- 
bligă Ia raporturi și mai ample între 
învățămînt și producție. Unele cer
cetări și soluții ale cadrelor didacti
ce, chiar și unele proiecte de diplomă 
ale studenților s-au dovedit a fi con
tribuții valoroase în rezolvarea unor 
probleme majore ale producției cum 
sînt, de pildă,' cele referitoare la ela
borarea de combustibili nepoluanți, 
la forajul de mare adincime, la per
fecționarea performanțelor echipa
mentului și instalațiilor petroliere 
ș.a. Cu atît mai mult, în asenjenea 
condiții, întreprinderile ar trebui să 
ne solicite, fără ezitări, în re
zolvarea acelor teme, prioritare 
pentru ele și potrivite specifi
cului fiecărei facultăți, pentru a 
putea folosi optim potențialul de care 
vorbeam. Din păcate însă uneori în
treprinderile ne solicită în 
semnificative, între altele 
din reținerea de a nu fi 
în cazul cind ar trebui 
borăm lucrări fundamentale, 
ne și* doteze . corespunzător, 
siderăm, de asemenea, că întreprin
derile ar trebui să fie co-respon- 
sabile în realizarea pe deplin 
eficientă a programelor studentesti 
de practică productivă.

— Ce laturi s-au dovedit via
bile in actualul sistem de prac
tică. ce rămîne de perfecționat 
Si, îndeosebi, în ce modalități 
resimțiți necesitatea sprijinului 
din partea unităților producției ?

— Pentru profilul nostru este evi
dent că Pricit de bine' ar fi dotate 
laboratoarele și atelierele, practica 
în condiții de producție industrială 
rămîne indispensabilă. De unde și 
necesitatea angajării studenților pe 
timpul practicii, așadar a integrării 
lor în sistemul tuturor responsabili- 

'tăț.ilor producției. Ne-am bucurat 
cînd am citit în coloanele „Scinteii" 
comunicarea tovarășului ministru al

industriei construcțiilor de mașini 
grele că unitățile economice din 
subordine îi vor angaja pe toți stu
denții veniți în 1975 la practică. Cu 
atit mai mult cu cit asemenea co
municări. s-au mai făcut și pentru 
1974, dar nii s-au respectat în între
gime : din totalul studenților noștri, 
repartizați la practică în asemenea 
unități, procentul celor angajați n-a 
depășit 10 la sută.

— Este planul dumneavoastră 
de cercetare pe măsura întregu
lui potential științific de- care 
dispuneți ?

— Avem un plan bogat, în cea mai 
mare parte concentrat pe teme prio
ritare, de înaltă valoare științifică și 
economică, astfel încît putem apre-

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

teme ne
poate și 
obligate, 
să ela- 

sȘ 
Con-

cia că în general activitatea de cer
cetare științifică este bună. Totuși, ea 
mai poate fi îmbunătățită. în. acest 
sens se impune necesitatea ca insti
tutele de învățămînt superior să fie 
antrenate nu numai la realizarea te
melor de cercetare ale unităților cen
trale sau coordonatoare, ci si la ela
borarea și repartizarea acestor teme.

— Din consiliile si senatele 
universitare fac parte repre
zentanți ai ministerelor si ai 
marilor unități economice ; frec
vent au loc schimburi de spe
cialiști. vizite reciproce, con
tacte directe ; stările amintite 
de lucruri nu pot fi reglemen
tate pe căile unor asemenea 
consultări 1

— Din păcate, unele din aceste 
forme de conlucrare nu depășesc un 
cadru formal. Aportul unor repre
zentanți ai producției în consiliile 

' profesorale este de multe ori inexis
tent. Raporturile dublei subordonări 
sînt adesea dominate de practici a- 
leatorii : de ani de zile Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele „știe" că patronează Facultatea 
de mașini și utilaj petrolier, dar n-a 
contribuit aproape cu nimic la dota
rea atelierelor și laboratoarelor. Si-;. 
gur, noi am persever'at ș’i perseverăm i > 
în stabilirea cit mai multor raporturi 
de colaborare, am încheiat contracte 
de cercetare, am obținut comenzi de 
producție pentru atelierele-școală. 
însă asemenea raporturi presupun

preocupare și răspundere de ambele 
părți. Aș ridica mai ales problema 
statornicirii unor reglementări ferme 
și legale în privința obligațiilor ce 
decurg din dubla subordonare, atît 
pentru unitățile de învățămînt. cit și 
pentru cele de producție. Pentru că, 
din păcate, o seamă de sarcini din 
partea ministerelor, inclusiv Minis
terului Educației și învățămîntului 
ne sosesc cu întîrzieri nejustificate.

*&
Aici se încheie relatarea interlocu

torului nostru. Dar față de observa
țiile de mai sus, investigațiile la fața 
locuiții Iasă să se vadă și alte defi
ciențe — unele chiar de concepție, 
de, atitudine, în legătură cu procesul 
integrării. De pildă, planul de inte
grare pe anul 1975 este astfel con
ceput încît să conducă la obținerea 
unor valori de peste 8 000 lei (mai 
precis : 8 370 lei) anual pentru fie
care student. La o analiză mai aten
tă însă se poate observa că realiza
rea acestor valori are o legătură des
tul de redusă cu „fiecare student". 
Pentru că în timp ce de pe urma 
activității de cercetare și de proiec
tare, la care sînt antrenați doar 83 
de studenți, este prevăzut să se ob
țină în jur de 66 la sută din valoarea 
totală a planului, activitatea de pro
ducție efectivă, unde participă peste 
1100 studenți, se situează la un pro
cent mai mic de 25 la sută. Aceasta 
problemă trebuie să rețină cu atît 
mai serios atenția forurilor tutelare 
cu cit — așa cum a reieșit și din lu
crările recentei ședințe plenare a Co
mitetului de partid al Centrului uni
versitar București — ea poate fi în- 
tîlnită nu numai la Ploiești. Este a- 
devărat. asemenea deficiente — deri
vate fie din tendința unor cadre di
dactice de a privi izolat componen
tele vieții universitare, fie, mai ales 
din interesul încă redus al_ unor de
partamente economice fată de pro
blemele integrării — nu sînt necu
noscute conducerilor de institu
te. De pildă, nu reprezintă o necu
noscută faptul că multe dintre anga
jamentele .unor titulari de departa
mente economice, formulate cu pri
lejul Consfătuirii cadrelor didactice 
si activului de partid din învătă- 
mintul superior, n-au fost nici pînă 
azi îndeplinite, deși între timp a tre
cut mai mult de un semestru. Pro
cesul .integrării, presupune _ o con- 

î ceptie clară dar. în egală măsură, și 
coordonarea sistematică, activă, a tu
turor eforturilor ■ depuse pe acest 
tărîm.

Un grav eveniment feroviar 
s-ar fi produs, dacă mecanicul 
de locomotivă Marin Giurea. de 
la depoul Piatra Olt. n-ar fi avut 
o prezență de spirit extraordi
nară. Despre ce este vorba ? 
înainte ca trenul de persoane 
1398. pe care îl conducea meca
nicul M.G.. să intre în gara 
Fărcașele (județul Olt), șoferul' 
unui autocamion, care transpor
ta lucrători ai întreprinderii de 
vagoane din Caracal,, s-a anga
jat în traversarea liniei ferate, 
la o barieră nepăzită. Numai a- 
tenția și modul rapid de a ac
ționa ale mecanicului Marin 
'Giurea au făcut ca tamponarea 
să nu aibă loc. O frînă. și trenul 
a fost oprit în ultima clipă.

mineca...
deșirată

In timp ce lucra de zor 
strungul său, I.G. de la între
prinderea „Hidromecanica" din 
Brasov si-a dezbrăcat bluza de 
salopetă, rămînînd numai cu un 
pulover cam. larg si puțin deși
rat pe la mined. O „desirare" 
salvatoare. La un moment dat, 
un fir din țesătura mînecii a 
fost prins de piesa aflată pe ma
șină si, în cîteva secunde, i-a 
fost deșirată toată mineca. La 
ieșirea din schimb, l.G. mărtu
risea : „Nu mai dau jos salope
ta în timpul lucrului. Era gata- 
gata să-mi pierd toată mina". 
Cu alte cuvinte, noroc cu mîne
ca deșirată, că altfel o băga 
mînecă.

Unul drege, 
altul -strică

pe

Mihai IOSJDANESCU

SUCEAVA (Corespondentul • „Scîn- 
teii", Gheorghe Parascan). — înce- 
pind de ieri, 
din Fălticeni 
nouă unitate, 
din clădirile centrului orașului. Aici, 
întregul etaj este rezervat colecției 
donate de sculptorul Ion Irimescu, 
artist al poporului — colecție alcă
tuită din lucrări reprezentative pen
tru arta cunoscutului plastician, 
originar din Fălticeni.

Complexul muzeistic 
s-a îmbogățit cu o 

amenajată într-una

Cu același prilej au avut loc și 
inaugurarea secției de arheologie, 
organizată la parterul clădirii, pre
cum și vernisajul retrospectivei Di- 
mitrie Loghin, președintele cenaclu
lui din Suceava al U.A.P. La mani
festări a fost prezent tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Suceava.

în cadrul programului 
SUCCESE ALE ECRANULUI

MOULIN ROUGE

cinema
© Șapte mirese pentru șapte 
frați : PATRIA — 9,30; 11,45; 16,15; 
18,30; 20,45.
© Ulzana — căpetenia apașilor : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Moulin Rouge : SCALA — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
© Răzbunarea lui Dani : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
© Ilustrate cu flori de cîmp : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16;’ 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; .11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Actorul și sălbaticii : EXCEL
SIOR — 9: 12,30; 16; 19,30, AURO
RA — 9,15; 12,15; 16; 19, TOMIS
— 9; 12,30; 16; 19,30.
o Permisul de conducere : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,15; 16,15; 18,30;
20.30. CASA FILMULUI — 10; 12; 
14, SALA PALATULUI — 17,15 
(seria de bilete 5346) ; 20,15, (seria 
de bilete 5347).
© Nunta Iui Figaro : CASA FIL
MULUI — 16; 19,30.
© Copiii — cetățenii de mîine ai 
patriei (program de documentare): 
DOINA — 9,30.
© Program de desene animate : 
DOINA — 11.
© Conrack : DOINA — 12,30; 15; 
17,30; 20.
a Jerry traficantul : FEROVIAR
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11.15'; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
o Zapata : GRIVITA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
© Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 î 
BUCEGI — 10; 16; 19, DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19. GIULEȘTI —
16; 19.
© Dragoste la 16 ani : LUMINA
— 9; 11; 13; 16; 18; 20.
© îndrăgostiți! anului unu : 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
© Școala tinerilor căsătoriți : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
o Nemuritorii : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MUNCA — 10; 16; 18; 20.
@ Acțiunea Bororo : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Iluminare : UNIREA —16:18; 20. 
o Cavalerii teutoni : LIRA — 
15,30; 19.
© Visuri împlinite : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
© Călătorie întreruptă : PACEA — 
16; 18; 20.

15,30;a Păcală : CRINGAȘI
18.30.
a Un gentleman în Vestul sălba
tic : FLOREASCA — 10; 15.30; 18;
20.30.
o A început la Neapole : VOL
GA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9;'11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
a Agentul straniu : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20.
o S-a întîmplat după război : 
COSMOS — 18; 20,15.
o Zitlul : FLACARA — 15,30; 18; 
20,15, VIITORUL — 15,30; 18; 20.
o Ferma suspiciunilor : ARTA — 
15,30: 17,45: 20.
a Timpuri noi : VITAN
15,30; 18; 20,15.
o Un zimbet pentru mai tirziu : 
RAHOVA — ÎS; 18; 20.
a Cidul : PROGRESUL — 15,30; 19.

10;

a Teatrul Național București (sa
la mare) : Să nu-ți faci prăvălie 
cu seară — 19,30, (sala mică) : 
Dona Diana — 19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Prclcgere-au- 
clițic muzicală pe tema „Muzica și 
Omul" ; comentează prof. George 
Bălan — 19.
o Orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii române : Concert susți
nut de corul „Gaudeamus" al 
conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu". Dirijor : Gheorghe Oprea 
— 20.
o Opera Română : Aida — 19.
o Teatrul „Lucia Sturdză Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureau) : Nepotul lui Rameau — 
19,30, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Elisabeta I — 19,30.
o Teatrul Mic : Cu cărțile pe fa
ță — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala 
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
o Teatrul evreiesc de stat : Nun
ta de argint — 19,30.
o Teatrul satlric-muzlca! „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30. (sala Vic
toriei) : Un băiat de zahăr... ars
— 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Piruete muzicale
— 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița cu trei... iezi — 10.
o Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Piter Pan — 10, (sala A- 
cademiei) : Tigrișorul Petre — 17. 
a Ansamblul de cîntece și dan
suri „Rapsodia română" : Flacă
ra lui August — 17,30.
a Circul de stat : Un șerif Ia... 
circ — 19.30.
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Producție a studiourilor engleze. Regia : John Huston. Cu : 
Jose Ferrer, Zsa Zsa Gabor, Suzanne Flort. Film consacrat 
vieții și creației marelui pictor francez Henri de Toulouse- 

Lautrec

Expoziția de grafici, 
slovacă contemporană5^ 
constituie un prilej 
excelent pentru cu
noașterea citorva din
tre cele mai reprezen
tative creații ale artiș
tilor ce-și desfășoară 
activitatea în tara 
prietenă, R. S. Ceho
slovacă. Vizitind sălile 
galeriilor Eforie (str. 
Eforie tir. 7) unde 

’ s-a deschis de cu- 
rînd această expo
ziție. sub ochii privi
torului se formează i- 
maginea unei arte do
minate de o proble
matică foarte actuală. 
Este o imagine rezul
tată din grija pentru 
abordarea unor teme 
de interes omenesc 
larg, pentru lucrul 
sincer și autentic, pen
tru eleganța și frumu
sețea lui. Tematic, ex
poziția și-a propus să 
ilustreze, cu mijloace
le sintetice ale limba
jului grafic, momente
le mari ale luptelor 
duse în timpul celui 
de-al doilea război 
mondial, ca și imagi
nea reconstrucției și 
refacerii economice, să 
sublinieze pregnant 
mesajul de muncă și 
luptă al întregului po
por.

Trecute în imagine, 
evenimente contem
porane. aspecte ale 
vieții zilnice care . au 
impresionat conștiința 
artiștilor slovaci, apar 
— în gravurile pre
zentei expoziții 
însoțite de o certă vi
brație afectivă. Gra
vura a devenit astfel 
pentru artiști ca Ger- 
gelovă Viera („Mun
citori în grevă", „Aș- 
teptînd de lucru") sau 
Kellenberger L. („Pa
trula"). prin militan
tismul și mijloacele 
loț de realizare, o for
mă de atitudine nece-

sară ; tot astfel, prin 
contrast parcă, rigoarea 
geometrică 
construpții industriale, 
la Janoăka ~ ~
fruntări").
unei atitudini, la Du- 
bay Orest („Bucurie") 
sau calmul unui pei
saj. la Capta Stefan 
(„Curțile din spate ale 
LPG“) devin manifes
tări ale . unor bucurii 
interiorizate și refle
xive. ,

Utilizarea celor mai 
diferite tehnici ale 
gravurii numai

a noilor
Jan („Con- 

tandrețea

cele tradiționale, ca li
tografia, xilogravura, 
linoleumul, ci și teh
nicile combinate) a 
determinat. în același 
timp, o mare diversi
tate a posibilităților 
de exprimare plastică. 
De altfel. structura 
sintetică a imaginilou- 
înclinarea spre esen- 
tializare. spre, expri
marea densă, concen
trată a sensurilor ca
racterizează majorita
tea lucrărilor acestei 
expoziții. Desigur, pe 
această linie, observa
țiile stilistice nu ar 
face decît să contri
buie la punerea într-o 
lumină mai vie a pro
filurilor inedite cu 
care artiștii slovaci 
îmbogățesc peisajul 
plasticii din R.S. Ce
hoslovacă. Concepții 
dintre cele mai varia
te. convingeri, uneori 
adevărate profesiuni 
de credință, au fost 
transmise prin inter
mediul acestor lucrări 
de grafică, /^parent

divergente, tendințele 
care țin de modalită
țile de exprimare con
verg în afirmarea u- 
nor sentimente con
temporane. în amploa; 
rea vibrațiilor emoțio
nale provocate atît de 
amintirile războiului, 
cit și de noile reali
tăți socialiste ale tă
rii. Dincolo însă de a- 
ceste diferente indivi
duale, lucrările de pe 
simezele. galeriilor 
Eforie conturează o vi
ziune unitară de actua
litate. Mijloacele sinț 
modulate subiectului și 
conținutului la care 
lucrările se referă. 
Limbajul înflorat, mi
nuțios. cu care Mina; 
rovic 
„Pașii") 
cadru al evocării, 
respunde 
aparte, 
mec. pe 
reușește 
mită ;
construcția viguroasă 
a imaginii, concisă și 
sugestivă ca sens, în 
lucrările lui Dubravec 
Robert („Steag roșu", 
„întîlnire"), aduce o 
viziune mai gravă.

Prezența artei slova
ce pe simezele bucu
reștene se înscrie în 
cadrul variatelor ma
nifestări prilejuite de 
acordurile culturale 
între uniunile de crea
ție ale Republicii So
cialiste România și 
R. S. Cehoslovacă. Ea 
înlesnește o fireas- 
•că și atît de necesară 
confruntare a produ
selor artistice create 
în țara vecină și prie
tenă cu publicul ro
mânesc. favorizează o 
utilă circulație a va
lorilor.

M. („Teroare", 
trasează un 

co- 
unui lirism 

plin de 
care 

să-1 
după

far- 
artistul 
, trans- 

cum

Marina PREUTU

(Urmare din pag. I)
și consemnez că acest ocol 
care de nenumărate ori a 
primit titlul de fruntaș pe 
ramură, pe țară a livrat și 
livrează statului la ordinul 
zecilor de tone : afine, 
fragi, zmeură, mure, mă- 
cieș, miere de albine, vî- 
nat (mistreț, urs, cerb, ca
pră neagră, plus păstrăv).- 

Ar urma pornind în jos 
pe „șoseaua din Cepari" 
dispensarul sanitar, care 
beneficiază și .de o sală de 
nașteri. Utilaj ;modern, cu
rățenie exemplară, nimic 
nou de notat față de alte 
comune, doar poate tactul, 
răbdarea celor doi medici, 
Doina Butaru (medicină 
generală) — căsătorită aici 
in comună cu ■ profesorul 

'Vasile Butaru — și docto
rul stomatolog Ion 
logea, medici care locuiesc 
în comună.

Ar veni, pășind
sea, primăria, și neapărat 
primarul.

Gh. Diaconeasa este un 
om scund, iute și la pro
priu și la figurat ; adică : 
— Unde e primarul ? — 
Unde trebuie! — Și unde-1 
găsesc ? — Păi acolo. —

Strafa-

pe șo-

Care acolo ? m-am făcut 
eu că nu înțeleg, pentru 
că știam unde e primarul. 
— Acolo unde dau în clo
cot

pentru mine

treburile comunei.
ce a mai făcut prima- 
de a rămas primar ? 
uite că a stat in apă,Pai,

■în apa rece pînă la brîu și

este acum
primarul meu, afectiv, deși, 
se înțelege, voi vota pen
tru zdeputații din cartierul 
orașului în care lucrez și 
locuiesc.

După cum am numai cu
vinte de laudă și pentru 
munca inginerului agro-

trece — și nu trece deloc 
imaginar — o mașină — 
I.R.T.A. care leagă șo
seaua din Cepari cu Bucu- 
reștiul în patru ore, patru 
ore fără ceva.

Cum, adică, se îndoiau 
la început cei din Cepari, 
dacă-ți dau eu acuma o

Locul meu de deal și munte
a stat acolo aruncînd și 
potrivind pietre și lemne ; 
pînă cînd nu s-a făcut po
dul. după potopul ăsta nou, 
nu s-a odihnit.

Poate nimeni n-ar fi stat 
zile în șir în apă rece cum 
a stat el, care acum are, 
să-i -spunem, plăcerea da
lelor de pe lîngă asfalt și 
a dalelor care înconjoară 
primăria.

Și asta, îmi spunea pri
marul. prin muncă volun- 
tar-patriotică. Copii, elevi 
mobilizați de deputății co
munei.

Gheorghe Diaconeasa

nom Ion Lixandru de la 
I.A.S. Este un inginer care 
nu-și precupețește efortu
rile de a îmbogăți prin cu
noștințe, experiențe noi pe 
oameni bătrini, pe oameni 
tineri, scoțîndu-i din înțe
peniri vechi, dîndu-le de
prinderi ' noi și pe care, 
vprba lui. ..îi cresc odată 
cu planta, cu pomul".

Ar mai veni școala de 
opt ani, dar despre aceas
tă școală exemplară am 
mai scris și ar mai urma...

Ei. sigur că ar mai urma 
multe.

Dar uite că tocmai acum

ladă cu mere, ajunge la 
București, în cîteva ore ?

— Ajunge! răspunde Bă- 
descu Gheorghe, șoferul 
de pe I.R.T.A., un om de 
o veselie al cărui suris 
bun îmbracă parcă încă 
o dată mașina sa. ale- cărei 
huse ar ' rivaliza 
husă și fotolii 
penj.ru turism.

— Și un copil 
ani ? Un nepot ?

— Și 1 dar să dai telefon 
să-1 aștepte ai lui și ai 
dumitale. Că altminteri 
ți-1 aduc adormit înapoi și 
nu-i plătesc eu somnul —

cu orice 
de mașini

de șase

surîde și ride „conductorul 
auto" Bădescu. Pentru că 
știe și el că așa ceva nu se 
întimplă. există telefoane 
în comună și somnul copi
lului mic e vegheat și pă
zit pînă cînd dulceața lui 
e risipită, spartă de clădi
rile 
mare, 
la ora 
junge 
piață, ----- .. .... .
fășoară un dezmăț de cu
lori și învălmășeală încît 
îți vine să închizi ochii și 
să-ți spui încă o dată că 
visezi. Ochi mici de copil.

Pentru că recent „șo
seaua din Cepari" a ajuns, 
s-a prelungit pînă aici în 
București.

Și culorile comunei mele 
pot fi mutate și 
din patru în patru 
la o piață din 
Bucureștiului pînă 
muna Cepari.

Pentru că există 
exista un corectiv 
list al realităților i 
tivităților noastre, i 
sura marilor noastre 
pliniri, și la București, și 
la Cepari, ca pretutindeni 
în România de azi.

mari' ale orașului
Ale Capitalei, care 

nouă atunci cînd a- 
mașina ' acolo lîngă 
lingă Operetă, des-

mișcate 
ore de 
centrul 
în co-
și va 
socia- 

și afec- 
pe mă- 

im-

Pe strada Călugăreni din zona 
de vest a municipiului Oradea, 
constructorii au lucrat vîrtos, au 
astupat gropile și au așternut o 
panglică de asfalt de toată fru
musețea. La numai două zile (!), 
după constructori, au venit 
colegii lor de la teleconstructii. 
Și. nici una. nici două, ce au 
dres_ primii au stricat cei din 
urmă. Și — zic ei — că e foarte 
bine, chiar excelent, că s-au gră
bit. pentru că în cele două zile 
asfaltul nu făcuse încă „priză", 
astfel că au putut să-l spargă 
mai ușor. Dar — zicem noi — 
nu-i păcat să „îngropi" bani în 
pămînt odată cu cablul telefo
nic, care ar fi putut foarte bine 
să fie pus înainte de a fi turnat 
asfaltul ?

Tată si fiu
Ca orice părinte, iertător, s-a 

bucurat si el cînd Și-a văzut fe
ciorul (Cornel Drăgan din satul 
Feurdeni, județul Cluj), întors 
acasă după ce iși ispăsise o pe
deapsă cu detenție.

— Acuma cred că s-a cumin
tit — si-a spus bătrmul.

Dar „cumințenia" fiului n-a 
tinut prea mult. Intr-o zi. pornit 
pe scandal. C.D. l-a îmbrincit pe 
bătrin. l-a scos din casă si l-a 
obligat să doarmă în grajd. Ve
nind zile friguroase, bătrînul s-a 
rugat de fiu să-l lase in casă, 
dar acesta nu i-a mai îngăduit 
să stea nici măcar în grajd, a- 
runcindu-l în mijlocul drumului, 
de unde l-au luat vecinii și i-au 
dat găzduire. După asemenea 
ispravă, C.D. a mai făcut o 
boacănă, provocind un scandal 
de pomină. Acum, tatăl s-a in
ters in casa lui, iar C.D. din nou 
la „locul lui", în închisoare. Poa
te că i de data aceasta se va în
toarce cu adevărat... cumintit.

Atenție la 
gheață, copii!

Rămași -fără supraveghere, doi 
frați, in virstă de 4 si, respectiv, 
10 ani. din Lenauheim. județul 
Timiș, au plecat la o baltă din 
marginea comunei să se dea pe 
gheată La un- moment dat, 
gheața s-a spart si cei doi copii 
au căzut in apă. Au început să 
țipe. Auzindu-le strigătele, cîtiva 
săteni au alergat spre locul in 
care apa bolborosea revărsată 
peste gheața înșelătoare. Cu toa
te eforturile făcute de săteni, 
unul din copii n-a mai putut fi 
salvat.

Ac de cojoc
De teamă să nu treacă iarna, 

și el să nu aibă cojoc. P. Ale
xandru de la I.G.O. Zalău s-a 
gindit să-și facă repede rost de 
unul mai acătării. In timp ce 
elevii școlii „Simion Bărnuțiu" 
din localitate se aflau la lecție. 
P.A. „studia" îmbrăcămintea a- 
cestora. frumos Unduită în cuie
rele de pe coridoare. A pus ochii 
pe cel mai fain cojoc (ba a avut 
chiar răbdarea să-i facă și pro
ba, să vadă dacă i se potrivește), 
după care l-a dus acasă și l-a 
ascuns în magazia cu lemne. 
Acolo l-a găsit. în aceeași zi, 
miliția. Și tot din aceeași zi i 
s-a găsit și lui P.A. un ac de 
cojoc.

Rubrics redactata de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'"

penj.ru
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Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

A fost extrem de binevenită referirea la apropiata mea vizită în 
România, pe care ați făcut-o în rhesajul de felicitări trimis cu ocazia 
Zilei, naționale a Noii Zeelande. Vă mulțumesc pentru onoarea ce o faceți 
țării mele trimițînd acest mesaj prietenesc și împărtășesc așteptările Ex
celenței Voastre că întîlnirile pe care le yom avea la București vor con
tribui la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre Noua Zeelandă 
și România.

La cererea părții pakistaneze, în 
consultare și de acord cu partea 
română, vizita oficială de prietenie 
în România a primului ministru al

la prînz, tovarășul Mihai 
membru supleant al Comite- 
Politic Executiv al C.C. al 
președintele Consiliului Cen- 
U.G.S.R., președintele Consi- 

primit

Luni 
Dalea, 
tului 
P.C.R., 
trai al 
liului General Â.R.L.U.S., a 
delegația Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de O. I. Ka- 
sian'enko. ministrul industriei ușoare 
al R.S.S. Ucrainene, președintele Fi
lialei ucrainene a A.P.S.R., care, 
la invitația. Consiliului General 
A.R.L.U.S.. a participat la manifestă
rile consacrate celei de-a 27-a ani
versări, a semnării primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republica So
cialistă România și U.R.S.S.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prietenească 
a participat V. I. Drozdenko, amba
sadorul U.R.S.S. la București.

în aceeași zi delegația a 
Capitala,, plecînd spre patrie.

★
Ministrul afacerilor externe 

publicii Socialiste România. 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Malgașe, Albert

părăsit

al Re-
George

I

A apărut revista

„Munca de partid
nr. 2 — februarie 1975

u

Noul număr al. revistei seMes- 
chide cu articolele : „Comunis
tul — militant înflăcărat pentru 
înfăptuirea Programului partidu
lui", „Un eveniment cu o deose
bită semnificație în viața tuturor 
organizațiilor și membrilor de 
partid" și „Obiective de maximă 
importanță pentru membrii de 
partid din unitățile agricole".

Dintre articolele grupate, sub 
genericul „Acțiuni energice pen
tru îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al Xl-leâ al P.C.R." 
spicuim : „întreaga campanie 
electorală sub semnul pfeocu- 

- parilor pentru încheierea actua
lului cincinal înainte de termen, 
al voinței ferme de a pregăti .ți 
finaliza cu succes' viitorul cin
cinal". Articolul „O muncă susți
nută în întîmpinarea alegerilor 
de deputați" este semnat de Va
sile Vîlcu, iar articolul 
pundem ,prin fapte
rii «România socialistă pe co
ordonatele progresului 
mico-social» (Cifre și faptș în 
sprijinul celor care desfășoară 
munca politică în campania 
electorală)" de Stan Cazan.

Un șir de teme de actualitate — 
„îndrumarea consiliilor coopera
tivelor agricole și a consiliilor in- 
tercOoperăt'iste" de Liviu Der- 
ban, „Soluționarea unitară a 
problemelor pe linie de partid și 
de stat" de Marin Militaru și 
„Strădanii convergente pentru 
ridicarea pe un plan superior a 
cercetării științifice" de Gheor- 
ghe Popa — sint grupate 
titlul „Cum se înfăptuiește 
conducător al organelor și 
ganizațiiior de partid".

în continuare, revista inserea
ză rubricile : „Continua perfec
ționare a activității organizato
rice", „Educația comunistă a 
maselor", „Învățămîntul politi
co-ideologic și economic de ma
să", „Pentru lectori, propagan
diști, agitatori și cabinetele de 
științe sociale", „La ordinea zi
lei", „Din viața partidelor comu
niste și muncitorești", „Răspun
suri la întrebările cititorilor".

„Răs- 
chemă-

econo-

sub 
rolul 

or-

la c.p. l. focșani o preocupare constantă 
- valorificarea superioară a masei lemnoase

lucra- 
tipări-

Cu doi ani în urmă, o 
re monografică modestă, 
tă de tînăra unitate poligrafi
că din Focșani, marca un jubi
leu cu semnificații pentru' ju
dețul Vrancea. Se împlineau 10 
ani de la intrarea în producție 
a fabricii de mobilă. La cei 10 
ani s-au mai adăugat încă 2, și 
azi vorbim de combinatul de 
prelucrare a lemnului Focșani, 
una dintre unitățile moderne ale 
județului Vrancea, aflat în 
plin proces de industrializare, 
în acești 12 ani de existență, 
producția combinatului s-a re
marcat pe piața internă și px- 
ternă, calitatea fiind punctul de 
rezonantă al mărcii fabricii. Di
rectorul combinatului. inginer 
Lucian Olteanu, ne prezintă su
ficiente argumente pentru a în
tări afirmația făcută mai sus, 
insistînd asupra unei preocupări 
constante, evidențiate în mod 
deosebit în acest ultim an al 
actualului cincinal : valorifica
rea superioară a masei lemnoa
se. în prezent, cam 10 la sută 
din producția realizată o deține 
mobila stil, solicitată cu tot mai 
multă insistentă pe piața inter
nă și externă. Se preconizează 
ca într-o perspectivă apropiată 
aceasta să reprezinte 30 la su
tă din volumul întregii produc
ții a combinatului. Ce se face 
acum în acest sens ? Lucrările 
de organizare a unor secții spe
cializate în fabricarea mobilei

W. E. ROWLING
Prim-ministru și ministru 

al afacerilor externe

Republicii Islamice Pakistan. Zulfi- 
kar Aii Bhutto, care urma să aibă 
Ioc în luna februarie a.c„ a fost 
amînată pentru o altă dată.

Zakariasy, cu 
ceasta funcție.

Ocazia numirii în a-

s-a înapoiat delegațiaîn Capitală
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Vasile Patilineț. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care a 
participat, la invitația conducerii 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei, la festivitățile de la Luanda, 
ocazionate de cea de-a XÎV-a aniver
sare a declanșării luptei armate în 
Angola.

*

în cadrul unei festivități care a 
avut loc luni la amiază la Universi
tatea București, ambasadorul R. F. 
Germania în tara noastră. Erwin 
Wickert, a donat acestei instituții de 
învățămînt superior, în numele 
ambasadei, o colecție de cărți insu- 
mînd peste 200 volume de beletristi
că. lingvistică, eseistică. Critică, teo
rie și istorie literară, semnate de 
personalități marcante ale culturii, 
științei și artei contemporane vest- 
germane.

(Agerpres)

FOTBAL:

Tumenl echipei Universitatea-Craiova
în Brazilia

RIO DE .JANEIRO 10 — Corespon
dentul Agerpres, Valentin PăunesCU, 
transmite : Echipa de fotbal Univer
sitatea Cfaiova și-a continuat turneul 
pe care îl întreprinde în această pe
rioadă în Brazilia. Miercurea trecută, 
craiovenii au învins cu 2—1 (2—0) in 
meci revanșă formația „15 Noiem
brie" din Piracicaba, ambele goluri 
fiind marcate de Oblemenco.

Sîmbătă după-amiază Universita
tea a jucat la Campinas, unde a în- 
tîlnit echipa GUarani, una dintre for
mațiile fruntașe ale fotbalului brazi
lian, .campioană a statului SaO Paulo. • 
A fost un meci interesant și specta
culos, cu faze de gol la ambele porți. 
Jocul s-a terminat cu victoria gazde
lor (1—0) punctul fiind înscris in ul
timul minut dintr-o clară poziție de 
ofsaid. Meciul a fost transmis seara 
de posturile de televiziune din Sao 
Paulo, la concurență cu... carnavalul 
de la RiO și Sao Paulo.

Acest turneu se va încheia cu parti
da ce va fi jucată spre sfîrșitul săp- 
tăminii la Landrina (statul Parana).

Campionatele _ de tenis de masă 
© R. P. Chineză ea cîșîigat ambele îisiun pe echipe

două 
cu Lee),

Probele pe echipe din cadrul Celei 
de-a 33-a ediții a Campionatelor 
mondiale de tenis de masă de la 
Calcutta s-aU încheiat ieri cu dubla 
victorie a selecționatelor R. P. Chi
neze, care și-au confirmat încă o dată 
binecunoscuta lor măiestrie în acest 
sport,

în finala competiției feminine pen
tru „Cupa Corbillon", echipa R, P. 
Chineze a cucerit medalia de aur, 
învingînd cu scorul de 3—2 pe deți
nătoarea titlului, formația Coreei ide 
sud. Ke Hșin-ai a realizat 
puncte (2—0 cu Sook și 
iar Cian Li a învins-o (tot cu 2—0) 
pe Lee. în meciul pentru 
3—4, Japonia—Ungaria 3—2. 
zultate : Anglia—U.R.S.S. 3—1 (locu
rile 5—6) ; Iugoșlavia—Cehoslovacia 
3—2 (locurile 7—8) ; România—R. F. 
Germania 3—1 (pentru locurile 9—10).

La masculin. în „Cupa Swayțhling", 
echipă R. P. Chineze (Li 
Lu Yuan-șen. Su Hao-fa) 
cu 5—3 finala disputată în 
selecționatei Iugoslaviei, 
chinezi au excelat prin s 
ofensiv și perfecțiune tehnică. Fosta

locurile 
Alte re-

i Cen-sih, 
a cîștigat

i compania 
Jucătorii 

stilul lor

stil sint în curs de desfășurare. 
Spațiul necesar extinderii pro
ducției a fost găsit prin mai 
buna folosire a celui deja exis
tent, printr-o reamplasâre ra
țională a utilajelor din dotare 
și a activităților din fluxul teh
nologic. Cadrele ce vor lucra 
in această secție au fost pre
gătite din timp, prin cursurile 
de specializare organizate in 
combinat, cit și prin trimiterea 
lor să lucreze efectiv în alte 
unități din tară profilate pe fa
bricarea mobilei stil.

Grija pentru a conferi lem- 
* nului o valoare superioară o re

găsim și în cele aproape 60 de 
modele de piese de mobilier 
care se fabrică aici, precum și 
in preocuparea de a dezvolta și 
moderniza producția de mobi- 
lă-corp. Atingerea’ parametri
lor proiectați in planul moder
nizării va însemna o creștere a 
producției cu 50 la sută și o 
sporire a productivității mun
cii cu 30 la sută fată de nivelul 
realizărilor anului trecut. iar 
calitatea produselor se va situa 
la cotele superioare ale exigen
telor pieței interne și externe. 
S-au creat. în acest început de 
an, noi condiții pentru diversi
ficarea producției, concepute în 
sensul valorificării cit mai efi
ciente a masei lemnoase.

Dan DRĂGULESCU 
corespondentul „Scinteii"

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului So
cial-Democrat din Finlanda, condusă 
de Margit Eskman, vicepreședinte al 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
tara noastră.

Din delegație fac parte Pentti Șahi, 
membru al Comitetului Politic Direc
tor alP.S.D.F., Rauno Viemero, șeful 
Secției Relații Externe a P.S.D.F., și

La Inspectoratul General al Mili
ției a aVut loc. luni dimineața, o 
consfătuire cu conducerile comparti
mentelor de 
și organelor 
mari parcuri 
tori care au 
traficului rutier, consacrată întăririi 
securității 
publice.

Pe baza 
privire la 
circulație în anul trecut și a princi
palelor probleme ridicate de traficul

resort ale ministerelor 
centrale deținătoare de 
auto și cu ceilalți fac- 
atribuții în domeniul

circulației pe drumurile
informării prezentate cu 
dinamica accidentelor de

18,25 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,00 Județele țării pe verticala 
dezvoltării.

19,20 1001 de seri : Heckle și Jeckle.
19,30 Telejurnal.

t V
PROGRAMUL I

' 20,00 Revista economică TV.
20,30 Teatru liric TV : „Cosi fan 

tutte“ de W. «A. Mozart (ac-

8,30 Curs de limba germană.
tul al Il-lea).

21,35 Soarele Moldovei — film do-
9,00 Teleșcoală. cumentar.

10.00 Curs de limba franceză. 22,10 24 de ore.
10,30 Muzică populară. 22,30 închiderea programului.
10,45 Film artistic : „Situație li

mită". PROGRAMUL II
11,50 Trubadurul dorului — balet 

pe muzică. 20,00 Documentar științific : Zgo-
12,05 Tribuna TV. moțul și omul.
12,25 TelQX. 20,15 „Ninge !“ — muzică ușoară.
16.00 Curs de limba rusă. 20,25 Film artistic : .portofelul".
16,30—17,00 Curs de limba engleză. 21,25 Telex.
17.30 Telex. 21,30 Muzee șl expoziții.
17,35 Legile tării — legile noastre 1 21,50 Melodii lirice și cîntece de
17,45 Algoritm TV — emisiune en- voie bună.

ciclopedică pentru tineret. 22,10 Reportaj T : Luminile portu-
18,15 Moment folcloric. lui.

înUniversitatea Craiova va sosi 
țară în jurul datei de 19 februarie.

NOUL ANTRENOR 
AL ECHIPEI BRAZILIEI

. Confederația sporturilor din Bra
zilia l-a numit pe Osvaldo Brandao 
în postul de antrenor al echipei na
ționale de fotbal. Brandao. în vîrstă de 
50 de ani, a condus multă vreme pre
gătirile formației Penarol Montevi
deo, iar în Ultimii trei ahi a activat ' 
ca antrenor al echipei Palmeiras, câte 
a cîștigat campionatul regiunii Sao 
Paulo.

SPORTUL STUDENȚESC — 
REZULTAT DE EGALITATE
SOFIA 10 (Agerpres). — In conti

nuarea turneului pe care-1 întreprin
de în Bulgaria, echipa de fotbal Spor
tul Studențesc București a jucat în 
compania formației Belasița. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1. Au marcat Țanev și, res
pectiv, Sandu Mircea.

dampioană mondială, echipa Suediei, 
s-a situat pe locul trei (5—4 cu Ce
hoslovacia). Echipa României a învins 
cu, 5—3 reprezentativa Angliei : 
această victorie 
cui 11 (din 51 
pante).

Campionatele 
individuale.

____  __ „__ : cu 
tardivă a Ocupai lo
de formații partici-

continuă cu probele

Actualitatea la tenis

la Salisbury

campionul ce- 
în fata căruia

ÎNTRECERILE DE LA SALISBURY
în primul tur al turneului inter

național de tenis de :
(Maryland), jucătorul român Viorel 
Marcu l-a întîlnit pe 
hoslovac Jan Kodes, 
a pierdut cu 3—6. 2—6.

Favoritul nr. 1 al acestui turneu, 
românul Ilie Năstase. urmează să 
dispute prima sa partidă în compa
nia tinărului tenisman american Bill 
Maze.

SUCCESE ALE JUNIORILOR 
ROMÂNI

Au luat sfîrșit întrecerile interna
ționale de tenis desfășurate în sala 
„Sofia" din capitala Bulgariei. In fi
nala probei de Simplu juniori s-au 
îtitilnit jucătorii români Laurențiu 
Țiței și Jean Bircu, victoria reve- 
nindu-i cu 6—2, 6—-1 lui Țiței.

în finala probei de dublu juniori, 
disputată între două cupluri române, 
Marian Mirza și Laurențiu Țiței au 
întrecut cm 7—5, 7—6 perechea Sorin 
Orășeanu și Jean Bircu.

Iată ceilalți cîștigători : simplu ju
nioare : Skronska (Cehoslovacia) ; 
dublu junioare : Skronska, Kopekova 
(Cehoslovacia).,

★
Turneul internațional de tenis de 

la St. Petersburg a fost cîștigat de 
jucătorul mexican Raul Ramirez, 
care l-a învins în finală cu 6—0, 1—6, 
6—2 pe americanul Roscoe Tanner. 
Reamintim că în semifinale Ramirez 
l-a eliminat pe 
Rod Laver.

campionul australian

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 și 14 februarie. în țară : Vre
mea va continua să se încălzească., 
ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai pronunțate în jumătatea de 
nord a tării, unde se vor semnala 
precipitații slabe locale. în rest, 
precipitații izolate. Vint slab pină la 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 10 și zero 
grade, mai scăzute în depresiuni în 
prima noapte, iar cele maxime între 
minus 2, și plus 8 grade, pe alocuri 
mai ridicate. Ceață locală. în Bucu
rești : Vremea va continua să se în
călzească ușor. Cerul va fi temporar 
horos. Vînt 
Ceață în a doua parte a 
lului.

slab pină la potrivit, 
interva-

Haapasalo, deputat socialRalervo
democrat în parlamentul finlandez. . 
i La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv,
C.C. al P.C.R,, Cornelîu 
GhiZela Vass,
P.C.R..
șef de secție la

secretar 
Mănescu 
ai C.C. 
adjunct

P.C.R.

al 
și 
al 
de

membri
Vasile Șandru.

C.C. al

rutier'în 1974, participant» la consfă
tuire au dezbătut pe larg aspecte 
privind desfășurarea fluentă si în 
siguranță a traficului rutier, stabi
lind un ansamblu de măsuri menit 
să întărească răspunderea fată de 
respectarea regulilor. de circulație, 
asigurarea stării tehnice corespun
zătoare a autovehiculelor si îmbună
tățirea condițiilor, de deplasare pe 
drumurile publice. în scopul ridică
rii gradului de disciplină rutieră și 
prevenirii accidentelor de circulație.

(Agerpres)

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

ÎN CÎTEVA
VOLEI: Finalistele cupelor 

europene

volei masculin, 
a competiției, 
la Amsterdam 

2 martie, s-au 
patru echipe :

Au luat sfîrșit întrecerile celor 
două turnee finale ale „Cupei cam
pionilor europeni" la

Pentru faza finală 
Care se va desfășura 
intre 28 februarie și 
calificat următoarele 
S.C. Leipzig, Zbrojovka Zetor Brno, 
Ț.S.K.A. Moscova și Slavia Sofia.

Echipele Aero Odolena Vodă (Ce
hoslovacia), Ujpest Dozsa Budapesta, 
Elektrotehnik Riga și Levski Spartak 
Sofia S-au calificat pentru turneul 
final al „Cupei Cupelor" la volei 
masculin; programat la Ankara în
tre 28 februarie și 2 martie.

ATLET1SM : Concursuri 
pe terenuri acoperite

La concursul internațional desfășu
rat la Berlin, cunoscuta atletă Rose
marie Witschas-Ackermann (R. D. 
Germană) a stabilit cea mai bună 
performanță mondială pe teren aco- 

' perit în proba de săritură in înălți
me, cu excelentul rezultat de 1,94 m. 
Vechiul „record" era de 1,92 m și a- 
parținea compatrioatei sale Rita Kirst 
și sportivei bulgare Iordanka Bla- 
goeva. Reamintim că Rosemarie 
Witschas-Ackermann deține și recor
dul mondial in aer liber cu perfor
manța de 1,95 m. în cursa feminină 
de 50 m plat. Meyer (R. D. Germa
nă) — G”31/100 a reușit să o întreacă 
pe dubla campioană olimpică Renate 
Stecher, clasată pe locul doi, cu tim
pul de 6”41/100 ! în proba feminină 
de săritură în lungime, cîștigată de 
Wycisk (R. D. Germană), cu 6,21 m,

In legătură cu actualele fenomene economice mondiale, numeroși 
cititori s-au adresat ziarului nostru, solicitind amănunte asupra preo
cupărilor in această direcție pe plan internațional, ca și explicitarea 
unor termeni și noțiuni de specialitate, legate de aceste fenomene.

In rindurile de față ne oprim asupra unuia din acești termeni'— 
' " în ultimul timp.„petrodOlarii“ — frecvent uzitat

Ca si „eurodolarii" la timpul lor. 
„petrodolarii" reprezintă o noțiune 
nouă în vocabularul de specialitate, 
în ambele cazuri fiind vorba despre 
dolari S.U.A. ieșiți din țara de ori
gine si care s-au acumulat în mari 
cantităti intr-o regiune sau alta a 
globului pămintesc : eurodolarii — în 
cîteva țări din Europa occidentală, 
petrodolarii — în țările exportatoare 
de petrol. Această' migratie masivă 
s-a datorat și se datorează faptului 
că pentru tranzacțiile mondiale nu 
există o monedă internațională. Ca 
urmare. în cazuri foarte frecvente, 
tranzacțiile se bazează pe dolar, adi
că pe moneda națională a unui stat. 
După modul în care șe orientează 
curentele de mărfuri, serviciile, cre
ditele și mișcările de capitaluri pe 
plan international, dolarii circulă în
tre țările occidentale, precum si între 
acestea si celelalte țări, oprindu-se și 
masindu-se în anumite puncte, pină 
cînd alte tranzacții îi vor disloca si 
reoune în circulație.

Desigur, problema „petrodolarilor" 
comportă multe aspecte, de ordin 
complex, implicînd diferite planuri ; 
ceea ce se poate sublinia însă dintru 
început și cu deplin temei este că 
întreagă această problemă relevă cu 
deosebită forță necesitatea unor re
lații economice mondiale 
chitabile, în conformitate 
sele progresului tuturor 

în acest Sens, se poate 
evoluțiile internaționale 
justețea poziției partidului și statu
lui nostru exprimate cu claritate de 
la tribuna Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. in Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind ne
cesitatea stringentă a instaurării u- 
nei noi ordini economice mondiale. 
Programul concret preconizat de par
tidul nostru pentru realizarea aces
tui deziderat subliniază, între altele, 
ca cerințe fundamentale, statoruici- 
rea unor relații echitabile’între pre
țurile materiilor prime și cele ale 
produselor industrializate, accesul 
tuturor statelor la cuceririle științei 
și tehnicii moderne, ca și accesul tu
turor țărilor la materiile prime și Ia 
sursele de energie.

în ce privește „petrodolarii". acu
mularea lor în unele țări nroducă- 
toare de petrol rezultă din vblumul 
exporturilor de petrol ăl acestor țări. 
Ia acest proces de acumulare contri
buind majorarea. . în ultimii ani. a 
preturilor de vînzare. Acumulările 
țărilor exportatoare de petrol sint 

reciproc e- 
cu intere- 

popoarelor. 
sublinia că 

confirmă

în industria locală

suceveana

Colectivele de muncă de la 
întreprinderea județeană de in
dustrie locală Suceava, de unde 
a pornit chemarea la întrecere 
către toate întreprinderile simi-' 
lare din țară, au realizat, in pri
ma lună a anului, o producție 
marfă suplimentară in valoare 
de un milion lei. Acest prim 
succes își are, între altele, o 
temeinică bază în preocuparea 
continuă a unităților industriei 
locale sucevene de a livra la 
fondul pieței noi sortimente de 
produse, 
variată și

— Anul 
inginerul 
directorul 
fost asimilate și s-au produs în 
serie 153 produse noi, care 
corespund din punct de vedere 
funcțional, practic și estetic ce
rințelor mereu crescînde ale 
cumpărătorilor. Pentru 1975 
ne-am angajat să introducem în 
fabricație 
tre care 
complete 
funcțiuni 
spațiilor 
în construcție, 
cu linie modernă, practic și du
rabil, îl vom executa la fabricile 
mixte de industrie locală dip 
Cîmpulung Moldovenesc, Sucea
va, Rădăuți și Fălticeni.

Pe linia aceleiași preocupări, 
specialiștii întreprinderii de in
dustrie locală Suceava se preo
cupă și .de diversificarea gamei 
produselor de sticlărie la fabri- 

. ca din Suceava, a celor din cau
ciuc care vor fi asimilate in cu- 
rînd la Gura Humorului, pre
cum și de realizarea a noi mo
dele de confecții.

într-o gamă tot mai • 
de calitate superioară.

trecut — ne spune 
Francisc Grudnicki, 
întreprinderii — au

alte produse noi, în- 
mobilier în garnituri 
și piese izolate cu 
multiple, adaptabile 

apartamentelor aflate 
Acest mobilier,

RÎNDURI
atleta româncă Valeria Ștefănescu 
s-a situat pe locul trei, cu 6,08 m.

★

în ultima zi a concursului interna
țional atletic „indoor", desfășurat la 
San Francisco in prezența a circa 
16 000 de spectatori, recordmanul 
tanzanian Filbert Bayi a cîștigat 
cursa de o milă cu timpul de 3’59”6/10. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
neozeelandezii John Walker — 
3’59”9/10 și Rod Dixon — 4’01’T/10. 
Proba de aruncarea greutății a reve
nit iui Al Feuerbach — 20,99 m, se
cundat de George Woods — 20,43 m, 
iar cea de săritură în lungime s-a 
încheiat cu victoria lui Arnie Robin
son — 7.97 m.

în concursul 
performanță a 
Huntley, care 
cord american 
săritură în înălțime, cu rezultatul de 
1.88 m.

HANDBAL : Echipa Poloniei 
și-a luat revanșa

femipin, cea mai bună 
fost realizată de Joni 
a stabilit un nou re
de sală în proba de

goluri), 
goluri) 
ai for
ce din

La Kiel s-a desfășurat cea de-a 
doua intîlnire internațională amicală 
de handbal dintre selecționatele mas
culine ale R.F. Germania și Poloniei. 
Confirmind evoluțiile bune din ulti
mul timp, handbaliștii polonezi și-au 
luat revanșa, cîștigînd cu scorul de 
18—14 (12—5). Gmyrek (4
Klempel și Zielinski (cite 3 
au fost cei mai buni jucători 
mației învingătoare, în timp 
echipa gazdă s-au evidențiat Dec
karm și Spengler, care au înscris 
cite trei puncte.

în primul joc. disputat la Hanovra, 
reprezentativa vest-germană învinse
se cu scorul de 10—9.

si

estimate pentru anul în curs la 67 
miliarde de dolari, din care 50 mi
liarde in Arabia Saudită. Kuweit 
Iran.

Firește, aceste sume exprimă, 
de o parte, cantitățile deosebit 
mari de petro! exportate, iar. pe ... 
altă parte, prețul de vînzare, consi
derabil sporit, al petrolului. Unele 
cercuri occidentale apreciază negativ 
acumularea „petrodolarilor", consi- 
derind că majorarea prețului petro
lului ar fi una din cauzele principale 

pa 
de 
de

Răspunsuri Sa întrebările cititorilor

sau chiar principala cauză care 
fi determinat procesul inflaționist in 
țările capitaliste, mari consumatoare 
de petrol, ori, in orice caz, un factor 
de impulsionare sau agravare a in
flației.

Răspunzînd la acestea, țările expor
tatoare de petrol subliniază că ma
jorarea prețurilor la petrol nu a fost 
cauza, ci, dimpotrivă, efectul infla
ției din Occident. Argumentația re
levă, în acest sens, că exportul de pe
trol înseamnă transformarea unei a- 
vuții certe, materiale, intr-o avuție 
bănească, aflată, din cauza inflației, 
in curs de „topire" relativ rapidă. 
Totodată, faptul că rezervele mon
diale de petro.1 nu sint inepuizabile, 
penuria combustibililor a determinat 
implicații .imediate pe planul cererii 
și ofertei — respectiv o creștere ma
sivă a cererii față de un produs in 
curs de împuținare. La acestea se 
adaugă și motivări de natură politi
că — suveranitatea statelor asupra 
propriilor resurse, faptul că aproape 
toate statele producătoare de petrol 
au fost supuse unei îndelungate do
minații imperialiste, ceea ce s-ar fi 
reflectat și asupra prețurilor de o- 
dinioară ale petrolului.

în ce privește asigurarea unei sta
bilități a prețurilor petrolului există

conomică și 
Naționalizarea 
„International 
nea 80 la sută 
de petrol, și

Telegramele de presă au informat 
pe larg despre evenimentele din 
Peru, despre acțiunile contrarevolu
ționare declanșate de forțele reacțio
nare din această țară împotriva gu
vernului revoluționar al foftelor ar
mate, acțiuni soldate cu pierderi de 
vieți omenești și distrugeri materiale. 
După cUm s-a anunțat, ca Urmare a 
măsurilor ferme ale autorităților, 
sprijinite de organizațiile de' munci
tori și țărani, de masele de cetățeni, 
complotul forțelor contrarevoluțio
nare. a fost dejucat, calmul și ordinea 
au fost restabilite.

Așa cum reiese din știrile sosite 
din Lima, inspiratorii și organizato
rii acestor incidente sint cercurile de 
dreapta, nemulțumite de măsurile 
antioligarhice și antiimperialiste în
treprinse de guvernul peruan. Se 
știe că, incă de la venirea sa la pu
tere, în octombrie 1968, guvernul re
voluționar al forțelor armate, con
dus de președintele Juan Velasco Al
varado, dind expresie intereselor și 
năzuințelor • fundamentale ale po
porului peruan, a inițiat un amplu 
program de reforme cu caracter pro
gresist, care au determinat profunde 
transformări înnoitoare în viața e- 

social-politică a țării, 
bunurilor companiei 
Petroleum", care deți- 
din producția peruană 

_ ,______ a complexului minier 
de la Cerro de Pasco, cea mai mare 
exploatare de cupru din Peru, refor
ma agrară — prin care au fost ex
propriate 'marile latifundii, statuin- 
du-se principiul Că pămintul apar
ține celor ce-1 muncesc — „legea in
dustriei" și „legea mineritului", în
dreptate spre deplina afirmare a su
veranității naționale asupra bogății
lor solului și subsolului țârii, legea 
cu privire la crearea sectorului pro
prietății sociale, care consfințește 
dreptul oamenilor muncii de a dis
pune de mijloacele de producție pe 
care le folosesc, măsurile în favoa
rea egalității în drepturi a popu
lației indiene, secole de-a rîndul ți
nută la periferia vieții naționale — 
toate acestea au conturat un vigu
ros proces de lichidare a vechilor re
lații bazate pe injustiție și inechitate, 
de făurire a unor noi structuri, ori
entate spre o dezvoltare socială de
mocratică. în același timp, pe plan 
extern guvernul peruan s-a manifes
tat ca un factor activ în direcția sta
tornicirii unui climat de conlucrare 
internațională echitabilă, militind cu 
perseverență pentru respectarea in
dependenței și suveranității . țării, 
pentru afirmarea unor raporturi noi, 
democratice, pe continent, inclusiv în 
cadrul O.S.A., ca și în întreaga lume.

Această politică profund progresis
tă a întrunit și întrunește adeziunea 
unanimă a maselor celor mai largi, 
a tuturor forțelor înaintate ale țârii. 
Nu este mai puțin adevărat că pro
cesele revoluționare survenite în 
Peru au stirnit nemulțumirea cercu
rilor reacționare de dreapta, ca și a 
sprijinitorilor, lor din afară, cercu
rile imperialiste, a marilor mono
poluri de care erau legate. în

LIMA

constituirea unui comitet de coordonare 
A ACȚIUNILOR FORȚELOR DEMOCRATICE

îndreptate 
contrare- 

reac-

co-
ime-

LIMA 10 (Agerpres). — Principa
lele organizații politice de masă și 
asociații sindicale peruane au hotă- 
rît constituirea unui „Comitet de 
coordonare" a acțiunilor 
împotriva manifestărilor 
voluționare inițiate de cercurile 
țlonare din tară.

în documentul constitutiv al 
miletului sint incluse, ca sarcini 
diate, colaborarea în vederea menți
nerii producției și ritmului de apro
vizionare a populației cu produse de 
primă necesitate, sprijinirea tuturor 
acțiunilor destinate menținerii ordi
nii publice în contextul respectării 

in- 
în- 

mă-
un larg interes internațional, 
cluzînd și țările exportatoare, 
trucît orice fenomene sau 
suri de natură să agraveze procesul 
.inflaționist ar duce, implicit, la dimi
nuarea valorii reale a resurselor va- 
luțare acumulate, prin micșorarea pu
terii de cumpărare a dolarilor, im
plicit a „petrodolarilor". Tocmai 
de ac.eea țările producătoare sint pre
ocupate de găsirea unor soluții de^ 
protejare a puterii de cumpărare a 
fondurilor obținute din export, una 
din posibilitățile preconizate fiind 
„indexarea" prețului stabilit pentru 
petrolul brut, el urmînd să evolueze 
pe măsura prețurilor diferitelor măr
furi de primă necesitate sau potrivit 
cursului real al dolarului ori al altor 
valute mai stabile. în orice caz, tre- 

buiQ subliniată convingerea, 
afirmă tot mai pregnant, că in con
dițiile accentuării interdependențelor 
pe plan mondial nici un stat nu este 
interesat in accentuarea fenomene
lor de criză și instabilitate.

Acumularea de „petrodolari" în țări
le exportatoare de petrol se datorește 
totodată faptului Că aceste țări, cu o 

' economie în curs de dezvoltare și cu 
o populație în general restrînsă, dis
pun de o capacitate limitată de uti
lizare în interior a'fondurilor astfel 
formate. într-un șir din aceste țări 
sint in curs de execuție sau în fază 
de proiectare un important număr 
de obiective economice, lucrări de 
investiții, dar acestea nu pot ab
sorbi, deocamdată, decît o parte din 
cantitățile de „petrodolari" disponi
bile.

A apărut astfel problema „reciclă
rii petrodolarilor" — ceea ce înseam
nă readucerea acestora în circuitul 

■ financiar-economic internațional, gă
sirea un.or modalități de plasare în 
străinătate a fondurilor disponibile. 
Această operație financiară apare 
ca cea mai mare mișcare de capita
luri care a avut Ioc pînă acum în 
lume.

în prezent, „reciclarea" se face, în 
mare parte, prin depunerea ..petro
dolarilor" la mari bănci occidentale 

ultima vreme, uneltirile forțelor re
acționare care încearcă să se 
împotrivească acestui curs, să o- 
prească actuala evoluție a țării, 
s-au întețit, luind forma unor ac
țiuni subversive, atentate împotriva 
Unor membri ai guvernului și cul- 
minînd cu organizarea acțiunii con
trarevoluționare fățișe din zilele tre
cute.

Riposta fermă și unitară a mase
lor populare, a sindicatelor munci
torești și asociațiilor țărănimii, a 
tuturor forțelor sociale înaintate și 
organizațiilor politice progresiste a 
făcut să eșueze această uneltire, s-a 
dovedit și de această dată factorul 
hotărîtor al apărării cuceririlor po
porului. în acest sens, P. C. Peruan, 
într-o declarație dată publicității la 
Lima, subliniază că revine tuturor 
forțelor progresiste misiunea ca; 
alături de armată, să contribuie la 
rapida normalizare a situației, a-’ 
rătînd că partidul comunist își pune 
contingentele sale în serviciul a- 
cestui țel.

Poporul român, care urmărește cu 
viu interes amplul proces progresist 
ce se desfășoară în Peru, ca și pe an
samblul continentului Americii Lati
ne, și-a manifestat, din prima clipă, 
calda simpatie față de transformă
rile revoluționare inițiate de guver
nul peruan, expresii elocvente a sen
timentelor de solidarițate militantă 
pe care poporul român le nutrește 
fată de poporul peruan, prilejuind vi
zita întreprinsă în această țară, în 
urmă cu un an și jumătate, de 
președintele Nicolae Ceaușescu. Dînd 
o înaltă apreciere transformărilor re
voluționare Ce au loc în Peru, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU sub
linia : „Fiind revoluționari, știm 
,că transformarea societății nu se 
poate face fără greutăți. Este, pînă 
la urmă, și aceasta o lege a transfor
mării societății, dar știm că orice 
greutăți am avea, orice piedici ar 
încerca să se ridice în calea po
poarelor în drumul spre o viață 
mai bună și mai liberă vor fi înfrîn- 
te, că pentru aceasta sint necesare u- 
nitatea, solidaritatea tuturor forțelor 
naționale, solidaritatea popoarelor 
care doresc să trăiască libere și in
dependente".

într-adevăr, evoluțiile evenimen- 
telor din Peru au demonstrat întru' 
totul justețea acestei aprecieri, acțiu-i 
nea convergentă și unitară a tuturor 
forțelor înaintate ale poporului pe-1 
ruan fiovedindu-se factor hotărîtor al! 
vigorii cu care se afirmă procesul; 
înnoirilor structurale.

Reafirmîndu-și sentimentele de 
simpatie și solidaritate cu. lupta po
porului peruan pentru dezvoltare dej 
sine stătătoare, pentru o viață mai 
bună, condamnînd cu hotărîre noul 
atentat al reacțiunii, poporul român 
își exprimă convingerea că. prin ac
țiunea unită a guvernului revoluțio
nar și a poporului peruan, va fi a- 
sigurată continuitatea prefacerilor 
progresiste, a procesului revoluțio
nar in Peru.

Dumitru ȚINU

normelor constituționale si împie
dicării actelor de sabotaj ale reac- 
țiunii interne, realizarea unui amplu 
program de informare a tuturor sec
toarelor sociale privind politica pro
movată de guvernul condus de pre
ședintele Juan Velasco Alvarado, or
ganizarea .maselor populare în vede
rea apărării procesului de, transfor
mări inițiat de guvernul peruan.

Presa peruană salută constituirea 
„Comitetului de coordonare", ară
tând că acesta „garantează adincirea 
procesului revoluționar inițiat de 
guvern și lichidarea tuturor acțiuni
lor contrarevoluționare care încear
că să-l oprească".

— fie britanice, elvețiene, franceze, 
dar mai cu seamă americane. în fe- ■ 
Iul ace'sta, dolarii se întorc de unde 
au plecat și servesc la acordarea de 
credite bancare. Soluția pare însă ca 
avind un caracter provizoriu : dobîn- 
da actuală la depuneri, aparent des
tul de mare, este apreciată de unele 
țări ca insuficientă pentru a acope
ri pierderile cauzate prin deprecie
rea mai departe, in timp, a do
larului. S-a conturat, totodată, ca 
o rezolvare parțială, efectuarea de 
plasamente la firme străine, prin a- 
chiziționarea de acțiuni ale aces
tora.

Există și alte soluții, apreciate ca. 
fiind mai conforme cu cerințele e- 
chității internaționale — respectiv 
reciclarea „petrodolarilor" in spriji
nul dezvoltării, cu alte cuvinte prin 
asistența financiară acordată țărilor 
în curs de dezvoltare. în acest sens, 
țările membre ale O.P.E.C. au acor
dat direct, pe cale bi sau multilate
rală, credite în condiții avantajoase, 
care la sfîrșitul anului trecut se ri
dicau la circa 10 miliarde de dolari, 
îndeosebi țărilor neproducătoare de 
petrol, cel mai lovite de actuala con
junctură economică occidentală. O 
forma mai eficientă de reciclare pen
tru sprijinirea țărilor în curs de dez
voltare se consideră a fi constituirea 
de fonduri centralizate, administrate 
de organisme internaționale, cum ar 
fi F.M.I. (Fondul Monetar Interna
țional).

Dosarul „petrodolarilor" este, fi
rește, deosebit de complex — și. de 
aci și importanța unui dialog inter
național. între țările producătoare 
și cele consumatoare de petrol, 
pentru a se contura o formulă cit 
mai larg acceptabilă. Firește că a- 
ceasta este o problemă de cel mal 
larg interes internațional, privind — 
practic — toate țările lumii, fără de
osebire de orînduire, atit statele pro
ducătoare cit și cele consumatoare 
de petrol, precum și țările în curs de 
dezvoltare neproducătoare de petrol.

în ultimă instanță, soluția acestei 
probleme, ca și a tuturor celorlalte 
fenomene legate de actuala conjunc
tură economică — penuria de ener
gie și materii prime, de nroduse ali
mentare. criza financiară etc — re
zidă intr-o largă cooperare interna
țională pe baze echitabile, cu luarea 
în considerație a intereselor legi
time, rațional fundamentat, ale tu
turor statelor și, în primul rînd, ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Numai pe această cgle, problemele 
economice spinoase ale actualității își 
pot găsi rezolvarea, în interesul pro
gresului general.

Costin C. KIRIȚESCU 
doctor în economie
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„Declarația de la Dakar"
romano-marocana 

in domeniul minier
@ Nota adresată U.R.S.S. și S.U.A. de guvernul Egiptului 

® Turneul diplomatic al secretarului de stat american

întîlnirea națională 
a reprezentanților opiniei 

publice din Franța

PARIS 10 (Agerpres). — în Se
natul francez a fost organizată o in- 
tilnire națională a reprezentanților o- 
piniei publice din Franța, consacra
tă examinării problemelor actuale ale 
securității europene și cooperării din
tre țările continentului. La pregăti
rea si desfășurarea acestei acțiuni au 
luat parte membri ai C.C. al Parti
dului Comunist Francez, reprezen
tanți ai mișcării naționale pentru 
pace, ai altor organizații democrati
ce. senatori și deputati în Adunarea 
Națională.

Personalitățile care au luat cuvîn
tul au subliniat necesitatea conti
nuării actualului curs spre destinde
re în relațiile internaționale, a extin
derii cooperării dintre țările euro
pene în toate domeniile și au apre
ciat că o cale sigură de întărire a. 
păcii pe continentul nostru si în 
lume o reprezintă încheierea cu 
succes a lucrărilor Conferinței pen
tru securitate si cooperare în Euro
pa si organizarea etapei finale, la 
cel mai înalt nivel. în discuție a fost 
avansată ideea creării unui organ 
special, care să se ocupe de trans
punerea în viață a hotărîrilo.r Con
ferinței pentru securitate si coopera
re în Europa.

DAKAR 10 (Agerpres). — Confe
rința țărilor in curs de dezvoltare 
pentru materiile prime, care și-a 
încheiat lucrările la sfirșitul săptă- 
mînii trecute, a adoptat, ca docu
mente principale, „Declarația de Ia 
Dakar" și un Program de acțiune — 
ambele date publicității.

în „Declarația de la Dakar" se a- 
rată că cele 110 țări în curs de dez
voltare, participante la lucrări, sînt 
convinse că singura modalitate de a 
realiza emanciparea lor economică 
deplină este restabilirea controlului 
asupra resurselor naturale și bogă
țiilor proprii, ea bază pentru dez
voltarea lor multilaterală. Actuala 
structură a comerțului .internațional 
— subliniază declarația — își are o- 
riginild in exploatarea imperialistă 
și colonialistă ce continuă să se ma
nifeste și astăzi in diferite regiuni 
ale lumii — in majoritatea cazurilor 
prin diverse forme de neocolonia
lism — și care trebuie înlocuită 
printr-o nouă ordine economică in
ternațională, întemeiată pe princi
piile dreptății și echității, menită să 
salvgardeze interesele comune ale 
tuturor popoarelor, să corecteze ac
tualele nedreptăți și să împiedice a- 
pariția altora noi.

Rezultatele conferinței constituie 
principalul subiect al lucrărilor Co
misiei pentru produsele de bază din 
cadrul Consiliului Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), care a început luni 
la Geneva.

Comisia, ale cărei lucrări vor- dura 
pînă la 27 februarie, va avea o or
dine de zi destul de încărcată, apre
ciază agenția France Presse. Ea ur
mează să efectueze o analiză apro
fundată a evoluției situației pe piața 
mondială a materiilor prime. în acest 
scop, experți ai secretariatului 
U.N.C.T.A.D. au pregătit un 
ment de lucru în care se 
„Anul 1975 riscă să fie o 
critică pentru comerțul cu 
de bază".

Comisia va examina, de 
„programul integrat" pentru produ
sele de bază pregătit de secretaria
tul U.N.C.T.A.D. Acesta prevede 
crearea unor stocuri internaționale 
la produsple de bază, pentru regu
larizarea cursurilor lor și asigura
rea unor venituri satisfăcătoare țări
lor producătoare. Aranjamente mul
tilaterale de vinzare și de achizițio
nare vor completa sistemul de func
ționare a acestor stocuri, precum și 
„mecanismele de compensare" în si
tuații critice.

docu- 
arată că 

perioadă 
produsele

asemenea,

internaționale consacrate situației din Cipru

Conferința muncitorilor
agricoli din sudul

Portugaliei
LISABONA 10 (Agerpres). — 

inițiativa Partidului Comunist 
tughez, în localitatea Evora s-a __
fășurat, duminică, prima Conferință 
a muncitorilor agricoli din sudul ță
rii. Printre temele dezbătute de par
ticipant! s-au aflat șomajul în rîn- 
durile lucrătorilor agricoli. înche
ierea contractelor colective de mun
că, organizarea ân sindicate, lupta 
împotriva sabotajului economic, con
dițiile de viață la sate, precum și 
necesitatea aplicării unei reforme a- 
grare prin care să se împartă pămîn- 
tul celor ce-1 muncesc.

Cuvîntul inaugural al lucrărilor a 
fost rostit de secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez, Al
varo Cunhal.

Din 
Por- 
des-

NICOSIA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului. arhiepiscopul 
Makarios, a respins eventualitatea 
convocării unei noi conferințe „în 
cinci" pentru soluționarea crizei din 
insulă, la care ar fi urmat să ia 
parte reprezentanții celor două co
munități din insulă și ai guvernelor 
Greciei, Turciei și Marii Britanii. 
Intr-un interviu acordat ziarului a- 
tenian „Kathimerini", președintele 
ciprjbt s-a pronunțat însă în favoa
rea convocării unei conferințe inter
naționale consacrate examinării si
tuației din Cipru. EI a apreciat că, 
in cadrul eforturilor comunității in
ternaționale vizind soluționarea cri
zei din insulă, Consiliul de Secu
ritate ar trebui să creeze o comisie 
care să urmărească permanent apli
carea rezoluțiilor O.N.U. in proble
ma Ciprului.

Referindu-se la negocierile dintre 
reprezentanții comunităților greacă 
și turcă, Makarios a apreciat că re-

zultatele acestora au fost, pînă a- 
cum, minime.

Makarios a mențihnat, totodată, 
că utilizarea de către guvernul bri
tanic a bazelor sale militare din Ci
pru 
turci 
întii ... _____ T. .
pată de forțele turcești din nordul 
Ciprului, ridică probleme în ce pri
vește menținerea în continuare a 
bazelor militare ale Marii Britanii 
in insulă.

pentru transferul ciprioților 
refugiați la aceste baze, mai 

în Turcia și apoi în zona ocu-

*

dintre’ reprezentanții co- 
greacă și turcă din Ci

întîlnirea 
munităților „ 
pru, care urma să aibă loc la Nicosia, 
a fost anulată. La această reuniune 
urma să se prezinte propunerile ci
prioților greci cuprinse în așa-numi- 
tul „plan Makarios" privind soluțio
narea problemelor. Schimbarea datei 
întîlnirii a fost cerută de partea ci
priotă turcă, în vederea pregătirii 
propriilor propuneri.

PIAȚA COMUNĂ al Republicii Vietnamului de Sud
„Cei nouă“ au redeschis

agricol
BRUXELLES 10

■ niștrii agriculturii 
comune au reluat, 
negocierile, întrerupte cu trei săp- 
tămîni în urmă, asupra prbblemei 
stabilirii prețurilor la produsele a- 
gricole comunitare pentru campania 
1975—1976.

O hotărire în acest sens urma să 
fie adoptată incă de la 1 februarie, 
dar negocierile se vădesc a fi difi
cile în virtutea diferențelor existen
te între pozițiile pe care se situează 
în această chestiune „cei 
După cum se știe, în vreme ce R.F. 
Germania și Marea Britanie conside
ră că majorarea cu 9 la sută propu
să pentru prețurile produselor a- 
gricole comunitare este prea mare, 
alte țări — în special Franța — so
licită o creștere mai substanțială a 
lor.

(Agerpres). — Mi- 
ai țărilor Pieței 
luni, la Bruxelles,

nouă".

MOSCOVA

adresat Conferinței diplomatice pentru reafirmarea și dezvoltarea 
dreptului umanitar internațional aplicat în conflictele armate

GENEVA 10 (Agerpres). — într-un 
mesaj dâresat președintelui Conferin
ței diplomatice de la Geneva pentru 
reafirmarea și dezvoltarea dreptului 
umanitar internațional aplicat la con
flictele armate, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Thi Binh, reafirmă 
dreptul Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al R.V.S. — parte Ia conveni 
țiile de la Geneva din 1949 — de a 

. participa la lucrările conferinței. A- 
cordul de la Paris privind Vietnamul 
recunoaște existența în Vietnamul de 
sud a două administrații, se arată in 
mesaj, exprimîndu-se protestul G.R.P. 
al R.'V.S. față de prezența unilatera
lă a administrației de la Saigon la 
Conferința de la Geneva. In mesaj 
se exprimă mulțumiri delegațiilor 
care au sprijinit prin toate forțele 
lupta justă pentru admiterea G.R.P. 
la conferință.-

fr
Ministerul Afacerilor Externe al 

Republicii Vietnamului de Sud a dat

publicității o declarație de protest în 
legătură cu trimiterea la Saigon de 
ofițeri ai forțelor aeriene ale S.U.A., 
citind în acest sens un anunț al pur
tătorului de cuvînt al Ministerului 
Apărării al Statelor Unite. O altă de
clarație a M.A.E. al R.V.S. se referă 
la recenta cerere adresată Congresu
lui S.U.A. de către guvernul ameri
can privind sporirea cu 300 milioane 
dolari a ajutorului militar destinat 
administrației de Ia Saigon. Docu
mentele M.A.E. al R.V.S. cer respec
tarea riguroasă a Acordului de la 
Paris ’ privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii in Vietnam.

★
Agenția de presă „Eliberarea" 

formează 
miletului 
provincia 
Nam, au
militari saigonezi capturați în timpul 
unor operațiuni desfășurate împotri
va zonelor eliberate.

in- 
Co- 
din 

Quang

că. printr-o hotărire a 
revoluționar popular 

sud-vietnameză 
fost puși în libertate 46 de

10. — Corespondentul 
transmite: Minerii 

marocani care, pe 
acord de cooperare 
două țări, au deschis \ 

minereului de

RABAT
Agerpres 
români și 
baza unui 
intre cele 
o exploatare a 
cupru la Ouansimi, în sudul Ma
rocului — și au cojistruit lingă 
aceasta o uzină de preparare a 
minereurilor — au trăit, zilele 
acestea, momente pline de satis
facție. Din subteranul exploată
rii au fost scoase „la zi“ primele 
tone de minereuri, iar din uzina 
de preparare au ieșit primele 
cantități de concentrate de cu
pru. Satisfacția este cu atît mai 
mare, cu cit prin punerea în va
loare a zăcămîntului de cupru 
de la Ouansimi se înfăptuiește 
o acțiune a guvernului de la 
Rabat, dusă cu succes în ulti- 

. mii ani, în vederea folosirii cit 
mai eficiente, în interesul pro
priei dezvoltări, a bogățiilor na
turale de care dispune țara. In 
acest context, societatea mixtă 
româno-marocană „Somima", în 
cadrul căreia își desfășoară ac
tivitatea mineri români și ma
rocani. își are » aport deo
sebit. Complexul minier de la 
Ouansimi este conceput după 
proiecte românești și dotat in
tegral cu utilaje și agregate fa
bricate în țara noastră. Calita
tea superioară a instalațiilor, 
care au trecut cu succes prime
le probe de încercări, a făcut 
posibil să se ajungă în scurt 
timp la o producție zilnică de 
250 tone, urmînd, potrivit apre
cierilor beneficiarilor, să atingă 
capacitatea totală de 500 tone pe 
zi, înainte de termenul prevăzut 
inițial in proiecte.

Mina de la Ouansimi este a 
doua exploatare de cupru des
chisă pînă acum în cooperare de 
minerii români și marocani, 
prima fiind cea de la Tallat I- 
minirfi, care produce din plin 
începînd cu amil trecut.

CAIRO. — Potrivit agenției M.E.N. 
— care, la rîndu! ei. citează coti
dianul „Al Ahram" din Cairo — gu
vernul Egiptului a adresat Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite, în calita
tea lor de copreședinți ai Conferin
ței de la Geneva pentru Orientul 
Apropiat, o notă oficială în care cere 
ca Organizația pentru eliberarea Pa
lestinei să fie invitată să participe 
la viitoarele reuniuni ale Conferin
ței de la Geneva 
rientul Apropiat.

pentru pace in O-

Secretarul de stat 
Kissinger, a sosit

TEE AVIV. — 
american, Henry 
în Israel — prima etapă a noului 
turneu diplomatic pe care îl între
prinde printr-o serie de țări din O- 
rientul Apropiat.

în cadrul unui interviu acordat re
țelei de televiziune olandeze „Nos". 
secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, s-a deelarat optimist în le
gătură cu șansele de. succes ale tur
neului pe care îl întreprinde. în pre
zent, în Orientul Apropiat. „Turneul 
pe care îl efectuez — a spus Henry 
Kissinger — nu trebuie să conducă, 
prin el însuși, la rezultate". Secre-

tarul de stat american a explicat că 
se deplasează în Orientul Apropiat 
„pentru a constata pozițiile reale ale 
principalilor protagoniști". El a pre
cizat că, după ce se va întoarce in 
S.U.A. și după ce „va fi elaborat un 
punct de vedere american asupra 
problemei", va reveni in Orientul A- 

' propiat, pentru încheierea negocieri
lor. Secretarul de stat a amintit că 
S.U.A. nu se opun unei reluări a ne
gocierilor în cadrul Conferinței de 
pace de la Geneva, privind Orientul 
Apropiat, dar a adăugat că „totul 
depinde de cadrul în care această 
conferință se va reuni și de ceea ce 
se poate realiza".

VIENA. — Conferința de la Gene
va. în problema Orientului Apropiat 
va trebui să-și reia lucrările în a- 
ceastă primăvară, pentru asigurarea 
păcii in zonă — a declarat secreta
rul general al O.N.U., Kurt Wald
heim — in cadrul unei intîlniri cu 
ziariștii, desfășurată. luni, la Viena, 
unde a făcut o scurtă escală in 
drum spre Roma. Secretarul general 
al O.N.U. a opinat că reluarea con

ferinței ar trebui să aibă loc înain
te de luna aprilie.

DUPĂ ATENTATUL DE SÎMBĂTĂ DIN PAKISTAN

DIZOLVAREA PARTIDULUI DE OPOZIȚIE AWAMI
ISLAMABAD 10 (Agerpres). — 

Potrivit unui comunicat oficial dat 
publicității la Islamabad, autoritățile 
pakistaneze au arestat, duminică, 44 
de persoane, printre care se numără 
Abdul Wali Khan, președintele 
Partidului Național Awami și lider 
al opoziției parlamentare, ca urmare 
a atentatului de sîmbătă, în care 
și-a. pierdut viața Hayat Mohammad 
Khan Sherpao, ministru principal al 
Provinciei de Frontieră Nord-Vest, 
președinte al organizației din aceas
tă provincie a Partidului Poporului 
din Pakistan.

într-un comunicat oficial publicat 
ulterior de guvernul pakistanez se 
arată că Partidul Național Awami a 
fost dizolvat deoarece el activa „în- 
tr-o manieră care aducea prejudicii 
suveranității și integrității Pakista
nului".

-k
ministru al Pakistanului, 
Aii Bhutto, și-a întrerupt 
pe care urma s-o efectue

ze într-un șir de state, ca urmare a
încetării din viață a ministrului prin
cipal al Provinciei de Frontieră 
Nord-Vest.

Primul
Zulfikar 
călătoria

ES

Un acord româno—poriu- 
gll®Z, Privind transporturile aerie
ne civile, a fost semnat la lisabona.

0 nouă încetare a focu
lui în Ulster, pe timp nelimitat, 
începînd de luni, a fost anunțată de 

. aripa provizorie a I.R.A. Comentînd 
în termeni favorabili această hotărire. 
presa britanică apreciază că ea a 
fost adoptată în urma negocierilor 
secrete desfășurate între reprezen
tanții britanici și cei ai aripii poli
tice legale a I.R.A., care s-au întru
nit de două ori în ultima săptămînă.

Guvernele Iranului și Cu-
Jjgj au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă.

Șeîul statului cambod- 
gfCîîî, Pre?edintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. Norodom 
Sianuk. a sosit la Hanoi, unde va 
participa la sărbătorirea Noului an 
lunar. Norodom Sianuk s-a întîlnit 
cu Ton Duc Thang. președintele R.D. 
Vietnam, și Le Duan. prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam.

Președintele Portugaliei, 
generalul Francisco da Costa Gomes, 
a anunțat că alegerile pentru adu
narea constituantă vor avea loc la 
12 aprilie. Acestea vor constitui pri
ma consultare populară liberă orga
nizată în Portugalia în ultimii 50 de 
ani.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
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LONDRA

Concluziile unui remarcabil
experiment cosmic

Revenind pe Pămînt, 
după mai bine de o 
lună de activitate in
tensă la bordul sta
ției științifice orbitale 
„Saliut-4", cosmonauta 
Alexei Gubarev si 
Gheorghi Greciko au 
adus cu ei roadele con
crete ale unei activi
tăți intense, care per
mit. încă de pe acum, 
o serie de 
din cele mai prețioase.

Cercetările astrono
mice cu ajutorul tele
scopului solar, inclu
siv surprinderea unor 
aglomerări moleculare 
in afara galaxiei noas
tre. au fost încununate 
de o deplină reușită, 
dificultățile inițiale fi
ind înlăturate cu 
promptitudine. Se cu
vine a releva succesul 
operațiunii — extrem 
de delicată — de pulve
rizare a stratului re
flector pe oglinda tele
scopului. operațiune ce 
s-a făcut prin creareă 
unui „cosmos in Cos
mos", respectiv în con
dițiile vidului si ale 
unei temperaturi foar
te scăzute (minus 223 
grade).

„Un colt de primă
vară terestră în Cos
mos" — exclama 
Gheorghi Greciko. con- 
templind verdele crud 
al tulpinelor de mază
re încolțite si crescute 
In condiții cosmice. A- 

’ ceste cuvinte consem
nau, de fapt, un im-

concluzii

in do- 
„fabri-

portant început 
meniul creării 
cilor de albumină și 
oxigen" necesare zbo
rurilor interplanetare 
de lungă durată.

„La poarta cosmo
nauticii așteaptă in 

' prezent ’ numeroase 
tehnologii ce-și reven
dică dreptul de... zbor" 
— remarca comentato
rul științific al agen
ției T.A.S.S. încă cu 
cinci ani in urmă, su
dura electrică, in con
diții de vid natural, își 
primise „atestarea cos
mică" la bordul navei 
„Soiuz-6". Prin actua
lele experimente, s-au 
făcut noi pași înainte 
in această direcție. în 
condițiile in care se 
caută cu febrilitate să 
se pună la punct o 
metodă pentru obți
nerea unor materiale 
de preț, cum ar fi dia
mantele 
altele^ 
tehnica vidului si a. 
temperaturilor apro
piate de zero absolut.

Aparatele pentru 
menținerea tonusului 
vital al organismului 
uman, cum ar fi pista 
rulantă și veloergome- 
trul. și-au dovedit in
tru totul utilitatea. Nu 
putem omite, de ase
menea. sistemul de re
generare a apei — din 
emanațiile corpului o- 
menesc — care a per
mis o substanțială rea
ducere a cantității a-

artificiale și 
folosindu-se

cestui prețios lichid la 
bordul stației orbitale.

Printre realizările 
prețioase trebuie in
cluse economisirea de 
combustibil prin pla
sarea inițială a navei 
transportoare „So- 
iuz-17“ pe o orbită in
ferioară celei necesare 
si dirijarea sa manua
lă spre ' ’ ‘ ‘ ~
liut-4“. 
mobile 
solare, 
reclamă 
permanentă a 
spre a o orienta către 
Soare.

In chip de concluzie, 
ce poate fi mai nime
rit decît a cita din 
scurtul interviu acor
dat de cei doi cosmo- 
nauți :

— Ce anume v-a lă
sat impresia cea mai 
puternică în timpul 
zborului :

GUBAREV : „Mo
mentul cînd am trecut 
în „Saliut-4“ și am vă
zut ’laboratoarele 
care trebuia 
crăm".

GRECIKO : 
rulantă. Dacă 
ochii, ai impresia 
mergi pe pămînt". Tot 
el spusese în timpul 
unei teleemisiuni 
terioarer: „Prima 
rință pe care o am 
mineața este să 
uit prin hublou. 
văd Pămîntul".

orbita lui „Sa
ca si vaietele 
ale bateriilor 
care nu mai 

manevrarea 
navei

cu 
să lu-

..Pista 
închizi 

că

an- 
do- 
di- 
mă
Să

t. DUȚĂ

Un eșec nu chiar atît
de „surprinzător11

Atenția cu care opi- 
•nia publică britanică 
urmărește evoluția a- 
legerilor pentru de
semnarea viitorului li
der al partidului con
servator se explică 
prin faptul că. dincolo 
de implicațiile imedia
te pentru partidul res
pectiv, ele constituie, 
așa după cum se ex
primă săptămînalul 
„OBSERVER". „un 
semn al cerințelor de 
înnoire, în viața politi
că britanică".

Pentru majoritatea 
observatorilor, eșecul- 
surpriză al lui Edward 
Heath, fost lider al 
partidului de-a lungul 
nai multor ani. care 
s-a văzut nevoit să se 
retragă din cursă incă 
din primul tur de 
scrutin, reprezintă „nu 
alît un eșec personal, 
cît mai degrabă eșecul 
politicii rigide a pătu
rilor sociale dominan
te, care, de-a lungul 
cîtorva secole, s-au 
aflat la cîrma țării și 
au încercat să croiască 
destinele Marii 
tanii după 
și asemănarea 
(„TRIBUNE").

Partidul conservator 
este cunoscut în viața 
politică britanică ca 
partidul ce se pronun
ță, după cum îl arată 
de altfel și numele, 
pentru . „menținerea 
instituțiilor existente" 
și care, implicit, se

„schimbărilor 
sa 

fla- 
cu 
în

Bri- 
chipul 

lor"

opune 
radicale". Politica 
a devenit și mai 
grant contrastantă 
realitățile vremii 
perioada 1970—1974,
cînd s-a aflat, ultima 
dată la putere. Or, 
etapa respectivă s-a 
caracterizat prin repe
tate confrunări cu di
ferite detașamente ale 
clasei- muncitoare — 
docheri, mineri, elec
tricieni, siderurgiști, 
muncitori din trans
porturi etc. — ca și 
prin încercarea de a 
îngrădi drastic activi
tatea sindicatelor. A- 
ceștia au fost, totoda
tă. ani în care, după 
cum scria „DAILY 
MIRROR", „bogății au 
devenit tot mai bogați. 
iar săracii tot mai să
raci". Caracterizînd la
pidar această perioa
dă, săptămînalul „LA
BOUR WEEKLY" a- 
răta că partidul con
servator „a încercat 
să conducă în secolul 
20 cu metodele seco
lului 19". Urmarea este 
cunoscută : în cele 
două alegeri generale 
de anul trecut, de la 
28 februarie și. respec
tiv. 10 octombrie, con
servatorii au suferit 
serioase întrîngecf

De atunci au început 
frămîntările în 
partidului, care 
reflectat și în 
conducerii sale.
tizînd starea de spirit

cadrul 
s-au 
sinul 

Sinte-

a membrilor de rind 
ai partidului, ziarul 
„TIMES" sublinia că 
„a sosit momentul să 
se facă schimbări atît 
de persoane, cît și do 
politică, iar Heath 
constituie o piedică în» 
calea acestor schim
bări".

Așa se explică „sur
priza" din .primul tur 
de scrutin de la 4 
bruarie. Ea a fost 
mai mult întărită 
faptul 
multe 
trunit 
garet Thatcher, 
ministru al învățămîn- 
tului. O asemenea si
tuație ar fi fost de ne
conceput cu numai cî- 
țiva ani in urmă pen
tru un partid în sinul 
căruia femeile nu s-au 
•jucurat niciodată de o 
Influență cît de cit 
substanțială.

Marți, 11 februarie, 
are loc cel de-al doi
lea tur de scrutin pen
tru desemnarea noului 

■lider al partidului. 
Participă cinci candi
dați : Margaret That
cher, William White
law. John Peyton, 
James Prior si Geof
frey Howe — foști mi
niștri. Probabil va fi 
nevoie de încă un tur 
de scrutin, care se va 
desfășura joi si la care 
vor candida doar pri
mii trei clasați în 
scrutinul de marți.

N. PLOPEANU

fe-
Și 

de 
mai 
in-

că cele 
voturi le-a 
o femeie, Mar- 

fost

de presă

Un acord privind liberta
tea comunicațiilor ^-e zonele 
aflate sub controlul Frontului Patrio
tic și cele aflate sub controlul admi
nistrației de la Vientiane a fost sem-. 
nat in orașul Hueisae, din nordul’ 
Laosului, de reprezentanții celor 
două părți in Comisia pentru înfăp
tuirea acordului din anul 1973 privind 
restabilirea păcii și realizarea recon
cilierii naționale. Acest acord repre
zintă un pas important al autorități
lor de coaliție pentru accelerarea în
deplinirii acordului din 1973.

ciază ca un „succes al noii politici 
de valorificare a resurselor anelor te
ritoriale a căror limită a fost stabi
lită la 200 de mile“.

0 serie de acorduri cu- 
bano-mexicane au fost sem- 
nate în timpul vizitei întreprinse în 
Cuba de o misiune de bunăvoință, 
condusă de Maria Esther Zuno de 
Echeverria, soția președintelui Me
xicului. Ele se referă la dezvoltarea 
cooperării economice și culturale.

al
(Organizația Mondială a

Consiliul Executiv 
OMS.,
Sănătății) va propune Adunării Ge
nerale a acestei organizații restabili
rea deplină a drepturilor Portugaliei 
în cadrul O.M.S. — anunță un co
municat al Ministerului portughez al 
Afacerilor Externe. în propunerea 
Consiliului Executiv al O.M.S. se a- 
rată că măsurile luate de noul gu
vern portughez în procesul de deco
lonizare îndreptățesc instituțiile spe
cializate ale Națiunilor Unite de a 
coopdra cu actualele autorități de la 
Lisabona..

Primul ministru olandez, 
Joop den Uyl, și-a exprimat regretul 
în legătură cu recenta hotărire a re
prezentanților Franței. R. F. Ger
mania si Elveției de a amina con
sultările în problema coordonării ac
țiunilor pentru combaterea gravei 
poluări a apelor Rinului. El a arătat 
că Olanda va persista «în eforturile 
sale de a convinge cele trei țări de 
utilitatea încheierii 
cest domeniu.

unui acord în a-

al televiziunii
de un

franceze, 
foarte 
Isto- 
peri- 

-1945), 
și a mai multor generații suc
cesive, a vieții unor oameni 
sărmani care, siliți să caute de 
lucru la orașe, se izbesc de in
justiția socială in formele sale 
cele mai brutale. Vastă frescă 
istorică, serialul a necesitat 
participarea a 85 de actori de 
primă mină și a peste 500 de fi- 
guranți, în timp ce garderoba 
a cuprins mai mult de 6 000 de 
costume. „Nici o operă artistică 
transmisă la televiziune nu a 
reușit să exprime cu atita forță 
și generozitate condiția umană 
a muncitorului", subliniază co
mentariile pe marginea acestui 
serial, ceea ce și explică largul 
său răsunet in rindurile tele
spectatorilor.

° „PÎINEA NEAGRĂ" 
este titlul celui mai recent se
rial 
care se bucură
mare succes. Subiectul ? 
risirea, de-a lungul unei 
oade de 70 jle ani (1875-

0 CAMPANIE FALI
MENTARĂ. încurajarea imi
grărilor de albi în Africa de 
Sud a constituit, ani de zile, 
una din preocupările principa
le ale autorităților de la Preto- 
Tia, pentru a întări, cit de cit, 
numericește. populația minori
tară care deține pîrghiile puterii 
politice, supunînd unei crunte 
represiuni populația africană 
majoritară. în acest scop, au 
fost făcute, (în zadar însă, după 
cum se dovedește), considerabile 
eforturi financiare și publici
tare. Datele' oficiale furnizate 
de înseși oficialitățile sud-afri- 
cane arată că această campanie 
are un 
în 1969 
linsese 
această .
sub o treime. încă un indiciu 
al șubrezirii continue a poziții
lor regimului sud-african. încă 
o dovadă a izolării creseînde a 
acestei ultime redute a rasismu
lui și colonialismului de pe con
tinentul african.

de

ecou tot mai slab. Dacă 
numărul imigrărilor și- 

circa 30 000. anul trecut 
cifră a scăzut cu mult

• EFECTELE LUMINII 
FLUORESCENTE. Numă’ 
rul copiilor care au stări de su
rescitare este în creștere, iar 
cauzele acestei stări maladive, 
ce se manifestă prin nervozi
tate, dificultăți de concentrare, 
agitație, ar fi in strînsă legătu
ră, scrie „Science et Vie", ;cu 
lumina fluorescentă din încă
perile unde iși desfășoară acti
vitatea. Pină la elucidarea de
plină a influenței luminii asu
pra stărilor psihice,' specialiștii 
recomandă ca in creșe și grădi
nițe de copii, ca și în sălile [de 
clasă in care învață școlarii din 
primele clase, să fie instalate 
lămpi obișnuite, a căror 
nu este în nici un fel 
toare copiilor.

lumină 
dăună-

• RAYMOND 
TIER A ÎNCETAT 
VIATĂ. Cunoscutul

CAR
DIN 

ziarist 
francez, redactor și colaborator 
de-a lungul anilor al unor repu
tate zinre, între care ,,1’Echo’de 
Paris", „l’Epoque". „Paris-Soir", 
iar în ultimii ani director al [re
vistei „Paris-Match", Raymond 
Cartier a încetat din viață, i la 
Paris, în virstă de 71 de ani.

Primul ministru al Noii 
Zeeland®, Wallace Rowiing, a so
sit la Londra în cadrul unui turneu 
prin unele țări europene. Comentînd 
actualul turneu al premierului Row
ling. ziarul ..Times" apreciază că a- 
cesta reprezintă o expresie a dorin
ței Noii Zeelande de a-și diversifica 
relațiile sale externe și „de a deschi
de noi ferestre către scena econo
mică si politică mondială".

Purtăterul de cuvînt al 
Comandamentului- unități
lor Armatei Populare Chi
nese de Eliberare de pe 
frontul Fukien a anun*at că- 
pentru a da posibilitate compatrioți- 
lor chinezi, precum și ofițerilor și 
soldaților forțelor Gomindanului de 
pe insulele Quemoy, Tatan, Erhtan 
și altele, să se bucure de sărbătoarea 
primăverii din anul 1975 împreună cu 
poporul din întreaga tară, Armata 
Populară Chineză de Eliberare a pri
mit ordin să suspende bombarda
mentele in zilele de 11—13 februarie.

Conferința națională or
ganizatorică a Partidului 
Socialist Italian ?i a încheiat 
lucrările la Florența. Din numeroa
sele intervenții prezentate în cadrul 
reuniunilor plenare sau in comisii s-a 
desprins necesitatea de a se acționa 
in direcția adaptării structurilor par
tidului și acțiunilor sale la viața po
litică actuală și la exigențele impuse 
de creșterea ponderii forțelor de stin
gă. Conferința s-a încheiat prin pre
zentarea documentelor finale, care 
urmează a fi supuse aprobării viitoa
rei reuniuni a Comitetului Central.

Convorbirile întie dele
gațiile U.R.S.S. și S.UX 
probleme referitoare la exploziile nu
cleare subterane în scopuri pașnice 
au fost reluate la Moscova. In cursul 
întîlnirii sovieto-americane la nivel 
înalt de Ia Vladivostok, s-a stabilit 
ca părțile să continue prospectarea 
unor soluții reciproc acceptabile 
problema amintită.

în

a-Guvernul iugoslav - 
nunță agenția 
probat unele 
tent cu unele 
la o serie de bunuri de consum, in 
vederea protejării industriei naționa
le, stimulării economiilor și îmbună
tățirii balanței de plăți. Au fost ma
jorate prețurile, în primul rind, la 
bunuri de import și de lux.

Taniug — a 
creșteri, concomi- 

reduceri <’ : prețuri

a-

Brazilia și Sîatele Urnite 
au încheiat negocierile asupra unui 
nou tratat de pescuit, elaborînd în 
acest sens un document pe care un 
purtător de cuvînt brazilian îl apre-

Pzetarile cu riscate aIe
și industriale au 

crescut anul trecut, in Italia, cu 
la sută fată de nivelul lui 1973, 
anunțat la Roma.

produselor agricole
40,7
s-a

se-Negocierile SALT. La 
diul . reprezentantei permanente 
S.U.A. pe lingă Oficiul O.N.U. 
Geneva a avut loc. luni, o nouă în- 
tilnire a delegațiilor sovietică și a-
mericanâ participante la negocierile 
privind limitarea armamentelor stra
tegice (SALT).

a
din

Regele Hassan al II-lea 
al Marocului 3 părăsit Rabatul, 
instalîndu-se la „Palais de Fes", 
unde își va petrece, la recomandarea 
medicilor, o perioadă de convales
cență, pină la 1 martie 1975. Șeful 
statului marocan, anunță agenția 
M.A.P., a suferit o intervenție chi
rurgicală la 15 ianuarie.

Experii din Statele Unite 
și Grecia au SncePut’ luni> Ia A_ 
tena, convorbiri cu caracter tehnic 
în vederea revizuirii acordurilor bi
laterale de colaborare în domeniul 
militar. Surse diplomatice americane 
au descris convorbirile începute luni 
ca „o parte preliminară și explora- 
torie a unei revizuiri comupe de că
tre cele două delegații a statutului 
facilităților militare ale S.U.A. din 
Grecia".

ÎH lîldia se desfășoară un pro
gram guvernamental de intensifica
re a extracției de petrol, a cărui în
deplinire depinde în mare măsură 
de succesul prospectărilor efectuate 
în regiunea platoului continental din 
zona portului Bombay unde. în 1974, 
au fost forate primele trei sonde. Se 
consideră că această zonă va furni
za, incepînd de la finele acestui an, 
cite 5—6 milioane tone de țiței anual. 
Adăugind la această cantitate pro
ducția pe care o vor asigura zăcă
mintele recent descoperite în statul 
indian Assam, experții contează, 
pentru sfirșitul acestui deceniu, 
o producție petrolieră anuală de 
proximativ 15 milioane de tone.

pe 
a-

Șomajul în S.U.H. Circa 8-2
a State-la sută din forța de muncă

lo.r Unite nu este în prezent utiliza
tă. Economiștii americani consideră 
că șomajul urmează să------- "•
S.U.A. în cursul acestui 
sută.

crească în 
an la 10 la

acord săLibia este de 
negocieze cu Franța un a- 
COrd pe termen lunS Privind livră
rile de petrol. însoțit de aranjamen
te privind facilitarea plăților și fixa
rea unor preturi prin acordul părți
lor — relatează agenția France 
Presse.. comentînd rezultatele vizitei 
ministrului francez al comerțului ex
terior. Norbert Segard, Ia Tripoli.

® EDDY MERCKX 
FĂRĂ TROFEE. TrofeeIe 
unei prodigioase cariere spor
tive pot să dispară într-o sin
gură noapte — aceasta a fost 
trista constatare pe care a \ fă
cut-o duminică celebrul ciclist 
belgian Eddy. Merckx cind ' s-a 
întors -acasă de la Anvers, unde 
participase la un concurs. Hoții 
i-au furat multiplului 
toate trofeele cucerite, 
cepția celui obținut la 
natul mondial pentru 
din anul 1964, care se 
a fost pierdut de răufăcători in 
timp ce se străduiau să dispară 
cit mai repede.

campion 
cu ex- 
campio- 
amatori 
pare că

• HIPNOZĂ LA DIS
TANȚĂ. Anunțată de mai 
mult timp, o experiență de hip
noză Ia distanță a fost realiza
tă — cel puțin astfel anunță 
agenția France Presse — in 
Belgia de „un specialist" iii», 
materie — Yvon Yva. Dintr-.un 
elicopter, Yvon Yva a făcut să 
adoarmă, într-un somn hipno
tic, Un număr de 11 persoane, 
dintre care șase se aflau in ho
lul unui, mare magazin din 
orașul Chatelineau, iar ceilalți 
la Louviere, localitate aflată la 
15 km depărtare. Un grup de 
medici a supravegheat îndea
proape experiența și a verifi
cat dacă cele 11 persoane se 
află intr-adevăr în stare de 
somn hipnotic. Cind s-au trezit, 
participanții au declarat că au 
călătorit, unul dintre 
mind 
și că

ei afir- 
că a mers pină în Tahiti 
a băut băuturi... alcoolice!

DE
In

MILIARDE 
întreaga lume 
momentul de 
de oficii poș-

PE AN!
funcționează
față circa 550 000 de oficii poș
tale, încadrate cu aproximativ 
4 500 000 de persoane. Cores
pondența vehiculată anual prin 
rețeaua de poștă existentă pe 

. glob se ridică Ia cifra astrono
mică de 250 miliarde de unități 
— cărți poștale, vederi, scrisori 
etc. Un rol important in buna 
funcționare a acestei uriașe re
țele ce acoperă întregul Pă
mînt revine Uniunii Poștale 
Universale (U.P.U.), care și-a 
aniversat recent o sută de ani 
de la înființare.

în

<

0 IMPORT DE... LE!. 
Leul asiatic urmează să-și facă 
reapariția în Iran. Maiestuosul 
animal, care a populat cindva 
întinse regiuni ale țării, a dis
părut cu desăvirșire de pe a- 
ceste meleaguri. Acum, autori
tățile au hotărît să amenajeze, 
la aproximativ 60 km- vest de 
orașul Shiris. un parc natural 
pentru Iei. Regiunea întruneș
te toate condițiile pentru în
mulțirea acestor animale : re
lief muntos, lacuri, mlaștini.
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