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Sinteză a marilor succese din cei mai rodnici ani 
ai istoriei patriei,

înfățișând perspectivele strălucite deschise României 
în lumina Programului partidului,

chemînd pe toți cetățenii să-și consacre forțele 
înfăptuirii acestor perspective,

Manifestul constituie platforma politică cu care 
candidații Frontului Unității Socialiste se prezintă în 
alegerile de la 9 martie.
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Așa cum sublinia tovarășul MCOLAE CEAUȘESCU „alegerile de deputați 

în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, care vor avea loc în luna

martie vor constitui un important eveniment politic, întregul popor manifes-

tind, prin votul pe care-1 va da candidaților Frontului Unității Socialiste, adezi-

unea deplină Ia hotărîrile Congresului al XI-lea, la politica internă și externă a

partidului și statului nostru, hotărîrea fermă de a înfăptui neabătut
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Programul Partidului Comunist Român".

Pentru a da posibilitatea consiliilor Frontului Uni
tății Socialiste, organizațiilor de partid, organiza
țiilor de masă și obștești de a folosi ziarul și ca 
afiș - Manifestul Frontului Unității Socialiste se 

publică în paginile 2, 3 și 5.

DIN COMUNICATUL CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A ROMÂNIEI ÎN ANUL 1974

Creșterea bunăstării poporului — obiectivul politicii partidului
Organizată din inițiativa 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ieri a început

Consfătuirea de lucra cu activul 
de partid si de stat din domeniul 
comerțului exterior si cooperării 

economice internaționale
o Pină in prezent, colectivul 

Combinatului siderurgic din Reșița 
— care a chemat la Întrecerea so
cialistă din acest an pe toți siderur- 
giștii țării — a realizat peste pre
vederile planului 3 100 tone de oțel, 
mai bine de 2 400 tone fontă, 5 100 
tone laminate, 356 tone de cocs, 
6 650 tone de aglomerat autofon- 
dant pentru furnale, 7 400 tone de 
calcar ș.a.

e De la începutul anului și pină 
acum in întreprinderile industriale 
din județul Vrancea au fost reali
zate peste plan mari cantități 
de produse de mecanică fină. 
27 135 mc bușteni de fag și 
rășinoase. 5 985 tone plăci fi- 
brolemnoase, 790 537 mp furnir, 
4 652 mc prefabricate din beton, 335 
tone acizi grași sintetici, 254 tone 
de carne, 10 625 hectolitri lapte și 
produse lactate.

• Numeroase întreprinderi bucu- 

reștene au adăugat. în prima de
cadă a lunii februarie, importante 
succese la bilanțul din luna ianua
rie. între altele, în această perioa
dă s-au obținut peste plan 323 tone

Vești din întrecerea socialistă
oțel, 61 tone laminate, mijloace de 
automatizare și produse electro
tehnice in valoare de 3,8 milioane 
lei, mijloace ale tehnicii de cal
cul electronic însumînd 511 000 lei, 
aparate de măsură și control elec
tronic m valoare de 54 000 lei, 2 928 
mp plăci de așchii de lemn, mobi
lier totalizînd 627 000 lei.

o Pe platforma Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Arad a 
început să producă, zilele acestea, 
secția de elemente ornamentale din 
lemn. în numeroase alte unități in

dustriale din Arad se află in pre
zent in construcție noi capacități 
de producție. Bunăoară, la între
prinderea de vagoane se desfășoară 
cu intensitate lucrările la noua 
turnătorie de oțel, iar la întreprin
derea de strunguri — lucrările la 
turnătoria de fontă. în orașul Chi- 
șineu Criș se află într-o fază avan

sată de execuție noua fabrică de 
lapte praf și unt..

• în primele 40 de zile din acest 
ah, colectivele întreprinderilor in
dustriale din județul Dolj au rea

lizat, peste plan, o producție glo
bală in valoare de 27 300 000 lei și 
o producție-marfă evaluată la 
aproape 37 000 000 lei. Un număr de 
42 de unități din cele 44 existente 
in județ și-au depășit sarcinile ce 
le-au revenit pe această perioadă.

• La întreprinderea română de 
piele din Timișoara a fost pusă în 

funcțiune o stație. pilot de recupe
rare a trioxidului de crom din de- 
șeurile rezultate de la prelucrarea 
pieilor de animale. Instalația func
ționează pe baza tehnologiei ela
borate de chimiștii de la Institutul 
politehnic Timișoara în colaborare 
cu cei de la întreprinderea ti
mișoreană. Pe această cale au 
fost recuperate, pină acum, peste 
3 000 kg substanță activă care iși 
găsește utilizare în industria chi
mică, textilă, siderurgică și în alte 
ramuri de producție.

• Colectivul Filaturii de bumbac 
din Baia Mare, prima unitat.e de 
industrie ușoară construită in acest 
oraș, a raportat îndeplinirea planu
lui cincinal. Colectivul unității con
sacră acest succes alegerilor de la 
9 martie și se angajează să producă, 
pină la sfirșitul anului, încă aproa
pe 7 000 tone fire tip bumbac, din 
care se pot obține circa 22 milioa
ne metri pătrați țesături.

Miercuri au început; la Bucu
rești, lucrările în plen ale Consfă
tuirii de lucru cu activul de partid 
și de stat din domeniul comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, convocată din 
inițiativa tovarășului .Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera] al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

La consfătuire participă tova
rășii Manea Mănescu, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan. Ilie Verdeț, Ște
fan Andrei, Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe.

Iau parte membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, șefii ofi
ciilor noastre diplomatice și ai a- 
gențiilor economice românești de 
peste hotare, directori ai societăți

lor mixte din străinătate, activiști 
de partid și de stat, cadre de bază 
din Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Interna
ționale, Ministerul Afacerilor Ex
terne, din ministere economice și 
instituții de sinteză, din întreprin
deri de comerț exterior, centrale 
industriale, mari unități econo
mice, institute de cercetare și pro
iectare cu. sarcini de export.

Lucrările au fost deschise de to
varășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului.

în continuare, tovarășul Ion Pă
țan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, a prezentat o informare 
privind unele probleme ale acti
vității de comerț exterior și de 
cooperare economică internațio
nală a României.

Lucrările consfătuirii continuă.
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SOCIALISTE
Tovarăși și tovarășe!
Oameni ai muncii de la orașe și sate!
Cetățeni ai Republicii Socialiste Romania!La 9 martie 1975 vor fi aleși în Marea Adunare Națională, organul suprem al puterii de stat, precum și în consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale, reprezentanții poporului care sînt chemați să acționeze, împreună cu toți oamenii muncii de la orașe și sate, cu întreaga națiune, pentru înfăptuirea în viață a prevederilor noului plan cincinal, pentru dezvoltarea României socialiste pe noi trepte de civilizație și progres.
Alegerile de deputați se desfășoară la scurt timp 

după Congresul al XI-Iea al partidului, care a deschis 
o epocă nouă în istoria României. Documentele adoptate 
de Congres — Programul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism, Directivele cu 
privire la planul cincinal 1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-sociale a României pentru 
perioada 1981—1990, Raportul prezentat de către to
varășul Nicolae Ceaușescu — aprobate unanim și entu
ziast de întregul nostru popor, constituie programul 
electoral al Frontului Unității Socialiste pentru alegerile 
de Ia 9 martie 1975.Frontul Unității Socialiste se prezintă în alegeri în- mănunchind, într-o indestructibilă coeziune, sub conducerea Partidului Comunist Român, organizațiile de masă și obștești, uniuni cooperatiste, de creație și profesionale, consiliile oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, toate forțele sociale și politice ale țării. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — întîmpină alegerile într-o atmosferă de intensă activitate politică și socială, de unanimă angajare patriotică pentru realizarea înainte de termen a cincinalului actual și pregătirea temeinică a viitorului cincinal, pentru înfăptuirea mărețelor prevederi ale Programului Partidului Comunist Român. Unit prin aceleași năzuințe și interese, întregul popor acționează cu hotărîre pentru înfăptuirea liniei politice generale a partidului de făurire a socialismului și comunismului în România.
Cetățeni și cetățene!

Marile înfăptuiri dobîndite în perioada dintre Con
gresul al X-lea și Congresul al XI-lea, cea mai rodnică 
din istoria țării, sînt expresia vie a muncii eroice, avîn- 
tate, a întregului popor, a devotamentului și abnegației 
cu care oamenii muncii edifică noua orînduire socialistă 
pe pămîntul României. Toți cei ce muncesc sînt pe 
deplin îndreptățiți să fie mîndri de ceea ce au realizat 
în acești ani.

A fost îndeplinit cu succes programul prezentat po
porului în alegerile trecute. Frontul Unității Socialiste s-a angajat, la alegerile precedente, să acționeze consecvent pentru dezvoltarea într-un ritm susținut a economiei naționale, pentru ridicarea continuă, pe această' bază, a nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru adîncirea și perfecționarea democrației socialiste, dezvoltarea multilaterală a personalității umane, pentru înflorirea patriei noastre și creșterea prestigiului ei în lume. Astăzi, făcînd bilanțul, constatăm că acest amplu program a fost îndeplinit cu succes.

S-A CONTINUAT CU FERMITATE ȘI CONSEC
VENTA INDUSTRIALIZAREA SOCIALISTA, TEME
LIA DEZVOLTĂRII ÎNTREGII ECONOMII NAȚIONA
LE, A CREȘTERII NECONTENITE A NIVELULUI DE 
TRAI, A PROGRESULUI GENERAL ȘI A INDEPEN
DENȚEI ȚĂRII. în anul 1974, producția industrială glo
bală a țării a fost cu 84% niai mare decît în 1969. Volu
mul investițiilor din cincinalul 1971—1975 echivalează 
cu investițiile realizate în 11 ani anteriori. A fost realizată dezvoltarea accelerată a ramurilor și subramurtlor industriale de cea mai înaltă tehnicitate. S-a acționat pentru repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării, pentru dezvoltarea județelor cu o economie mai puțin avansată. în acest an, numărul jude
țelor care realizează o producție industrială de peste 10 
miliarde de lei se ridică la 21, față de numai 9, în 1970.Industria va înregistra în actualul cincinal o creștere medie anuală de 14%, depășindu-se prevederile cincinalului la majoritatea produselor principale. A apărut și s-a dezvoltat o largă mișcare de masă, care a cuprins întreaga țară, pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.

Toate aceste mari realizări sînt rodul muncii eroice, 
pline de abnegație a clasei muncitoare, a tehnicienilor, 
inginerilor și specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din industrie, care înfăptuiesc neabătut politica partidu
lui de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare și 
modernizare continuă a forțelor de producție, de spo
rire a avuției noastre naționale, de ridicare continuă a 
nivelului de trai al poporului.

REALIZĂRI IMPORTANTE S-AU OBȚINUT ÎN 
AGRICULTURĂ. S-au extins mecanizarea și chimizarea producției agricole. Pe ogoarele țării lucrează astăzi aproape 116 000 tractoare. Se înfăptuiește un larg program de irigații și îmbunătățiri funciare. în actualul cin
cinal obținem cele mai bogate recolte din istoria țării, 
producția anuală de cereale ridicîndu-se în medie Ia 
peste 15 milioane tone față de 12,7 milioane tone în anii 
1966—1970. S-au realizat creșteri însemnate ale producției de legume, plante tehnice, fructe și struguri. A cunoscut, de asemenea, o puternică dezvoltare zooteh

nia. Agricultura asigură din ce în ce mai bine satisfacerea necesităților de consum ale populației, precum și cerințele de materii prime ale industriei. Realizările do
bîndite în dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, în 
sporirea producției vegetale și animale sînt rezultatul 
strădaniilor țărănimii, membri ai cooperativelor agricole 
de producție, lucrători din întreprinderile agricole de 
stat, mecanizatori, inginerilor și tehnicienilor agricoli, 
specialiștilor, ale tuturor oamenilor muncii de la sate 
care aduc o contribuție însemnată la propășirea Româ
niei socialiste, la asigurarea unor condiții tot mai bune 
de viață pentru toți cei ce muncesc.

A CRESCUT CONSIDERABIL ROLUL ȘTIINȚEI 
CA FORȚĂ DE PRODUCȚIE, contribuind la introducerea cuceririlor progresului tehnic în toate ramurile activității social-economice. Au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea organizării și perfecționării activității de cercetare, pentru integrarea ei tot mai strînsă cu producția. în prezent, în activitatea de cercetare și proiectare lucrează aproape 150 000 de cadre.

S-A DEZVOLTAT ȘI S-A PERFECȚIONAT ÎNVA- 
ȚĂMÎNTUL DE TOATE GRADELE, s-a trecut la învă- țămîntul obligatoriu de zece ani, s-au făcut pași importanți în legarea învățămîntului de producție. în perioada 1970—1974 au absolvit învățămîntul mediu și profesional aproape 1 200 000 tineri, ' iar învățămîntul superior — peste 150 mii de tineri.

CULTURA S-A ÎMBOGĂȚIT ÎN ACEȘTI ANI CU 
NOI OPERE DE VALOARE CARE AU DEZVOLTAT 
PATRIMONIUL SPIRITUAL AL NAȚIUNII NOASTRE 
SOCIALISTE. O vastă rețea de case de cultură, cămine culturale, cluburi, biblioteci, cinematografe, teatre, muzee asigură desfășurarea tot mai vie a vieții spirituale din orașele și satele țării.

în toate marile realizări obținute în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, în înflorirea științei, artei și cul
turii este organic încorporată contribuția valoroasă a in
telectualității noastre care, acționînd în strînsă unitate 
cu clasa muncitoare, cu țărănimea, își consacră energiile 
creatoare progresului material și spiritual al națiunii 
noastre socialiste.

Cetățeni și cetățene!
Tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în țara 

noastră este închinat omului, bunăstării sale, afir
mării multilaterale a personalității umane. Ridicarea 
nivelului de trai al întregului popor constituie țelul 
suprem al politicii partidului nostru, esența însăși a 
făuririi noii orînduiri, socialiste.Dinamismul dezvoltării economiei noastre a asigurat 
creșterea în ritmuri înalte a venitului național — care în actualul cincinal sporește cu peste 80 la sută. Aceasta a permis, totodată, crearea în anii 1970—1974 a peste 1 milion noi locuri de muncă. A avut loc majorarea generală a retribuției oamenilor muncii ; în acest an se încheie cea de-a doua etapă a majorării retribuției. în spiritul echității socialiste, s-a realizat consecvent sporirea mai accentuată a retribuțiilor mici. Aceste măsuri 
asigură în 1975 o creștere cu 23 la sută a retribuției 
reale față de anul 1970, depășindu-se astfel prevederile 
inițiale ale planului cincinal. Au sporit, totodată, veniturile țărănimii provenite din munca în C.A.P. și gospodăriile personale, care înregistrează, pe o persoană activă, o creștere de aproximativ 35 la sută față de 1971, depășindu-se și în acest domeniu prevederile inițiale.Au sporit considerabil veniturile din fondurile sociale de consum ale populației. Anul trecut, cheltuielile social-culturale ale statului s-au ridicat la 2 270 lei pe o persoană, față de circa 1 600 în anul 1969. în cursul acestui cincinal, pensiile de asigurări sociale au fost majorate cu 19 la sută. S-au mărit, de asemenea, alocațiile de stat pentru copii cu circa 36 la sută ; bursele pentru studenți, majorate în anul 1970, au fost mărite din nou în 1974.Veniturile reale totale ale populației vor fi în acest an cu circa 50 la sută mai mari decît în anul 1970. Volumul de mărfuri desfăcut de comerțul socialist a crescut în 1974 la circa 130 miliarde lei față de 86 miliarde lei în 1969.

Au fost construite în acești ani din fondurile statu
lui și din fondurile populației, cu sprijinul statului în 
credite și în execuție, aproape 590 000 apartamente, în 
care s-au mutat peste 1 900 000 persoane. Au fost, de asemenea, construite’ peste 18 000 săli de clasă, iar numărul locurilor în grădinițe a crescut cu aproape 56 300. Au fost date în folosință noi spitale, s-a extins gratuitatea asistenței medicale și pentru țărănimea cooperatistă.S-a desfășurat și continuă să se desfășoare o amplă acțiune de înfrumusețare și gospodărire a orașelor și satelor țării. Pentru dotări edilitare, locuințe și pentru dezvoltarea gospodăriei comunale au fost făcute investiții în sectorul socialist de circa 37 miliarde lei.

Programul prezentat la alegerile trecute în domeniul 
ridicării bunăstării poporului a fost îndeplinit și depășit, 
ceea ce se reflectă în îmbunătățirea vieții fiecărei familii, 
a fiecărui cetățean. Aceasta este rodul eforturilor depuse 
de oamenii muncii pentru îndeplinirea înainte de termen 
a cincinalului, al succeselor obținute în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, a tuturor ramurilor economiei na
ționale.In perioada care a trecut de la alegerile precedente au 

fost adoptate importante măsuri de perfecționare a organizării și conducerii vieții economico-sociale, de adîncire a democrației socialiste. A fost promovat larg principiul muncii și conducerii colective, au fost dezbătute cu masele largi cele mai importante legi și hotărîri ; aceasta a exercitat o puternică influență pozitivă asupra întregii vieți sociale, a stimulat inițiativa cetățenească și participarea nemijlocită a poporului la conducerea statului, la rezolvarea problemelor obștești. S-a întărit și mai puternic unitatea dintre muncitori, țărani și intelectuali, fără deosebire de naționalitate, s-a dezvoltat coeziunea societății noastre socialiste.* Ca rezultat al impetuoasei dezvoltări economico-sociale au avut loc profunde schimbări în structura societății românești. A continuat să se accentueze procesul de apropiere tot mai strînsă între toate categoriile sociale, de întărire a unității întregului popor, de omogenizare a societății. Clasa muncitoare își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de clasă conducătoare în măreața operă de edificare a noii orînduiri sociale în România. Țărănimea joacă un rol tot mai important atît în producția de bunuri materiale, cît și în conducerea țării, în activitatea generală de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Alianța dintre muncitorime și țărănime este temelia de granit a regimului noștru socialist, principala forță politică care asigură dezvoltarea continuă a cuceririlor revoluționare ale poporului, mersul înainte al României pe calea socialismului și comunismului. Alături de clasa muncitoare și țărănime, intelectualitatea joacă un rol însemnat în întreaga viață economică și socială, în ridicarea patriei socialiste pe noi culmi de progres și civilizație. Societatea socialistă românească este astăzi alcătuită din clase și categorii sociale care acționează în strînsă colaborare și unitate, sînt animate de interese supreme comune, participă activ la înfăptuirea liniei generale a partidului, a Programului de edificare a socialismului și comunismului în România. 
Tovarăși și tovarășe!Mai sînt, desigur, multe de făcut pentru a ridica economia, precum și celelalte domenii ale vieții sociale, la un grad de dezvoltare care să asigure satisfacerea deplină a necesitățilpr materiale și spirituale ale maselor populare, ale întregului popor. îndeplinirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea — platforma politică 
cu care candidații Frontului Unității Socialiste se pre
zintă în alegeri — va asigura înaintarea tot mai fermă 
a țării noastre pe drumul progresului și prosperității, 
va apropia patria noastră de statele avansate din punct 
de vedere economic. Programul partidului, conceput pe 
măsura capacității de muncă și creație a poporului ro
mân, va asigura existența liberă, demnă și înfloritoare 
a patriei, situarea României între țările dezvoltate ale 
lumii, viitorul fericit al fiecăruia dintre noi, al copiilor 
noștri !

Privim cu încredere viitorul I Sub steagul glorios 
al partidului, vom înfăptui neabătut acest program 
măreț I lată angajamentul solemn pe care candi
dații Frontului Unității Socialiste și-l iau în fața ale
gătorilor, în fața întregii țări I 

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene!

Frontul Unității Socialiste vă cheamă să 

votați pentru mărețul Program al Partidului 

Comunist Român de făurire a societății socialiste 

multilateral dezvoltate și înaintare a României 

spre comunism, pentru noul plan cincinal — parte 

integrantă a Programului partidului care repre

zintă, pe drept cuvînt, Programul poporului român 

de ridicare a patriei pe culmile luminoase ale 

civilizației socialiste și comuniște.
Obiectivele fundamentale pentru a căror 

realizare Frontul Unității Socialiste vă cheamă 

să votați sînt:

IN DOMEMUl ■UOT0
Frontul Unității Socialiste va acorda cea mai mare 

atenție continuării în ritm intenș a politicii partidului 
de industrializare socialistă, de dezvoltare puternică a 
forțelor de producție, pe baza cuceririlor științei și teh
nicii contemporane. în cincinalul următor, producția industrială va crește într-un ritm mediu anual de 
9—10%. Acesta constituie factorul hotărîtor al dezvol
tării impetuoase a bazei tehnico-materiale a societății, 
al progresului întregii economii naționale, și bunăstării 
poporului, al viitorului fericit al țării.

Va continua cu intensitate procesul de modernizare a 
structurii industriei, prin dezvoltarea în ritmuri înalte a 
ramurilor și subramurilor care au un rol determinant în 
valorificarea superioară a resurselor naturale, în intro
ducerea largă a progresului tehnic în toate ramurile 

economiei naționale. Industria constructoare de mașini va crește în această perioadă într-un ritm mediu anual de 11,5—12,5%. Industria chimică își va majora producția în cincinalul următor de 1,6—1,8 ori. Aceste două 
ramuri vor realiza la sfîrșitul cincinalului viitor aproape 
jumătate din producția industrială a țării.Pentru satisfacerea tot mai bună a cerințelor populației, se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită dezvoltării și modernizării industriei bunurilor de consum. Producția industriei ușoare și a industriei alimentare va crește în cincinalul viitor de aproximativ 1,5 ori.

Se va urmări cu consecvență perfecționarea reparti
zării forțelor de producție pe teritoriul țării, ridicarea 
economică accelerată a județelor mai puțin dezvoltate, 
înfăptuindu-se sarcina stabilită de Congresul al XI-lea 
ca pînă în anul 1980 fiecare județ să realizeze o pro
ducție industrială de cel puțin 10 miliarde lei anual.

Un obiectiv esențial îl constituie sporirea eficienței 
economice, ridicarea Ia un nivel calitativ înalt a întregii 
activități economico-sociale. Se vor asigura modernizarea continuă a producției, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, introducerea pe scară largă a mecanizării și automatizării. Oamenii muncii sînt chemați să acționeze cu fermitate pentru reducerea consumurilor de materii prime, combustibil și energie, pentru eliminarea cheltuielilor neproductive, a risipei, pentru ridicarea calității producției.De felul cum se va realiza politica partidului de industrializare socialistă a țării depind asigurarea progre- suluijot mai rapid al economiei naționale, valorificarea la un nivel superior a întregului potențial material și uman al țării, creșterea continuă a avuției naționale, ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, a prosperității întregului popor, situarea României în rîndul țărilor dezvoltate ale lumii.
Muncitori, tehnicieni!
Ingineri din industrie!

FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE VĂ 
CHEAMĂ SĂ DESFĂȘURAȚI LARG ÎNTRECE
REA SOCIALISTĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA Șl 
DEPĂȘIREA SARCINILOR DE PLAN, PENTRU 
REALIZAREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE
TERMEN, PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLA
RĂ A OBIECTIVELOR STABILITE ÎN PRO
GRAMUL PARTIDULUI Șl ÎN DIRECTIVELE 
CELUI DE-AL XI-LEA CONGRES. FACEȚI TO
TUL PENTRU FOLOSIREA CIT MAI DEPLINĂ
A POTENȚIALULUI NOSTRU MATERIAL Șl 
UMAN, PENTRU GOSPODĂRIREA CÎT MAI 
JUDICIOASĂ A RESURSELOR DE CARE DIS
PUNEM, PENTRU ȘPORIREA PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII, ÎNNOIREA Șl MODERNIZA
REA CONTINUĂ A PRODUSELOR, CREȘTE
REA RENTABILITĂȚII FIECĂREI ÎNTREPRIN
DERI I PE ACEASTĂ CALE VOM ASIGURA 
SPORIREA AVUȚIEI NAȚIONALE, RIDICAREA 
NIVELULUI DE VIAȚĂ AL ÎNTREGULUI PO
POR.

Cetățeni și cetățene!
Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, 

votați pentru creșterea puterii industriale a țării, 

pentru dezvoltarea economică a tuturor județelor 

și localităților patriei!

IN DOMENIUL
Se vor înfăptui prevederile Programului partidului privind dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii socialiste, sporirea continuă a producției agricole vegetale și animale. Partidul și statul vor acționa în continuare pentru modernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, investițiile alocate în acest scop ur- mînd să se ridice în următorul cincinal la circa 110 miliarde de lei, depășindu-se de peste două ori volumul investițiilor pentru agricultură din cincinalul 1966— 

1970." Se va urmări cu fermitate conservarea și utili
zarea rațională a pămintului — avuție a întregului popor 
— se va înfăptui un amplu program de îmbunătățiri 
funciare. în cincinalul următor va fi amenajată pentru irigații o suprafață dejcirca 1 milion de hectare, se vor executa lucrări de desecări pe 1,1 milioane hectare și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de peste 800 000 hectare. Va crește considerabil cantitatea de îngrășăminte chimice, insecto-fungicide și erbicide pusă la dispoziția agriculturii. Va fi asigurată mecanizarea 
completă a lucrărilor agricole, inclusiv în zootehnie.
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Se va întări, în continuare, proprietatea socialistă — 
de stat și cooperatistă —care asigură progresul continuu 
al agriculturii. Se va urmări ca toate întreprinderile agricole de stat să devină model de organizare socialistă, modernă, a agriculturii. Bucurîndu-se și în viitor de sprijinul statului, cooperativele agricole de producție sînt chemate să asigure organizarea superioară a producției și muncii, gospodărirea rațională a mijloacelor materiale și financiare, creînd astfel o bază trainică pentru creșterea bunăstării membrilor cooperatori. Va fi stimulată, de asemenea, creșterea producției în gospodăriile țărănești particulare, care se bazează pe munca proprie, din zonele de deal și de munte.

Vor fi create toate condițiile pentru îndeplinirea sar
cinilor cuprinse în Directivele Congresului al XI-lea cu 
privire la creșterea producției agricole cu 25—34 la 
sută în perioada 1976—1980, față de media anilor 
1971—1975. Cultura cerealelor se va situa pe primul plan, urmărindu-se realizarea unei producții medii anuale de 18—20 milioane tone. O atenție deosebită se va acorda culturilor tehnice. Ponderea zootehniei va crește pînă în anul 1980 la circa 40 la sută din totalul producției agricole ; se vor urmări cu prioritate ameliorarea raselor de animale, sporirea productivității lor, creșterea efectivelor.Realizarea marilor obiective pe care ni le propunem în domeniul dezvoltării și modernizării agriculturii va spori și mai puternic rolul și contribuția acestei importante ramuri a economiei la creșterea venitului național, la asigurarea bunăstării țărănimii și întregului poporala satisfacerea nevoilor de consum ale populației și ale întregii economii, la propășirea generală a patriei noastre.
Țărani, muncitori, 
tehnicieni și ingineri 

1 din agricultură!
DISPUNEM DE TOT CEEA CE ESTE NECE

SAR PENTRU A REALIZA CU SUCCES PRE
VEDERILE DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI 
AGRICOLE, SPORIND CONTRIBUȚIA A- 
GRICULTURII LA DEZVOLTAREA GENERA
LĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE, LA BUNA 
APROVIZIONARE A POPULAȚIEI, LA RIDI
CAREA NIVELULUI DE TRAI AL ÎNTREGU
LUI POPOR.

FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE VĂ 
CHEAMĂ SĂ FOLOSIȚI CIT MAI BINE PĂ- 
MÎNTUL Șl MIJLOACELE TEHNICE MODER
NE CU CARE ESTE DOTATĂ AGRICULTURA 
NOASTRĂ, PENTRU A OBȚINE PRODUCȚII 
TOT MAI BOGATE I

Cetățeni și cetățene!
Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, 

votați pentru o agricultură modernă, bazată pe 

cele mai noi cuceriri ale științei, pentru propă
șirea și înflorirea satelor, pentru prosperitatea 

întregii țări!

IN DOMENIUL 
invatamintului, 
SIIINTEI SI CULTURNȘcoala, factorul principal de educare și formare a tinerei generații, va cunoaște în perioada următorului cincinal o puternică dezvoltare. Se va generaliza și perfecționa prima treaptă a liceului ; în felul acesta se va asigura cuprinderea întregului tineret în învățămîntul de 1.0 ani. Școala de 10 ani va asigura ca, la absolvire, tinerii să se poată încadra cu bune rezultate într-o muncă socialmente utilă. Va crește ponderea liceelor de specialitate, îndeosebi a celor industriale și agricole. învă- țămîntul superior și cel post-liceal vor asigura pregătirea a 180—200 mii cadre cu studii superioare. Se va pune un accent sporit pe legarea organică a întregului învățămînt cu cercetarea și producția.
Profesori, învățători, 
educatori!

ACȚIONAȚI PENTRU RIDICAREA PE O 
TREAPTĂ SUPERIOARĂ A ÎNVĂȚĂMÎNTU- 
LUI DE TOATE GRADELE I ÎNDEPLINIȚI-VĂ 
CU CINSTE SARCINILE DE MARE RĂSPUN
DERE CE VĂ REVIN IN PREGĂTIREA FOR
ȚEI DE MUNCĂ, IN FORMAREA UNOR 
CADRE COMPETENTE PENTRU TOATE SEC
TOARELE SOCIETĂȚII! CREȘTEȚI TINERI 
CETĂȚENI CU O CONȘTIINȚĂ ÎNAINTATĂ, 
CU O MORALĂ SUPERIOARĂ, CU O ATITU
DINE RESPONSABILĂ FAȚĂ DE MUNCĂ, 
FAȚĂ DE INTERESELE GENERALE ALE SO
CIETĂȚII I
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In Programul partidului și în Directivele Congresului al XI-lea sînt trasate obiectivele și direcțiile de viitor ale dezvoltării activității de cercetare științifică. Cercetarea este chemată să aducă o contribuție sporită la înfăptuirea prbgramului de modernizare și ridicare a nivelului tehnic și calitativ al întregii noastre economii, de perfecționare a vieții sociale. Viitorul cincinal va fi cincinalul înfăptuirii pe scară largă a revoluției tehni- co-științifice în societatea românească.
Oameni de știință, 
cercetători!

FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE VĂ 
CHEAMĂ CA, DEZVOLTÎND TRADIȚIILE ȘTI
INȚEI ROMÂNEȘTI, SĂ FACEȚI TOTUL PEN
TRU A RIDICA ACTIVITATEA DE CERCETARE 
LA UN NIVEL SUPERIOR, PENTRU CA UR
MĂTORUL CINCINAL SĂ DEVINĂ CINCI
NALUL APLICĂRII PE SCARĂ LARGĂ A CU
CERIRILOR TEHNICII Șl ȘTIINȚEI ÎN PRO

DUCȚIE, ÎN TOATE DOMENIILE VIEȚII SO
CIALE ! SPORIȚI CONTRIBUȚIA CERCETĂ
RII ȘTIINȚIFICE LA ACCELERAREA DEZVOL
TĂRII ROMÂNIEI PE CALEA SOCIALISMU
LUI Șl COMUNISMULUI, RIDICAȚI PRESTI
GIUL ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI PE PLAN MON
DIAL IDe-a lungul existenței sale, poporul român a creat 

o artă și o literatură care exprimă modul său de viață, gîndirea și sensibilitatea sa, setea de libertate, voința de a-și făuri un trai mai bun, optimismul, încrederea în forțele proprii, în viitor. La acest bogat patrimoniu cultural național și-au adus contribuția și arta și literatura naționalităților conlocuitoare, »care constituie parte integrantă a culturii României socialiste. Pornind de la rolul culturii în formarea și educarea omului nou, Frontul Unității Socialiste va milita și în viitor pentru făurirea unei arte și literaturi revoluționare, bogate în idei și sentimente nobile, inspirate din viața și munca poporului nostru, din idealurile socialismului și comunismului.
Oameni de artă 
și literatură!

CREAȚI NOI OPERE VALOROASE, PĂ
TRUNSE DE UMANISM REVOLUȚIONAR, 
DE UN ROBUST OPTIMISM SOCIAL, CARE 
SĂ REDEA, ÎN FORME CÎT MAI VARIATE, 
PREOCUPĂRILE Șl F&ĂM1NTĂRILE, DORIN
ȚELE Șl ASPIRAȚIILE POPORULUI NOSTRU, 
ÎNCREDEREA SA NESTRĂMUTATĂ ÎN ZIUA 
DE AZI Șl DE MÎINE, ÎN VIITORUL NAȚIUNII 
NOASTRE SOCIALISTE, ÎN VIITORUL CO
MUNIST I ÎMBOGĂȚIȚI PRIN TALENTUL Șl 
MUNCA VOASTRĂ PATRIMONIUL CULTU
RII NOASTRE SOCIALISTE I

Cetățeni și cetățene!
Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, 

votați pentru înălțarea pe noi trepte a școlii, 

științei, artei și culturii românești, pentru ridi

carea nivelului de cultură al maselor largi 
populare, pentru făurirea unei civilizații spiri

tuale superioare pe pămintul patriei noastre!

IN DOMENIUL
NIVELULUI UE TRAI

In anii viitorului cincinal se va infăptui, în confor
mitate cu Hotărîrile celui de-al XI-lea Congres, un vast 
program de ridicare a bunăstării întregului popor. Retribuția medie reală va spori, față de anul 1975. cu 18— 20 la sută. La sate, veniturile reale provenite din. munca în cooperativele agricole de producție, precum și din gospodăriile personale, vor crește pe persoană activă cu 20—25 la sută. Se vor mări cu peste 50 la sută fondurile alocate de stat pentru finanțarea acțiunilor social- culturâle. Pensia medie reală de asigurări sociale va fi majorată cu-15—16 la sută, mărindu-se, totodată, pensiile membrilor cooperativelor agricole de producție. Vor fi luate noi măsuri pentru sporirea alocației de stat pentru copii.

Ca rezultat al tuturor acestor măsuri, precum și ca 
urmare a creării a peste un milion noi locuri de mun
că, veniturile totale reale ale populației vor fi in 1980 
cu 35—37 la sută mai mari decît in 1975. Totodată, se 
vor asigura condițiile pentru reducerea treptată, pînă 
la sfîrșitul cincinalului, a săptămînii de lucru la 42—44 
de ore.Volumul desfacerii de mărfuri cu amănuntul va spori în -următorii cinci ani cu 40—45 la sută.Vor fi luate măsuri importante pentru îmbunătățirea activității de ocrotire a sănătății, refacerea forței de muncă, sporirea natalității, menținerea tinereții și vigorii poporului nostru. în viitorul cincinal vor fi date în folosință 45 spitale noi, 41 policlinici, precum și alte unități sanitare. Totodată, se vor asigura încă 100 000 noi locuri în creșe și circa 130 000 locuri în grădinițe și cămine.

In perioada 1976—1980 se vor construi 815 000 a- 
partamente din fondurile statului și din fondurile popu

lației cu sprijinul statului în credite și execuție. Tot
odată, statul va asigura materiale pentru construirea a 
250 000—300 000 locuințe de către populația rurală. în aceeași perioadă vor fi construite cămine pentru nefa- miliști înșumînd circa 200 000 locuri, ajungîndu-se în anul 1980 la un număr total de peste 500 000 locuri în aceste cămine.

In perioada cincinalului 1976—1980 va fi adusă la 
îndeplinire o primă etapă din prevederile- „Programu
lui național de sistematizare a teritoriului și localități
lor urbane și rurale". în concordanță cu planul unic de dezvoltare economico-socială armonioasă a întregului teritoriu al țării, se va urmări conturarea în perspectivă a profilului economico-social al fiecărei zone și al fiecărei localități. In aplicarea programului de sistematizare se va avea permanent în vedere dezvoltarea armonioasă a tuturor orașelor și comunelor ca centre e- conomice puternice, bine dotate din punct de vedere edilitar, sanitar, cultural și comercial, capabile să .asigure tuturor locuitorilor condiții tot mai bune de muncă și de viață. In procesul dezvoltării și modernizării tuturor localităților rurale, în următorii cinci ani, cel puțin 100 de comune vor fi transformate în centre urbane, devenind orășele agricole sau agroindustriale. Prin aplicarea ansamblului de măsuri de sistematizare se va urmări asigurarea unor condiții de viață. egale pentru toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate, ștergerea treptată a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, prin ridicarea satului la nivelul condițiilor de viață ale orașului. O atenție deosebită se va . acorda protecției mediului ambiant, conservării naturii, protejării pământului, apelor, aerului, pădurilor, zonelor verzi din localitățile urbane și rurale, a monumentelor istorice și de artă, păstrării și creării de zone recreatiye și de a- grement. 'în toate localitățile țării se va extinde rețeaua comercială de alimentație publică și de prestări de servicii. Pentru dezvoltarea activităților și serviciilor de gospodărie comunală vor fi alocate fonduri de investiții cu 25 la sută mai mari decît în perioada 1971—1975, cea mai mare parte a acestora fiind destinată echipării tehnico-edilitare a orașelor, dezvoltării rețelei pentru alimentare cu apă și altor lucrări de urbanizare, îmbunătățirii transportului în comun.
Oameni ai muncii 
de Ia orașe și sate!înfăptuirea programului de sistematizare și dezvoltare economico-socială a tuturor orașelor și comunelor patriei constituie un obiectiv de cea mai mare însemnătate al politicii partidului, de înfăptuirea căruia depinde ridicarea generală a nivelului de civilizație și bunăstare al întregului nostru popor. Prin eforturile tuturor locuitorilor, prin creșterea spiritului de inițiativă și a spiritului gospodăresc al maselor largi populare, al tuturor cetățenilor, să asigurăm înflorirea continuă a tuturor orașelor și satelor patriei, crearea unor condiții de viață materiale și spirituale tot mai bune pentru cei ce muncesc de la orașe și sate, astfel ca întreaga națiune să beneficieze din plin de roadele civilizației socialiste.
Cetățeni și cetățene!

Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, 
votați pentru înflorirea orașelor și satelor patriei, 

pentru o viață tot mai bună și îmbelșugată, 
pentru o înaltă civilizație socialistă pe întreg 

pămintul românesc!

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene!Se întărește continuu alianța muncitorească-țără- nească, temelia de granit a orînduirii noastre socialiste, se consolidează unitatea de nezdruncinat dintre muncitori, țărani și intelectuali. Coeziunea națiunii noastre 
își găsește expresia în Frontul Unității Socialiste — or
ganism politic revoluționar, democratic, larg reprezen
tativ, adevărat forum național în care masele populare, 
oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, parti
cipă și vor participa Afectiv la conducerea societății.Politica promovată consecvent, de către Partidul Comunist Român asigură cele mai largi drepturi și libertăți cetățenilor .țării, demonstrînd că numai socialismul poate înfăptui o democrație reală, efectivă. Frontul U- nității Socialiste va acționa pentru folosirea cit mai deplină a cadrului social-politic existent în societatea noastră, pentru participarea întregului popor la conducerea vieții social-economice, la luarea deciziilor care angajează prezentul și viitorul țării.Va fi ridicată la un nivel mai înalt activitatea desfășurată de Marea Adunare Națională și de Consiliul de Stat, ca organe supreme ale puterii, chemate să delibereze și să hotărască în cele mai importante probleme ale politicii interne și externe a țării ; va fi perfecționată în continuare activitatea Consiliului de Miniștri, ca. organ suprem al administrației de stat.Va crește rolul consiliilor populare în conducerea vieții economice și sociale din județe, orașe și comune, în perfecționarea activității pe tărîmul economiei, în- vățămîntului, culturii și ocrotirii sănătății, al gospodăririi comunale și edilitare. Ca organe ale puterii de stat, consiliile populare sînt chemate sâ unească eforturile cetățenilor în vederea îndeplinirii tuturor prevederilor Programului partidului, a sarcinilor planului cincinal, să asigure dezvoltarea economico-socială a fiecărei localități, creșterea producției industriale și agricole, gospodărirea cu maximum de randament a unităților economice, a tuturor resurselor locale, satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor de viață ale tuturor oamenilor muncii.Marile răspunderi și atribuții ce revin organelor centrale și locale ale puterii de stat conferă o însemnă- • tate deosebită calității de deputat, ca exponent al maselor populare în aceste organe. în alegerile de la 9 martie, Frontul Unității Socialiste propune drept candidați în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale pe cei mai buni muncitori, țărani, intelectuali, pe cei mai destoinici oameni ai mun

cii reprezentînd toate categoriile sociale, fără deosebire de naționalitate.Corespunzător dezvoltării și perfecționării continue a democrației noastre socialiste, în cadrul acestor alegeri se vor depune mai multe candidaturi pentru un loc de deputat. Cetățenii patriei sînt chemați să chibzu- iască cu- înaltă răspundere politică și cetățenească pentru a alege ca deputați pe cei mai buni dintre cei buni, oameni ai muncii care dovedesc pricepere, competență' și inițiativă, energie și combativitate, capacitate organizatorică îh îndeplinirea politicii partidului și statului, oameni care, prin întreaga lor activitate profesională, politică și obștească dau garanția ca se vor afla permanent în primele rînduri în lupta pentru transpunerea în viață a Programului partidului, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea.
Una dintre marile cuceriri ale orînduirii noastre, rod 

al aplicării consecvente a politicii principiale, marxist- 
leniniste a Partidului Comunist Român, o constituie re
zolvarea justă a problemei naționale. Toți fiii țării, ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi sau de alte naționalități, 
beneficiază de deplină egalitate în drepturi și conlu
crează, în frăție și armonie, pentru înălțarea patriei co
mune — România socialistă.S-au asigurat toate condițiile pentru ■ ca oamenii muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare să se afirme nestingherit în viața de stat și economică, în știință, învățămînt, cultură și artă, beneficiind în mod egal de roadele construcției socialiste, operă la care participă cu aceeași însuflețire și dăruire.Pornind de la adevărul că egalitatea în drepturi se reflectă în primul rînd în ridicarea gradului de dezvoltare economico-socială a întregii țări, de la prevederile cuprinse în Programul partidului, în Directivele Congresului al XI-lea privind amplasarea echilibrată, armonioasă a forțelor de producție, ridicarea economică și socială a tuturor județelor, vor fi asigurate condiții tot mai bune pentru manifestarea deplină în viața politică, economică, socială și culturală a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, pentru participarea lor la conducerea societății. Partidul, Frontul 
Unității Socialiste vor manifesta și în viitor o preocupare 
statornică pentru întărirea frăției și unității dintre oa
menii muncii români și cei aparținînd naționalităților 
conlocuitoare în munca și lupta comună pentru făurirea 
viitorului comunist.

Oameni ai muncii 
români, maghiari, 
germani, sîrbi 
și de alte naționalități, 
constructori ai noii 
Românii!

Votînd candidați! Frontului Unității Socialiste, 

votați pentru întărirea prieteniei și frăției dintre 

oamenii muncii români și cei aparținînd națio

nalităților conlocuitoare, pentru afirmarea nestîn- 

jenită a tuturor cetățenilor țării, de orice 

naționalitate, în viața politică, economică și 

socială, pentru realizarea idealurilor și năzuințelor 

comune de propășire a patriei socialiste I

Femei din România !Una. din marile cuceriri ale socialismului în România este asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru masele de femei — care reprezintă peste jumătate din populație — crearea tuturor condițiilor pentru participarea lor activă la viața politico-socială a țării, la activitatea generală de conducere a statului. Apreciind rolul hotărîtor pe care femeile îl au în realizarea cu succes a marii opere de creație socialistă din patria noastră, misiunea patriotică ce le revine în dezvoltarea și întărirea familiei — nucleul de bază al societății noastre — în creșterea și educarea sănătoasă a tinerei generații, partidul și statul nostru vor asigura în continuare cele mai prielnice condiții pentru afirmarea femeii atît în sfera producției de bunuri materiale și spirituale, cît și în conducerea societății și în viața publică. în noua etapă de dezvoltare a patriei se va crea un cadru și mai prielnic manifestării femeilor în toate domeniile de activitate. Prezența pe listele de candidați în alegeri a unui mare număr de femei constituie o expresie a democrației noastre socialiste, a grijii permanente a partidului și statului pentru asigurarea participării tot mai active a femeilor la conducerea unităților economico-sociale, la buna gospodărire a orașelor și satelor, la întreaga viață socială a țării, la organizarea și conducerea societății.
Femei!

Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, 

votați pentru drepturile și demnitatea voastră, 

pentru fericirea familiilor și viitorul luminos al 
copiilor voștri, pentru bunăstarea întregului popor!

Tineri ai României 
socialiste!înfăptuirile socialismului, care au dat o nouă și minunată tinerețe milenarei existențe a poporului nostru, v-au creat condiții optime pentru deplina valorificare a
(Continuare in pag. a V-a)
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pentru desenarea de candidați

de la 0 marile
tunek Istvan, corespondentul „Scîn
teii").

Pînă în seara zilei de 12 februarie,
în Capitală și în 29 de județe ale 
țării au fost desemnați toți candida
tei Frontului Unității Socialiste pen
tru alegerea deputaților în

Adunare Haționalâ.
în cursul zilei de miercuri,, pentru 

Marea Adunare Națională au mai 
fost propuși următorii candidați :

în județul ARGEȘ — Vasile Mohan, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Curtea de Argeș al P.C.R., în 
Circumscripția electorală nr. 4 Curtea 
de Argeș ;

în județul BACAU — Constantin 
Ilerescu, președintele Comitetului U- 
niunii Sindicatelor din .Agricultură, 
Industria Alimentară și Ape, în Cir
cumscripția electorală nr. 5 Podu- 
Turcului ;

în județul BOTOȘANI — Gheorghe 
Sandu, secretar al Comitetului comu
nal de partid Ștefănești. și Mihai Io- 
sub, secretar al Comitetului comunal 
de jJartid Ripiceni, în Circumscripția 
electorală nr. 6 Ștefănești ;

în județul BUZĂU — Chivu Stoica, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central de 
Partid. în Circumscripția electorală 
nr. 1 Buzău-Sud-Est ;

în județul HARGHITA — Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., în Circumscripția'. electorală 
nr. 3 Gheorgheni ;

în județul IALOMIȚA — Mircea
Dan Anghel, Erou al Muncii Socia
liste,' președintele cooperativei a- . 663 de candidați pentru 428 de cir- 
gricole de producție Grindu, și cumscripții electorale comunale. (Bar-

Constantin Lefter, președintele co
operativei agricole de producție Co- 
cora, în Circumscripția electorală nr. 
7 Căzănești.

Și în cursul zilei precedente a con
tinuat activitatea de depunere a can
didaturilor pentru alegerile de depu
tati în consiliile populare. 
Știrile sosite la redacție din toate 
județele țării vorbesc despre lauga 
participare a alegătorilor la adună
rile organizate de consiliile Frontu
lui Unității Socialiste, despre înaltul 
spirit de responsabilitate civică al 
discuțiilor purtate.

La cele 431 de adunări ale alegăto
rilor ținute pînă acum în județul 
ARAD au participat peste 66 000 de 
cetățeni. Cei 2 028 de vorbitori care 
au luat cuvintul — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
și-au spus părerea asupra unui nu
măr de .1 630 de candidați propuși 
pentru alegerile de deputati în con
siliile populare județean, municipal, 
orășenești și comunale. (Constantin 
Simion, corespondentul „Scinteii").

Peste 130 000 de cetățeni au luat 
parte la 837 de adunări ale alegăto
rilor organizate în județul SUCEAVA. 
Din rîndu! lor au luat cuvîntul 4 460 
de oameni care s-a pronunțat asu
pra celor 2 660 de candidaturi propuse 
de consiliile Frontului Unității So
cialiste. Vorbitorii au dezbătut tot
odată probleme de larg interes gos
podăresc. făcînd în acest sens peste 
1 500 de propuneri care urmează a fi 
realizate cu sprijinul lor direct, în 
cinstea alegerilor, precum și în vii
toarea legislatură a consiliilor popu
lare. (Gheorghe Parascan, corespon
dentul „Scinteii").

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Avem plăcerea de a vă exprima dumneavoastră, poporului, Partidu
lui Comunist și Guvernului Republicii Socialiste România, în numele 
poporului, Partidului Comunist și al Guvernului Revoluționar din Cuba, 
profundele noastre mulțumiri pentru căldurosul dumneavoastră mesaj de 
felicitare adresat cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a Revoluției 
noastre.

împărtășind sentimentele exprimate în mesajul dumneavoastră, adre
săm, Ia rîndul nostru, cele mai bune urări de fericire și progres pentru 
poporul frate român și vă reînnoim dovada celor mai înalte sentimente 
de considerație și afecțiune.

Comandant-șef FIDEL CA^TRO
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Prim-ministru

al Guvernului Revoluționar

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
.Președintele Republicii Cuba

Mitinguri de solidaritate
cu oamenii muncii din Chile

de aniprilejul aniversării a 22 
constituirea Centralei Unice a

Cronica zilei

în atmosfera entuziastă ce caracte
rizează această perioadă, premergă
toare evenimentului de la 9 martie, 
au avut loc și în județul HARGHITA 
274 de adunări care au întrunit a- 
proape 40 000 de participants Au luat 
cuvintul 1 267 de cetățeni care au 
susținut candidaturile prezentate de 
Frontul Unității Socialiste. Au fost 
propuși 81 de candidați în 50 de cir
cumscripții electorale județene, 152 
de candidați pentru 89 de circum
scripții municipale și orășenești și

în adunările alegătorilor din jude
țul TULCEA au fost propuși pînă a- 
cum 96 de candidați pentru 60 de 
circumscripții electorale județene, 42 
de candidați pentru 25 de circum
scripții electorale ale municipiului 
Tulcea, 96 pentru Ș6 de circumscrip
ții orășenești și 844 de candidați pen
tru 474 circumscripții electorale co
munale. (Mihai Albu).

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ionită. a adresat mi
nistrului apărării naționale al Repu
blicii Vietnamului de Sud. Tran Nam 
Trung. o telegramă de felicitare cu 
prilejul celei de-a XIV-a aniversări 
a unificării Forțelor armate de eli
berare din Vietnamul de sud.

sărbătorit a vorbit ambasadorul Re
publicii Vietnamului de Sud.

*
ce a fost găzdujtă de sala 
din Capitală, Expoziția de

S-au încheiat adunările pentru de
puneri de candidaturi în alegerile de 
deputati în consiliile populare ale 
județului VASLUI și municipiului 
Birlad. Continuă desemnarea candi- 
daților în circumscripțiile electorale 
orășenești și comunale. La cele 871 
de adunări care au avut loc pînă în 
prezent au participat peste 114 000 
de alegători, discutîndu-se 2 098 de 
candidaturi pentru 1196 de circum
scripții electorale. (Crăciun Lăluci, 
corespondentul „Scinteii").

Cu prilejul celei de-a XIV-a ani
versări a unificării Forțelor armate 
de eliberare din Vietnamul de sud, 
miercuri a avut loc într-o unitate 
din garnizoana București o adunare 
festivă la care au luat parte ofițeri, 
maiștri militari, subofițeri și militari 
în termen.

Au fost prezenți Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud, și Nguyen Van Su, însărci
natul cu afaceri a.i. al R. D. Vietnam 
la București.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neralul-maior Gheorghe Zărnescu 
care a rostit un cuvint de salut 
, Despre semnificația evenimentului

După 
Dalles 
artă fotografică „U.R.S.S. — Siberia 
și Extremul Orient" s-a 
miercuri la Casa de cultură 
catelor din Galați.

Cu. acest prilej, au rostit 
tiuni V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, și 
Bucur Bloancă. vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Galați.

deschis 
a sindi-

alocu-

cinema

Cu 
de la 
Oamenilor Muncii din Chile, la în
treprinderea „Textila" din Pitești și 
Clubul lucrătorilor din comerțul de 
stat din municipiul București au a- 
vut loc mitinguri ale oamenilor 
muncii.

Subliniind semnificația acestei a- 
niversări. participants care au luat 
cuvintul au evocat, pe larg, activi
tatea. lupta hotărită desfășurată de 
Centrala Unică a Oamenilor Muncii 
din Chile pentru o viată mai bună, 
democrație și progres, pentru apăra
rea intereselor fundamentale ale po
porului chilian, pentru independentă 
economică și națională. Totodată, ei 
au relevat sentimentele de solidari
tate militantă ale Partidului Comu
nist Român, ale întregului popor ro
mân. cu forțele revoluționare și pro
gresiste din Chile, cu lupta lor dusă 
în condiții deosebit de grele, de te
roare dezlănțuită de junta militară. 
Vorbitorii au subliniat că. în spiritul 
internaționalismului proletar, al po
liticii de solidaritate, partidul si po
porul nostru au acordat și vor acorda 
pe mai departe întregul lor sprijin 
luptei comuniștilor, socialiștilor, tu
turor forțelor patriotice, pentru în
cetarea măsurilor represive, restabi
lirea drepturilor democratice si or
dinii constituționale în Chile. S-a a- 
rătat că o expresie elocventă a in
ternaționalismului si solidarității ac
tive a României cu cauza poporului 
prieten chilian o constituie acțiunile

întreprinse în sprijinul refugiatilor 
politici chilieni și al familiilor lor care 
au găsit adăpost și ospitalitate în tara 
noastră, pentru eliberarea detinutilor 
politici, a conducătorilor si activiști
lor Unității Populare. A fost eviden
țiată contribuția importantă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la elibe
rarea din închisoare a fostului mi
nistru de externe al Republicii Chi
le, Clodomiro Almeyda. a altor 
personalități si militanti ai partide
lor care au făcut parte din guver
nul de Unitate Populară. Vorbitorii 

arătat că simțămintele de profun- 
solidaritate ale poporului român 
lupta poporului chilian îsi găsesc, 
asemenea, o pregnantă ilustrare 

declarații ale partidului și guver-

au 
dă 
cu 
de 
în
nului nostru, în luări de poziții în 
cadrul diferitelor organisme . ale 
O.N.U.. în declarațiile Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România. In 
acțiunile initiate de U.G.S.R. pe plan 
national si international, iri prpteSțe- 
le exprimate la tribuna tf.î.'M. și 
F.S.M.. la congrese și conferințe sin
dicale internaționale.

Manifestîndu-și sblidaritateă pro
fundă cu cauza poporului chilian, 
vorbitorii au reafirmat convingerea 
fermă a sindicatelor, a tuturor oame
nilor muncii din tara noastră că po
porul chilian își va reciștiga dreptul 
său la o viată liberă, demnă, pusă in 
slujba intereselor naționale, a pro
gresului și păcii în lume.

(Agerpres), •
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LA DESCHIDEREA CONFERINȚEI PE URĂ TENIS: „CIRCUITUL ROMÂNIEI**

A MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE
(Corespondentul

Ionescu). — între-

vr ■

Prin perseverență și tenacitate,

Astăzi se deschide Conferința pe 
țară a mișcării sportive care va dez
bate multiplele probleme ale dezvol
tării educației fizice și sportului. Lu
crările vor prilejui trecerea în re
vistă a succeselor înregistrate în ul
timii ani și, în mod firesc, se vor 
concentra asupra sarcinilor și a per
spectivelor dezvoltării continue a e- 
ducației fizice și sportului în țara 
noastră, ca și asupra unor probleme 
deschise din mișcarea noastră spor
tivă.

Desigur, problemele în atenția lu
crărilor conferinței sint numeroase, 
îrț rindurile care urmează ne vom 
opri succint asupra citorva chestiuni 
ale performanței sportive în perspec
tiva Jocurilor Olimpice de la Mont
real.

Bucurîndu-se de grija permanentă 
a conducerii partidului și statului, 
de condiții mereu mai propice pen
tru dezvoltare, sportul nostru de per
formantă a înregistrat pași impor
tanți pe calea Îmbunătățirii continue 
a rezultatelor și a participării cu 
demnitate la marile competiții inter
naționale.

Realizările din acest domeniu arată 
cum nu se poate mai bine că analiza 
exigentă a unor neajunsuri și apli
carea indicațiilor cuprinse in Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie—martie 1973 cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului au avut efecte fruc
tuoase. După intrarea în vigoare a 
programului special de pregătire a 
sportivilor pentru J. O. din 1876 s-a 
văzut limpede cît de mari sînt rezer
vele existente în domeniul perfor
manței, cite disponibilități așteaptă 
să fie puse în valoare prin muncă 
desfășurată mai responsabil, cu pa
siune. perseverentă și pricepere. Grăi
toare si exemplare în această pri
vință sint acele cazuri in care re
prezentanții României au cucerit 
medalii de aur la unele ramuri și 
probe unde nu li se întrevedeau șan
se în urmă cu putini ani.

Anul 1975 este ultimul dinaintea 
aceluia in care sînt programate Jocu
rile Olimpice de la Montreal. Subli
niind încă o dată realizările per
formerilor noștri, credem că trebuie 
analizat 
stadiul 
plinirea obiectivelor olimpice.

Să luăm spre exemplificare con
cretă luptele. Dacă la stilul „libere" 
s-au înfăptuit obiectivele, făcindu-se 
pași înainte, notabili în special prin 
Simon Ladislau, realizări care se cer 
acum consolidate pină la nivelul de 
dificultate al turneului olimpic, în 
schimb, la lupte -greco-romane n-au 
fost îndeplinite sarcinile competitio
nale pentru 1974, exact la punctul 
cel mai important: un titlu de cam
pion mondial. Or, dacă ținem seama 
că la J. O. de la Miinchen tocmai 
luptători de la greco-romane ne-a.u 
adus două medalii de aur, rezultă cit 
de important e deficitul. Un deficit 
ce nu poate fi „acoperit" prin pro
gresul de la celălalt stil și pe care 
federația ■ de specialitate, cluburile și 
antrenorii de la greco-romane au 
obligația să-1 pună la punct fără în- 
tîrziere. cu toată răspunderea.

Din 1952 încoace n-a fost ediție a 
Jocurilor Olimpice de la care tirul, 
trăgătorii noștri fruntași să nu se 
întoarcă acasă cu o medalie de aur. 
Iată însă că anul trecut, deși au cu
cerit patru medalii la campionatele 
mondiale, sportivii noștri n-au reu
șit să se impună la nici uria dintre 
probele olimpice, poziția lor în cla
samentele acestor probe fiind in ge
neral necorespunzătoare. De aseme.- 
nea, scrimerii nu și-au îndeplinit 
obiectivele competitionale din 1974, 
constatîndu-se carențe atit de ordin 
valoric, cit și educativ. Nici in atle
tism — sportul nr. 1 al Jocurilor O- 
Umpice 1 — reprezentanții noștri la

cu mai multă exigență 
în care se află înde-

campionatele europene 
vreun titlu la probele 
masculine, iar în box, . _ 
importantă, performanța s-a oprit la 
două medalii de vicecampioni mon
diali. Deci și aici absenta medalii
lor de aur arată că n-au fost atinși 
parametrii competiționali in drum 
spre olimpiadă. Ar mai fi de adău
gat că in sectorul sporturilor olim
pice de iarnă acumulările se produc 
mult prea incet, sarcinile din pro
gram nefilnd realizate la majoritatea 
disciplinelor.

Neindeplinirea obiectivelor de tran
ziție la o 6erie de ramuri importante 
a determinat analize de fond la fe
derațiile respective și la cluburi, con
sfătuiri cu tehnicienii și sportiyii din 
loturi. Biroul executiv al C.N.E.F.S. 
și Comitetul olimpic român au ce
rut tuturor federațiilor să-și concen
treze eforturile și să acorde neabă
tut prioritate acelor ramuri și probe 
unde există perspectiva unei parti
cipări de prestigiu. Pregătirea și 
competițiile se vor adapta la mode- 
lui J. O. de la Montreal, preconizin- 
du-se ca anul in curs să prilejuiască 
o adevărată repetiție generală pen
tru dobindirea formei optime de con
curs în iulie 1976. Succesele unor 
federații, cluburi, antrenori și spor
tivi au confirmat că astăzi perfor
manța internațională depinde de vo
lumul și intensitatea muncii pregăti
toare, desfășurată continuu, cu multă 
seriozitate și răspundere din partea 
tuturor factorilor. De aceea, în acest 
an trebuie ca fiecare sportiv din 
lot, sub controlul si' îndrumarea 
C.N.E.F.S., 
Si a tehnicienilor, 
frele cuprinse în 
nai de pregătire, _______
zi de zi pentru asigurarea suportului 
fizic necesar perfecționărilor tehnico- 
tactice der cea mai înaltă calitate.

Realizările, dar și neîmplinirile din 
1974 pun in fața organelor de sport 
și a celor cu atribuții în dezvoltarea 
performanței necesitatea trecerii 
mai consecvente in practică a unora 
dintre indicațiile cuprinse în hotări- 
rea de partid. Este vorba atit despre 
îmbunătățirea sistemului și nivelului 
competițiilor republicane, cu stabili
rea unor parametri cit mai apropiați 
de cei ce se realizează la competi
țiile internaționale — obligație ce se 
îndeplinește prea lent și cu tergi
versări în unele ramuri ca, de exem
plu, în fotbal — cit și despre pre
vederea prin care se cere C.N.E.F.S. 
ca în colaborare cu U.G.S.R., 
M.E.I. și alți făctori cu atribuții să 
asigure organizarea unor cluburi pu
ternice, unitafi capabile să contri
buie substanțial la dobindirea per
formanței. Se impune ca toate aceste 
organe răspunzătoare de perfor
manta sportivă în domeniile lor de 
activitate să treacă mai decis și mai 
perseverent la aplicarea sarcinilor 
de priorități olimpice, astfel incit 
fiecare unitate profilată pentru re
zultate înalte — de orice organizație 
sau instituție ar depinde și în orice 
județ s-ar afla — să devină capabilă 
de a contribui la îndeplinirea obiec
tivelor ce stau în fața loturilor olim
pice și reprezentative ale României.

Desigur că aceste probleme, în
treaga problematică de o deosebită 
importantă privind reprezentarea 
prestigioasă a sportului românesc 
la olimpiadă și la celelalte întreceri 
internaționale, modul in care se în
deplinesc sarcinile cuprinse în Hotă- 
rirea partidului privind dezvoltarea 
educației fizice și sportului — vor 
fi pe larg și' în profunzime dez
bătute de către conferința pe țară, 
marcind un moment important în 
întreaga noastră mișcare sportivă. 
In acest sens și în acest spirit exi
gent urăm deplin succes conferinței 
care începe astăzi.

Valeriu MIRONESCU

n-au cîștigat 
feminine și 
altă ramură

controlul 
federațiilor, 

să atiftgă ci- 
planul perso- 
să muncească

cluburiloi

HUNEDOARA 
„Scinteii", Sabin 
cerile din cea de-a doua zi a turneu
lui „Circuitul României" la tenis, 
care se desfășoară la Hunedoara, au 
crescut în spectaculozitate, fapt de
monstrat printre altele de constanta . 
în formă a unor tenismani. cit și de 
nelipsitele surprize. Revelatoare a 
fost pînă acum comportarea campio
nului national la juniori pe 1974 Mi
hai Tăbăraș, care, după victoria din 
prima zi a turneului asupra lui Iosif 
Kerekes. a făcut ieri un nou joc bun 
în compania lui Mihai Rusu. Sur
priza zilei a constituit-o — după pă
rerea specialiștilor — înfrîngerea Iui 
Toma Ovici în fata lui Sever Mure- 
șan. Iată rezultatele meciurilor, des
fășurate ieri. La simplu : Sever Mu- 
reșan — Toma Ovici 6—2 ; 6—1. Vio
rel Sotiriu — Geza Varga (R.P.U.) 
7—5 ; 7—6, Dumitru Hărădău — Ion

Sântei 6—3 ; 6—I, Mihai Tăbăraș — 
Mihai Rusu 4—6 ; 6—2 ; 6—4.

La primele întilniri de dublu s-au 
înregistrat următoarele scoruri : Lu
cian Boidor. Mihai Rusu — Stan 
Emil,.MiIian Iulian 6—1 ; 6—0, Luben 
Petrov. Stoian Velev (R.P. Bulga
ria) — Lucian Boidor. Mihai Rusu 
7—6 ; 7—6 ; Traiân Marcu, Mihai 
Tăbăraș — Dan Nemeș, Constantin 
Popovici 6—4, 6—0 ; Dumitru Hără
dău, Toma Ovici — Iosif Kerekeș, 
Petre Almăjan 6—2, 6—3.

★
La Salisbury au continuat campio

natele de tenis ale S.U.A. pe teren 
acoperit. în prima partidă susținută, 
Ilie Năstase l-a învins în două se
turi. cu 6—3, 6—4 pe tînărul jucător 
american Bill Maze. Prima surpriză 
a turneului a fost furnizată de co- 
lumbianul'Ivan Molina, care l-a eli
minat cu 6—4, 6—0 pe tenismanul 
sovietic. Aleksandr Metreveli.

AÎN CÎTEVA RÎNDURI
TEN1S DE MASĂ

La Calcutta au fost reluate ieri 
întrecerile campionatelor mondiale de 
tenis de masă. Din cauza numărului 
mare de concurenți la probele indi
viduale (peste 400) organizatorii au 
decis să se dispute partide de califi
care, astfel că turul întii va începe 
astăzi, joi, 13 februarie.

proba de săritură în înălțime (pe care 
îl deținea cu 2.27 m). terminînd învin
gător cu rezultatul de 2,23 m. în cursa 
de 5 000 m, Glenn Herold a fost cro
nometrat în 13’40”9/10, timp ce con
stituie un nou record al S.U.A. pe 
teren acoperit.

FOTBAL

ATLETISM
Circuitul „indoor" de atletism al 

S.U.A. a continuat cu concursul de 
la Louisville (Kentucky). Dwight Sto
nes a eșuat în tentativa sa de dobo- 
rîre a recordului mondial de sală in

In primul meci din turneul pe ca- 
re-1 întreprinde in R. P. Chineză, se
lecționata olimpică de fotbal a Iugo
slaviei a evoluat la Șanhai în com
pania reprezentativei țării gazdă. 
Fotbaliștii iugoslavi au obținut vic
toria cu scorul de 1—0. Partida a fost 
urmărită de peste 40 000 de spectatori.

• Șapte mirese pentru șapte frați; 
PATRIA — 9,30; 11,45; 16,15; 18,30, 
20,45.
e Ancheta : SCALA — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
© 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.
• Moulin Rouge : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16J5; 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.q 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.
© Permisul de conducere : BUCU
REȘTI — 9: 11,15; 13,15; 16,15: 18,30;
20.30, CASA FILMULUI — 10; 12; 
14; 16.
© Casa internațională . — 14,30;
16.30, Costică, Mitică și fantoma
— 18.30, plăcerea — 20,30 : CINE
MATECA (sala Unions
© Copiii — cetățenii de mîine ai 
patriei (program de documenta
re) : DOINA — 9,30.
• Program de desene animate 
DOINA — 11.
• Conrack : DOINA — 12,30; 15; 
17,30; 20,
a Jerty traficantul : FEROVIAR
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.
a Zapata : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
a Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
BUCEGI — 10; 16; 19. DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19, GIULEȘTI — 
16; 19. «
a Dragoste Ia 16 ani : LUMINA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18: 20.15.
a îndrăgostiți! anului unu S 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
a Școala tinerilor căsătoriți : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30.
a Nemuritorii : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
MUNCA — 10: 16: 18; 20.
a Acțiunea Bororo : DACIA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15: 20.30.
o Iluminare : UNIREA — 16;
18; 20.

•a cavalerii teutoni : LIRA — 
15,30: 19.
a Visuri împlinite : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15. '
a Comisarul Cardone în acțiune î 
COTROCENI — 14; 16; 18: 20.
a Călătorie întreruptă : PACEA
— 16; 18; 20.

• Păcală : CRÎNGAȘI — 15,30;
18.30.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : FLOREASCA — 10; 15,30; 18;
20.30.
• A început Ia Neapole : VOLGA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
e Agentul straniu : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20.
© S-a întimplat după război 5 
COSMOS — 18: 20,15.
© Zidul : FLACÂRA — 15.30: 18; 
20,15, VIITORUL - 15,30; 18: 20.
© Ferma suspiciunilor : ARTA — 
15,30; 17,45; 20.
Î» Timpuri noi ; VITAN
5,30; 18; 20.15.

© Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
© CidUl : PROGRESUL — 15,30; 19.

tv
PROGRAMUL I

18.00 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Atenție Ia... neatenție !
17,25 ' ■’ ••
17,33

17.55
18,25
18,35

io;

Din țările socialiste.
Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.
Universitatea TV.
Moment folcloric.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
1001 de seri : Heckle «1 
Jeckle.

30 DE ANI DE LA ELIBERAREA BUDAPESTEI

Un eveniment marcant în viața
poporului ungar

Poporul vecin și prieten al Unga
riei sărbătorește astăzi un eveniment 
memorabil al istoriei sale — împlini
rea a 30 de ani de la eliberarea Bu
dapestei de sub jugul fascist.

In cronica vestitei „bătălii pentru 
Budapesta", alături de faptele de 
arme ale glorioasei armate sovietice, 
care a purtat pe umerii săi princi
pala povară a războiului antihitlerist 
și a avut rolul hotăritor în cuce
rirea victoriei asupra celui de-al 
treilea Reich, s-au înscris la loc de 
cinste neuitatele acte de bărbăție și 
eroism ale armatei române. Cot la cot 
cu unitățile Frontului 2 Ucrainean, 
ostașii Corpului 7 armată român 
și-au adus din plin contribuția la 
epopeea eliberării capitalei ungare, 
luptînd cu vitejie, zi și noapte, pen
tru sfărimarea rezistentei indirjite 
a naziștilor și szălasiștilor, pentru 
cucerirea fiecărui cartier, a fiecărei 
străzi, a fiecărui edificiu. 11 000 de 
soldați Si ofițeri români și-au vărsat 
sîngele in aceste luptă.

începută in ziua Anului nou 1945, 
bătălia pentru Budapesta a încununat 
șirul acțiunilor ofensive duse timp de 
citeva luni — de la Tisa și pînă in 
centrul marelui oraș. însuflețite de 
același înalt spirit de abnegație, uni
tățile române, însumind un efectiv 
de 210 000 oameni, au participat, ală
turi de oștile sovietice, la eliberarea 
întregului teritoriu al Ungariei. în 
cursul acestor bătălii, unitățile ar
matei române au cucerit trei masive 
muntoase (Hegyălja. Biikk și Matra), 
au forțat patru mari cursuri de 
apă (Tisa, Bodrog, Hernâd și Ipoly) 
au eliberat 1 237 localități, între care 
14 orașe, provocind inamicului pier
deri ce se cifrează la peste 21 000 pri
zonieri și aproape 10 000 morti, cap- 
turind sau distrugînd mari cantități 
de armament și tehnică de luptă. 
Jertfele de singe date de armata 
română în lupta pentru eliberarea in-

tregii Ungarii se ridică la 42 700 oa
meni.

țaptele de eroism săvirșite de tru
pele române in aceste bătălii prile
juiesc emoționante evocări ale par- 
ticipanților.

Generalul-colonel în rezervă NI- 
COLAE ȘOVA, comandantul Corpului 
7 armată, relata in memoriile sale : 
„Operațiunea Budapesta urmărea ni
micirea forțelor hitleriste și horthiste 
de pe întreg teritoriul Ungariei, eli
berarea capitalei ungare și scoaterea 
acestei țări din război. Corpul 7

teatre
a Teatrul Național București 
(sala mare) : Danton — 19, (sala 
mică) : Take, Ianke și Cadîr — 
19,30.
a Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii române : Concert sim
fonic ; dirijor : Corneliu Dumbră
veanu ; solist : Daniel Podlovski 
— 20.
a Opera Română : Trubadurul
— 19<
a Teatrul de operetă : Țara 
surîsului — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

... lâpdra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 19,30, 
(sala din str.' Alex. Sahia) : A 
12-a noapte — 19,30.
a Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30, 
(sala Studio) : Corrida — 19.
a Teatrul Giulești : 
Shakespeare — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat 
de argint — 19,30.
a Teatrul satiric-muzlcal __
nașe" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Vic
toriei) : Groapa — 19,30. 
a Teatrul de revistă și 
„I. Vasilescu" : Piruete
— 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" 
nitorii — 9,30.’
a Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 10, 
(sala Academiei). : Tigrișorul Pe
tre — 17.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19,30.
a Studioul I.A.T.C. ,.I. L. Cara- 
giâle" : Monsserat — 20.
a Circul de stat : Un șerif la,., 
circ — 16; 19,30.

19,20
ucunjc. ,

19,30 Telejurnal • Curier electo
ral.
Ancheta T. Contemporani cu 
gîndul.
„80 de zile în ofensivă la por
țile Budapestei" — 30 de ani 
de la eliberarea capitalei Un
gariei.
Riscul e meseria mea.
Trofee... trofee...' Muzică, 
Sport, divertisment — într-un 
spectacol organizat cu prile
jul Galei iaureaților sportu
lui românesc — 1974.
24 de ore.

20,00

20,25

20,45
21,05

22,10

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radiotelevlzlunii ro
mâne. Transmisiune directă 
din Studioul de concerte. Di
rijor : Cornel Dumbrăveanu. 
Solist : Daniel Podlovski. In 
program : Corheliu Dan Geor
gescu •— Rubato (primă audi
ție) : Dmitri Șostakovici — 
Concertul nr. 1 pentru vioa
ră șl orchestră : Robert 
Schumann — Simfonia I in 
Si bemol major.

22,00 O hartă a sentimentelor — 
emisiune de versuri.

i-i

Pasărea

: Nunta

„C. Tă-

comedie 
muzicale

: Moște-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 februarie. In țară :’'Vreme re
lativ caldă, mal ales in prima parte a 
Intervalului. Cerul va £1 variabil, mai 
mult noros în primele zile, cînd vor 
cădea precipitații loc.ale, mai frecvente 
în jumătatea de nord-vest a țării, apoi 
precipitațiile vor deveni izolate. Vînt 
slab, plnă la potrivit. Temperatura va 
marca o scădere ușoari) către sfirșitul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 6 șl plus 4 grade, pe alocuri 
mai coborite în depresiuni, iar maxi
mele intre 2 șl 8 grade. In București : 
Vreme relativ caldă. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros, în primele zile, 
cind.se vor semnala precipitații slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

prieten
într-o zi să se progreseze doar cîteva 
sute de metri au trebuit duse lupte 
singeroase cu grenada și baioneta, 
asa'ltîndu-se fiecare casă, fiecare etaj 
și, uneori, chiar fiecare încăpere. In 
acțiunile desfășurate în interiorul 
orașului Budapesta, ostașii noștri aii 
cucerit peste 1 000 de blocuri și case, 
între care și obiective de o deosebită 
importanță în sistemul de apărare a 
inamicului."

„Una din cele mai singeroase lupte 
de la Budapesta s-a dat in incinta 
cimitirului Kerepes — ne declară, la

ofensiva marilor unități de sub co
manda sa asupra Budapestei, mare
șalul sovietic s-a declarat de acord 
cu părerile comandantului român și 
a făcut unele completări. Apoi a 
rostit următoarele cuvinte pe care 
mi le-am notat : «M-arh bazat în
totdeauna pe priceperea și tenacitatea 
comandanților și statelor majore ro
mânești, pe eroismul ostașului român 
și sînt convins că și de acum înainte 
vă veți acoperi de glorie»".

„Luptele de la Budapesta au scos 
încă o dată la iveală bravura și pu
terea de rezistență a ostașului și ofi
țerului român ~r relatează locote- 
nent-colonelul in rezervă D. DUMI
TRESCU, fost șef de stat major, Di
vizia 9 cavalerie. îmi amintesc de 
sergentul Bucura Petre din reg. 13 
Călărași. Pentru lichidarea unui cuib 
de rezistență instalat într-o clădire 
de pe strada Rakoczy s-a strecurat 
cu grupa sa pe acoperișul casei ve
cine, apoi pe acoperișul blocului apă
rat de inamic și a pătruns la etajul 1 
cinci, de unde a atacat de sus în jos. 
Inamicii horthiști și hitleriști au fost 
pur și simplu uluiți. Sergentul Bucu-

PAGINI DE EROISM Șl BĂRBĂȚIE ÎNSCRISE
DE OSTAȘII ROMÂNI ÎN EPOPEEA RĂZBOIULUI ANTIFASCIST

armată român trebuia să rupă apă
rarea forțelor fasciste la vest de 
Tisa, pe o mare adîncime și, îm
preună cu trupele sovietice, să eli
bereze orașul Budapesta. Nici întă
rirea continuă a apărării, nici desele 
contraatacuri nu au putut stăvili 
ofensiva diviziilor române".

„Luptele pentru eliberarea capita
lei Ungariei au fost deosebit de 
grele — iși amintește colonelul în re
zervă MARIN LUȚA. Inamicul orga
nizase puternice centre de apărare, 
folosea ca puncte de foc tancuri în
gropate în pămînt. Trebuiau duse 
lupte dîrze pentru fiecare casă, cen
tru fiecare intersecție de străzi, pen
tru fiecare colț d§ grădină publică. 
Deși fiecare atac era pregătit cu mi
nuțiozitate pentru a reduce la mi
nimum pierderile, la Budapesta am 
dat cele mai grele jertfe de singe".

„îmi amintesc cu emoție de acele 
zile cumplite <je luptă, de excepțio
nală înverșunare — scria în amin
tirile sale colonelul in rezervă CON
STANTIN BALĂNESCU. Pentru ca

rîndul său, colonelul în rezervă ION 
DIACONU. Aici fiecare cavou fusese 
transformat într-un punct de foc. 
Lupte grele s-au desfășurat de ase
menea la Poșta centrală, la Hipo
dromul central, la Facultatea de me
dicină veterinară, la fabrica de cau
ciuc, la fosta cazarmă Franz Joseph. 
Datorită caracterului înverșunat al 
luptelor, orașul a suferit distrugeri 
grave. Am vizitat Budapesta cu cât
va timp in urmă și am simtit o mare 
satisfacție văzind ce dezvoltare fru
moasă cunoaște pe făgașul nou, so- 
cialist“
, Maior in rezervă ION ȘT. DASCA- 

LESCU, 
statul 
mată român, 
ment
latiilor de cooperară dintre armata 
română și armata sovietică — vizita 
mareșalului Rodion Malinovski, co
mandantul Frontului 2 Ucrainean, la 
postul de comandă al Corpului 7 ar
mată. „După ce generalul Nicolae 
Șova a expus modul cum concepe

făcut parte dincare a . .
major al Corpului 7 ar- 

‘ a
important

relatat un 
din ' cadrul

mo
re-

ra a ieșit din clădire cu 40 de pri
zonieri".

Pentru eliberarea Budapestei au 
avut o importanță deosebită luptele 
victorioase de la Debrețin și de pe 
Tisa. Iată ce evoca generalul-lo- 
cotenent în rezervă LEONARD MO- 
CIULSCHI : „Operația Debrețin la a 
cărei reușită, alături de marile uni
tăți sovietice, și-au adus contribuția 
17 divizii române. Corpul aerian ro
mân și alte unități, a contribuit la 
slăbirea capacității militare a Ger
maniei hitleriste. iar puterea de re
zistentă a Ungariei horthiste a fost 
zdruncinată din temelii. S-au creat 
condiții pentru continuarea ofensivei 
in direcția Budapestei si eliberarea 
restului teritoriului ungar".

„Pe teritoriul Ungariei trupele 
noastre au fost primite de populația 
din zonele pe care le străbăteam cu 
recunoștință și prietenie — poves
tește locotenent-colonelul în rezervă 
NERONE LUPAȘCU. Ajutorul acor
dat ‘de unitățile noastre, în special 
in hrană și asistență medicală, a

contribuit într-o măsură însemnată 
la stabilirea unor raporturi bune cu 
populația civilă. Numeroase au fost 
dovezile de recunoștință, mulțumi
rile pentru ajutorul acordat. «Tru
pele române — scria săptăminalul 
ungar „Vilăgossâg —obțin pen'tru 
poporul lor dragostea și recunoștința 
poporului maghiar, care se eliberea
ză de sub jugul german»".

Evocind momentele de aprigă în
cleștare de acum trei decenii, po
porul român, animat de sentimente 
de caldă prietenie fată de poporul 
ungar, Împărtășește din inimă bucu
ria acestuia cu prilejul aniversării 
eliberării Budapestei. Este o prie
tenie care, infruntind. in timpuri 
apuse pentru totdeauna, vicisitudini
le politicii de învrăjbire dusă de cla
sele exploatatoare din cele două 
țări, a fost păstrată și propagată ’cu 
hotărire de cei mai buni fii ai am
belor popoare. Sîngele vărsat ’ de 
ostașii români pe pămintul Ungariei, 
pentru cauza libertății popoarelor 
noastre, a cimentat trainic bazele 
acestei prietenii.

în anii fertili ai socialismului, ra
porturile româno-ungare, intemeiate 
ce comunitatea de orînduire. de ideo
logie si de teluri, pe principiile mar- 
xism-leninismului si internaționalis
mului socialist, au cunoscut o am
plă extindere și diversificare. .mate- 
rializindu-se în rodnice rezultate pe 
linia colaborării multilaterale — po
litice. economice, tehnico-știintifice, 
culturale — a înțelegerii si prieteniei 
frățești. Un factor esențial in această 
privință îl constituie legăturile de 
colaborare si solidaritate dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar. con
tactele, întilnirile și convorbirile din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări. Deosebita însem
nătate a acestor contacte si-a găsit 
o nouă si semnificativă ilustrare in 
cursul întîlnirii de la București, din 
februarie 1972, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jănos Kădâr, 
cu care prilej a fost semnat noul 
Tratat de prietenie, colaborare si 
asistentă mutuală dintre țările noas
tre. document ce a deschis perspec
tive si mai largi pentru întărirea, 
pe mai departe, a relațiilor frățești 
reciproce, spre binele, popoarelor ro
mân si ungar. în interesul cauzei 
generale a socialismului și păcii.

De ziua aniversării eliberării Bu
dapestei. poporul nostru transmite 
ponorului prifeten ungar calde fe
licitări. urarea, de a repurta noi 
succese în dezvoltarea' si înflorirea 
patriei sale, pe calea vieții noi. So
cialiste. .

cind.se


(Urmare din pag. a IlI-a)cunoștințelor, talentelor, capacităților creatoare și entuziasmului vostru tineresc, în interesul înfloririi multilaterale a patriei. Partidul, poporul văd în voi o puternică forță socială a mersului înainte spre comunism. Participați activ la efortul de dezvoltare economico-socială a României socialiste ! însușiți-vă cele mai înalte cuceriri , ale științei, concepția revoluționară despre lume și viață a partidului nostru ! însușiți-vă spiritul comunist, revoluționar, militați neobosit pentru promovarea noului în toate sectoarele de activitate ! Munciți cu dăruire și abnegație pentru înfăptuirea Programului partidului, dovediți-vă în tot ce faceți luptători înflăcărați pentru cauza partidului, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație socialistă și comunistă !
Tineri muncitori, 
țărani, intelectuali ! 
Studenți și elevi!

Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, 

votați pentru înfăptuirea propriilor voastre aspi

rații spre un viitor fericit și luminos!

Cetățene și cetățeni!Ținînd seama de situația internațională actuală, de faptul că în lume mai sînt forțe imperialiste, reacționare, care mențin pericolul izbucnirii unor noi agresiuni și războaie, partidul și statul se îngrijesc în permanență de luarea tuturor măsurilor pentru salvgardarea muncii pașnice, creatoare a poporului nostru, a măreței sale opere de edificare a vieții noi, socialiste.Apărarea patriei socialiste, a cuceririlor sale revolu- țiohare este o sarcină sacră a tuturor cetățenilor, o îndatorire patriotică a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor. Partidul comunist, statul nostru vor acorda, ca și pînă acum, toată atenția dezvoltării capacității de apărare a patriei, participării active a întregului popor la apărarea cuceririlor noastre revoluționare, a independenței și suveranității țârii.
Militari, fii ai țării 
aflați sub drapel! ‘Printr-o activitate și pregătire exemplare, dove- ' diți-vă lâ înălțimea îndatoririi patriotice ce vă revine în apărarea orînduirii noastre socialiste, a muncii pașnice a poporului, a integrității țării. Fiți demni de misiunea sacră pe care partidul, statul, poporul v-b încredințează !

Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, 

votați pentru viața și munca pașnică, creatoare 

a poporului nostru, pentru libertatea și integri

tatea patriei, pentru socialism, pentru pace!

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene!Frontul Unității Socialiste se prezintă în fața alegătorilor cu programul de politică externă a Partidului Comunist Român și a statului nostru, care exprimă un spirit de înaltă responsabilitate față de interesele supreme ale poporului român, față de cauza păcii și colaborării între popoare, hotărîrea de a contribui, la cauza progresului social pe plan mondial, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.în perioada care a trecut de la alegerile precedente, România a desfășurat o amplă și rodnică activitate internațională. Contribuțiile active aduse de țara noastră, nemijlocit de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, la promovarea unui climat favorabil .colaborării constructive între popoare, la soluționarea problemelor majore ale omenirii, fac din patria noastră un prestigios promotor al cauzei păcii, socialismului, libertății și independenței popoarelor, în acești ani â avut loc o dezvoltare continuă a prieteniei și solidarității cu țările socialiste, a colaborării multilaterale cu țările în curs de dezvoltare, cu celelalte țări ale lumii, s-au extins considerabil contactele și convorbirile șefului statului român cu șefi de state din numeroase țări ale Europei, Asiei, Africii, Americii de Nord, Americii Latine, precum și cu personalități de seamă de pe toate continentele. România întreține azi relații diplomatice cu 119 state, dezvoltă raporturi economice, comerciale și de cooperare cu 130 de state.Ca și pînă acum, în perioada care urmează, activitatea externă a țârii noastre va fi îndreptată spre afirmarea hotărîtâ în viața internațională a principiilor noi de relații între state, a deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, respectării dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege de sine stătător calea dezvoltării economico-sociale și politice. -

în centrul politicii externe a Partidului Comunist 
Român și a Guvernului Republicii Socialiste România 
se află și se va afla dezvoltarea colaborării, prieteniei 
frățești și solidarității cu toate țările socialiste. <în relațiile noastre economice vom acorda, în continuare, un loc, important dezvoltării colaborării în cadrul C.A.E.R.,'înfăptuirii „Programului complex", în vederea asigurării progresului mai rapid al fiecărei economii naționale, a intensificării procesului de egalizare
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a nivelurilor de dezvoltare ale țărilor membre și a creșterii, pe această bază, a forței sistemului socialist mondial. Partidul Comunist Român, Frontul Unității Socialiste vor face totul și în viitor pentru a contribui activ la cauza dezvoltării colaborării între toate țările socialiste, considerînd că aceasta corespunde intereselor poporului nostru, ale tuturor țărilor socialiste, cauzei socialismului și păcii în lume.
Frontul Unității Socialiste continuă să militeze cu 

fermitate pentru adîncirea și diversificarea relațiilor 
României cu țările care au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, cu toate forțele progresiste, democratice, 
antiimperialiste care luptă pentru libertatea popoarelor, 
pentru pace și progres social. Frontul Unității Socialiste, întreaga noastră națiune socialistă vor acorda și în viitor sprijin activ mișcărilor de pliberare națională, luptei popoarelor pentru libertate și independență, pentru abolirea colonialismului și neocolonialismului, a politicii de apartheid, a oricăror forme de dominație și asuprire a altor popoare.

Totodată, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, 
al politicii României de participare activă la diviziunea 
internațională a muncii, Frontul Unității Socialiste va 
contribui activ la lărgirea și diversificarea raporturilor 
țării noastre cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate 
țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, în interesul cauzei progresului și destinderii, colaborării și păcii mondiale.

Țara noastră a acționat și va acționa cu toată hotă
rîrea, împreună cu celelalte state europene, pentru în
făptuirea securității în Europa. Ea este hotărîtă să contribuie, mai departe, la încheierea cu succes a Conferinței general-europene, inclusiv la nivelul cel mai înalt, în scopul elaborării unor documente care să ofere baza trainică și principială a securității și colaborării multilaterale între toate statele continentului.România va acorda, în continuare, o atenție deosebită dezvoltării colaborării și înțelegerii între toate țările balcanice, transformării Balcanilor într-o zonă fără trupe și baze militare străine, fără arme atomice, într-o regiune a păcii și conlucrării pașnice, care să-și aducă contribuția la cauza destinderii, securității și colaborării pe continentul european și'în întreaga lume.Frontul Unității Socialiste, Republica Socialistă România vor desfășura în continuare o activitate neobosită, consecventă pentru un climat de înțelegere și cooperare între toate statele, pentru consolidarea cursului nou spre destindere în viața internațională. Dezvoltarea ascendentă și într-o direcție ireversibilă a acestui curs nou — care este încă fragil — face astăzi mai necesară ca oricînd participarea activă a tuturor popoarelor la viața internațională, intensificarea luptei unite a forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste de pretutindeni, pentru o politică nouă, de pace, securitate și colaborare între națiuni.

Frontul Unității Socialiste, poporul român vor mi
lita permanent pentru eliminarea surselor de încordare 
existente în lume. Republica Socialistă România își va 
intensifica eforturile pentru realizarea dezarmării, în 
primul rind a celei nucleare, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, distrugerea armelor atomice, reducerea 
trupelor și armamentelor, pentru eliberarea popoarelor 
de povara cheltuielilor militare și a pericolului unui 
război nimicitor.

Statul nostru va milita în continuare pentru li
chidarea fenomenelor subdezvoltării, a împărțirii -lumii 
în țări bogate și țări sărace, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale, întemeiate pe 
dreptate și echitate. Lichidarea grabnică a decalajelor dintre țările avansate și țările subdezvoltate, asigurarea progresului economico-social rapid al țărilor rămase în urmă constituie o cerință primordială pentru evoluția normală a întregii vieți internaționale, pentru evitarea Conflictelor și stărilor de încordare, a fenomenelor de criză și instabilitate economică mondială, pentru realizarea unei colaborări și păci trainice între națiuni, pentru accelerarea dezvoltării întregii civilizații contemporane.

România va continua să militeze cu hotărîre pentru 
democratizarea relațiilor internaționale, pentru participarea activă și egală a tuturor țârilor, indiferent de mărime, la rezolvarea problemelor ce confruntă omenirea. 
Ca și pînă acum, România va depune toate eforturile în vederea creșterii rolului Organizației Națiunilor 
Unite, al celorlalte organisme internaționale.

Frontul Unității Socialiste, întregul popor român își 
reafirmă convingerea fermă că în lumea de astăzi există 
forțe capabile să asigure continuarea cursului spre 
destindere, să preîntîmpine o nouă conflagrație mon
dială, să asigure soluționarea problemelor complexe pe 
cale pașnică, în interesul tuturor popoarelor, să instau
reze un climat de securitate și colaborare fructuoasă 
între națiuni.Pornind de la aceste considerente, România va dezvolta și intensifica colaborarea și solidaritatea cu toate organizațiile și forțele progresiste și democratice, antiimperialiste, va acționa ferm în continuare pentru unirea eforturilor maselor largi, ale popoarelor din întreaga lume, pentru intensificarea luptei mondiale împotriva vechii politici imperialiste de dominație și dictat, pentru promovarea unei politici noi de egalitate și respect între națiuni, de conlucrare fructuoasă între toate statele, de destindere, pace și securitate internațională.
Cetățeni și cetățene!

Votînd pentru candidații Frontului Unității 

Socialiste, votați pentru înfăptuirea politicii 
externe a Partidului Comunist Român și a statului 

nostru consacrată dezvoltării relațiilor cu toate 

țările socialiste, intensificării colaborării cu

toate statele, indiferent de orînduire socială,

instaurării unei noi ordini economice și politice

mondiale, afirmării principiilor noi în viața inter-
națională, creării condițiilor pentru asigurarea

! ' . ' ” V
păcii, progresului și prosperității întregii omeniri!

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene!

întregul popor ștîe că tot ce am realizat în anii 
construcției socialiste, libertatea și bunăstarea poporu
lui, independența patriei, viitorul ei luminos sînt ne
mijlocit legate de Partidul Comunist Român — forța 
conducătoare a societății noastre — de politica sa mar- 
xist-leninistă creatoare. Partidul își trage forța din legăturile sale indestructibile cu poporul, cu ale cărui năzuințe se identifică întru totul. Partidul a condus și conduce cu fermitate și înțelepciune poporul român pe calea glorioasă a construcției noii orînduiri sociale, în- deplinindu-și cu cinste rolul istoric de forță politică conducătoare a întregii națiuni. Prin întreaga sa politică și activitate internă și internațională, partidul a demonstrat că servește cu. fidelitate și abnegație interesele vitale ale națiunii noastre socialiste, cauza socialismului și progresului social în lume, idealul păcii și colaborării între popoare.Poporul român este mîndru că în fruntea sa se află Partidul Comunist Român, călit și încercat în îndelungata sa istorie revoluționară, în luptele de clasă pentru interesele celor ce muncesc, în conducerea grandioasei opere de edificare a noii orînduiri în România.In spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea, Partidul Comunist Român va acționa, în continuare, pentru creșterea rolului său conducător în societate, pentru perfecționarea conducerii întregii vieți economico-sociale a țării. Partidul va face totul pentru întărirea statului socialist, pentru dezvoltarea armonioasă, proporțională, pe baza planului național unic, a tuturor ramurilor economiei naționale, pentru înflorirea multilaterală a patriei, pentru realizarea unui nivel tot mai înalt de civilizație și bunăstare întregului popor. Adeziunea întregii națiuni la hotărîrile Congresului al XI-lea' al partidului constituie o puternică expresie a unității de nezdruncinat a poporului în jurul partidului, a voinței sale de a acționa neabătut, cu toate forțele, pentru traducerea în viață a luminosului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare a României spre comunism.
Cetățeni și cetățene!

Frontul Unității Socialiste vă cheamă ca, prin vo
tul de la 9 martie, să dați expresie hotărîrii voastre 
neclintite de a transpune neabătut în viață linia politică 
generală a Partidului Comunist Român, Programul său 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare spre comunism, politica sa de pace și cola
borare internațională ! Faceți totul ca prin munca și 
eforturile voastre să asigurați îndeplinirea exemplară 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea ! întăriți continuu 
unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul 
partidului — chezășia înaintării victorioase a patriei pe 
calea progresului și prosperității, a făuririi visului de 
aur al comunismului pe pămîntul României !

Oameni ai muncii 
de la orașe și sate! 
Cetățeni și cetățene! 
Tovarăși!

Candidații Frontului Unității Socialiste în alegerile 
de deputați pentru Marea Adunare Națională și pentru 
consiliile populare se angajează să-și consacre toate e- 
forturile, capacitatea lor politică și organizatorică reali
zării hotărîrilor Congresului al XI-lea să facă totul 
pentru ca Programul partidului să fie transpus în viață, 

Trăiască poporul român, făuritorul societății socialiste 
multilateral dezvoltate!

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie—Republica 
Socialistă România!

Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat 
al poporului, inspiratorul și organizatorul tuturor 
victoriilor noastre!

Trăiască Frontul Unității Socialiste!
Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești 

internaționale, a tuturor forțelor socialiste, demo
cratice, antiimperialiste!

Trăiască prietenia, colaborarea frățească și unitatea 
tuturor țărilor socialiste!

X • • . . . . . •

Trăiască lupta unită a popoarelor pentru pace și cola
borare, pentru o lume mai dreaptă și mai bună!

Trăiască victoria în alegeri a Frontului Unității Socialiste!

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE

contribuind astfel la înflorirea multilaterală a patriei 
noastre, la creșterea neîncetată a nivelului de trai al în
tregului popor, la înaintarea fermă a României pe calea 
socialismului și comunismului.

Candidații Frontului Unității Socialiste se angajează 
in fața alegătorilor să fie factori activi ai progresului 
economic și social al țării, ai înfloririi științei, artei și 
culturii, ai ridicării bunăstării maselor, ai dezvoltării și 
perfecționării democrației socialiste, să vegheze la apli
carea și respectarea strictă a Constituției și legilor țării, 
a drepturilor și libertăților democratice, să contribuie 
la aplicarea cu consecvență în viața socială a normelor 
eticii și echității socialiste. Ei se obligă să gospodărească 
cu grijă avuția națională, să contribuie — prin propriul 
exemplu și prin activitatea organizatorică ce o vor des
fășura — la întărirea ordinii și disciplinei în muncă, să 
asigure conducerea tot mai competentă a județelor, ora
șelor și comunelor, să se preocupe îndeaproape de ri
dicarea nivelului de civilizație materială și spirituală a 
tuturor cetățenilor.

Cetățeni și cetățene!
Votați pe cei mai buni dintre cei buni!

Alegeți in organele puterii de stat oameni activi, 

cu inițiativă, pătrunși de spiritul răspunderii față 

de societate, devotați trup și suflet intereselor * 
obștești, cauzei socialismului și comunismului!

*

Cetățeni și cetățene!
Votînd la 9 martie 1975 candidații Frontului 

Unității Socialiste, votați pentru viitorul 

luminos al patriei, vă manifestați hotărîrea 

de a munci cu întreaga energie și pri

cepere, cu entuziasm ' și devotament pentru 

înfăptuirea mărețului Program al Partidului 

Comunist Român de edificare a socialismului și 

comunismului pe pămîntul României!

Frontul Unității Socialiste adresează tuturor 
alegătorilor chemarea de a acționa; strîns uniți în 

jurul partidului, al Comitetului Central, al secre

tarului general al partidului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate 

de Congresul al Xllea, înscriind astfel o nouă 

pagină glorioasă in istoria României, asigurînd 

înaintarea patriei spre noi culmi de progres și 
civilizație.

Nu precupețiți nimic, pentru ca, în deplină unitate, să faceți din România o țară tot mai îmbelșugată, mai puternică, detașament activ al luptei pentru socialism, pentru pace în lume !
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Adunare festivă consacrată aniversării

de „Doctor tooris causa 
al Universității din Nisa 

tovarășului Nicoiae Ceausescu
La manifestare participă o delegație a Comitetului muni 

cipal București al P.C.R. și Consiliului popular al Capitalei -

T

spania.- Acțiuni ferme de protest
împotriva procesului liderilor sindicali

NISA. — Președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, i-a fost conferit titlul de doctor honoris causa al 
Universității din Nisa. Știrea a fos£ anunțată de Secretariatul de stat 
pentru probleme universitare din 
„Le Journal Officiel".

Franța, prin publicarea acesteia în

în propunerea pentru conferirea 
înaltului titlu, Universitatea din 
Nisa a prezentat o scurtă biografie 
a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
in care se subliniază faptul că, 
incă din 1933, devenind membru al 
Uniunii Tineretului Comunist și al 
Partidului Comunist Român, a mi
litat cu ardoare pentru transfor
mări politice in țara sa. De aseme
nea. sint evocate participarea sa la 
pregătirea și înfăptuirea insurecției 
armate antifasciste naționale din 
august 1944, precum și activitatea 
desfășurată în anii de după cel 
de-al doilea război mondial. In sus
ținerea acestei propuneri, Consiliul 
Universității din Nisa arată că 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu a fost 
distins cu opt titluri științifice si
milare, conferite de o serie de uni
versități din Ecuador, Peru. Liban. 
Argentina. De asemenea, sint ci
tate principalele lucrări ale pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu, a- 
părute atît în România, cit și în 
numeroase alte țări ale lumii, pre
cum și cărțile care au fost scrise 
despre personalitatea, activitatea și 
opera șefului statului român.

★
Comentînd însemnătatea acestui 

eveniment, profesorul Jean Claiidș 
Dischamps, director in Secretaria
tul de stat pentru probleme uni
versitare, cunoscut specialist fran
cez în domeniul științelor economi
ce, a 
nostru

„Am 
anului 
asupra 
ganizată sub auspiciile i UNESCO, 
in acest cadru am avut, onoarea de 
a fi prezentat președintelui Nicoiae 
Ceaușescu. Cunoșteam, desigur, 
prodigioasa activitate a șefului sta
tului român in politica internă, 
luările sale de poziție in proble
mele importante ale lumii contem
porane, precum și principiile și o- 
piniile exprimate în diverse împre
jurări asupra unor fenomene eco
nomice. Astfel, s-a născut ideea 
propunerii președintelui Nicoiae 
Ceaușescu pentru titlul de doctor 
honoris causa al Universității din 
Nisa, idee confirmată și întărită de 
altfel în urma schimbului de opinii 
pe care l-am. avut cu diverși oa
meni de știință francezi și străini.

Făcînd această propunere, apro
bată in unanimitate de Consiliul 
Universității, al cărui președinte 
eram în vara anului 1974, ne-am 
exprimat astfel interesul pentru 
personalitatea eminentă a președin
telui Nicoiae Ceaușescu, precum și- 
sentimentele de prietenie față de 
poporul și statul român. Totodată, 
am dorit să omagiem opera, omului 
de stat, opera politică, dar si Știin
țifică, întrucit o bună parte din 

’ ideile expuse in lucrările sale a- 
parțin domeniului științelor econo
mice".

li s-a acordat de către universitatea 
noastră titlul de doctor 
causa,- numele unui șef de stat 
care, prin activitatea sa 
prin personalitatea sa intelectuală, 
reprezintă una din tipurile mar
cante ale contemporaneității. Uni
versitatea din Nisa a conferit acest 
înalt titlu . președintelui Nicoiae 
■Ceausescu în dorința de a exprima 
astfel marele, interes pe . care-l 
suscită in rindurile profesorilor și 
studenților noștri, politica interna-' 
țională a României, politică inspi
rată și condusă cu clarviziune de 
șeful statului român. Totodată, am 
ținut să subliniem personalita
tea intelectuală a domnului Nicoiae 
Ceaușescu, contribuția sa importan
tă la dezvoltarea relațiilor româno- 
franceze, precum și la consolidarea 
unui climat de destindere. coope
rare și pace in Europa. în zona Me- 
diteranei și in întreaga lume".

BUDAPESTA 12 — Corespondentul 
nostru transmite : Miercuri seară 
a avut Ioc adunarea festivă închina
tă celei de-a XXX-a aniversări a e- 
liberării Budapestei de sub jugul 
fascist. La adunare au participat con
ducători de 
zentânți ai 
conducători

partid și de stat, repre- 
organizațiilor de masă, 
de întreprinderi, fruntași

in producție, oameni de artă și cul
tură, militari ai forțelor armate, pre
cum și șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la Budapesta. Au fost 
prezente delegațiile municipalităților 
din Belgrad., Berlin, București, Mos
cova, Praga, Sofia și Varșovia, care 
participă la festivitățile dedicate a- 
niversării eliberării Budapestei.

honoris
politică, condusă de Gheor- 

mernbru al Comite- 
Politic Executiv al C.C. al 
prim-secretar al Comitetului 

municipal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei, care, la in
vitația Comitetului orășenesc Buda
pesta al P.M.S.U. și a Sfatului popu
lar al capitalei- R. P. Ungare, parti
cipă la manifestările închinate celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
Budapestei de sub jugul fascist, a 
sosit miercuri în capitala ungară.

La aeroportul „Ferinhegy", dele
gația a fost Intîmpinată de Katona 
Imre, membru' al C.C. al P.M.S.U.,

Delegația 
ghe Cioară, 
tului 
P.C.R.,

ir

prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Budapesta al P.M.S.U., Szep- 
volgyi Zoltan, președintele sfatului 
popular al capitalei, și alte persoane 
oficiale. A fost de față Constantin 
Cimbru. însărcinat cu afaceri a.i. al 
României la Budapesta.

★

La plecarea din București, pe aero
portul Otopeni, delegația a fost- con
dusă de membri ai comitetului mu
nicipal de partid ți ai consiliului 
popular 
Gyorgy Biczo,

■ Ungare la București.

Audierile de la Tribunalul Su
prem din Ma,drid in legătură cu 
cererea de recurs înaintată de Mar
celino Camacho, conducătorul co
misiilor muncitorești, și de alți 
nouă lideri sindicali, condamnați la 
închisoare pe termene variind între 
12 și 20 de ani, sub acuzația de 
organizare de greve și apartenență 
la sindicatele neautorizate de gu
vern, se desfășoară intr-un climat 
de deosebită tensiune. Numeroși 
muncitori și studenți s-au masat 
marți pe arterele ce duc spre Pala
tul de Justiție, pentru a protesta 
împotriva sentințelor pronunțate. 
Ei au fost însă dispersați de for
țele polițienești, mobilizate în mare 
număr pentru a împiedica orice ma
nifestație, de masă.

Procesul redeschis la Madrid are 
loc pe fundalul unor puternice fră- 
mintări. sociale. In diferite centre 
industriale au avut loc în ultimele 
•săptămîni ciocniri intre forțele po-

lițienești și muncitorii care protes
tează împotriva concedierilor, 
în același timp, se constată o 
creștere a nemulțumirii în rindurile 
tineretului studios. , Zilele trecute, 

. autoritățile au hotărit închiderea 
unor facultăți de la Universitatea 
din Valladolid pină Ia începerea 
viitorului an universitar. De ase
menea, a fost închisă Facultatea de 
medicină din Sevilla. De remarcat 
că acțiunile protestatare se extind 
și în rîndul cercurilor ecleziastice ; 
200 de preoți au semnat o scrisoare 
de protest împotriva amenzilor Ia 
care au fost supuși pentru „vina"' 
de a fi evocat în predicile lor con
flictele sociale din Navarra. Pe de 
altă parte, Madridul continuă să fie 
lipsit de spectacole teatrale, ca ur
mare a grevei declanșate de actori, 
cărora îi s-a adăugat ulterior per
sonalul de Ia Radioteleviziunea spa
niolă.

• SECURITATEA RU
TIERĂ - ÎN DEZBATERE 
INTERNAȚIONALĂ. Pr°' 
blema vizibilității la volan a 
devenit o preocupare mondială 
și apare ca unul din factorii 
umani cei mai importanți in 
determinarea cauzelor acciden
telor rutiere,. a declarat Georges 
Lambert, reprezentant al Orga
nizației Mondiale a Sănătății la 
Congresul internațional consa
crat problemelor securității ru
tiere, care a început la Paris. 
Lambert a relevat că acciden
tele de circulație înregistrate 
anual în lume se soldează a- 
proximativ cu 300 000 morți și 
8' milioane de răniți. în cursul 
acestui congres vor fi prezen
tate 80 de comunicări privind 
mai ales conducerea automobi
lului pe timp de noapte, modul 
de semnalizare;, influența alcoo
lului șî a unor medicamente a- 
șupra conducătorilor auto.

munîcipal. A fost prezent 
ambasadorul R. P.

„Stabilirea unei ordini economice noi-o preocupare 
de bază pentru comunitatea internațională"

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN
LA NEGOCIERILE G.A.T.T.

declarat corespondentului 
la Paris următoarele : 
vizitat România in toamna 

1973, cu prilejul Conferinței 
învățământului superior, or-

Ne-am adresat, de • asemenea, 
profesorului Jean Touscoz. pre
ședintele Universității din Nisa, 
care și-a exprimat bucuria față de 
conferirea titlului de doctor 
honoris causa președintelui Nicoiae 
Ceaușescu.

„Este o mare onoare pentru noi 
de a adăuga la o listă care cuprin
de savanți și personalități științi
fice de prestigiu universal, cărora

Evocînd o recentă călătorie în 
țara noastră, profesorul Henri Ri- 
chelme, decanul Facultății de me
dicină din Nisa, și-a exprimat, în 
termeni călduroși, satisfacția față 
dez acest eveniment și a ținut 
să sublinieze că a putut constata, 
in România, o puternică dezvoltare 
economică și socială, un interes 
deosebit acordat sănătății și omu
lui, in general.

„Am văzut in toate acestea am
prenta puternicei personalități a 
președintelui Nicoiae Ceaușescu, 
a cărui activitate politică inter
națională este de multă vre
me cunoscută și apreciată in 
Franța, ale cărui eforturi pentru 
instaurarea principiilor independen
tei și suveranității naționale în re
lațiile dintre state se'bucurii, de pre
țuire și stimă în lumea întreagă. 
La satisfacția mea, ca și a celor
lalți colegi din universitate, se a- 
daugă certitudinea că acest eveni
ment va da un nou avînt colaboră
rii științifice și didactice, consoli
dării vechilor tradiții care există in 
acest domeniu între cele două țări".

La suita acestor „înalte aprecieri 
a ținut să se alăture și profesorul 
Dan VasileScu, de origine română 
(născut în Franța), director al 'La
boratorului de biofizică.

„Pentru mine, acest eveniment 
este un prilej de mare satisfacție 
pentru că el confirmă prețuirea și 
stima de care se bucură personali
tatea puternică a președintelui 
Ceaușescu. Contribuția sa/la crea-, 
rea unui' climat 'de destindere și 
pace în Europa, participarea și ro
lul său la desfășurarea unor impor
tante evenimente ale vieții politice 
internaționale, ca și aportul său la 
dezvoltarea și propășirea poporu
lui și statului român primesc astfel 
o nouă confirmare și apreciere din 
partea unei universități care are o 
vocație »deosebită pentru relațiile 
cu toate țările din acest vechi lea
găn de civilizație pe care-l consti
tuie bazinul mediteranean".

★
Universitatea din Nisa, creată în 

1559', a cunoscut de-a lungul seco
lelor o dezvoltate continuă, numă- 
rînd azi peste 16 000 studenți și a- 
proximativ 1 500 cadre didactice și 
reprezentînd una dintre cele mai 
importante universități franceze. 
(De la corespondentul nostru, Paul 
Diaconescu)

Turcia intenționează să reexamineze 
acordurile militare cu S. U. A.

ANKARA. — După cum anunță a- 
genția Reuter, Ministerul turc al A- 
facerilor Externe a remis S.U.A o 
notă diplomatică în care avertizează 
că Turcia se consideră liberă să .exa
mineze problema menținerii instala
țiilor militare stabilite pe teritoriul 
său în baza acordurilor încheiate' în
tre cele două țări, începînd din 1969. 
Consecința directă a hotăririi Con-

greșului S.U.A. de a suspenda ajuto
rul militar destinat Ankarei pînă la 
realizarea unui progres substanțial 
în rezolvarea problemei cipriote — 
scrie agenția — nota turcă vizează o 
serie de instalații radar și de urmă
rire a rachetelor, baze militare, mi
siunea S.U.A. de ajutor pentru Tur
cia etc.

WASHINGTON .«

ORIENTUL APROPIAT
• După încheierea convorbirilor la Tel Aviv, secretarul de stat 
al S.U.A. a sosit Ia Cairo • Declarafia președintelui R. A. Egipt, 

Anwar Sadat

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Se
cretarul de stat Henry Kissinger_ a 
părăsit. 
Aviv-ul. la încheierea vizitei ofi
ciale de două zile pe care a între
prins-o în Israel, plecînd spre Cai
ro. unde va rămîne pînă joi seara, 
cind se va reîntoarce în Israel pen
tru a face cunoscute oficialităților 

'din această tară rezultatele convor
birilor avute în capitala egipteană.

Pe parcursul celor două zile pe
trecute la Tel Aviv. Henry Kissin
ger a susținut o primă etapă de ne
gocieri 
gazdă, 
mierul 
Allon. 
mon Pere&o axată pe discutarea prin
cipalelor aspecte ale evoluției situa
ției din Orientul Apropiat.

La încheierea acestui dialog, pur
tătorul de cuvint lai Ministerului is- 
raelian de Externe. Beni Navon, a 
declarat că întrevederile dintre se
cretarul de stat nord-americăn și 
conducătorii, israelieni s-au desfășu
rat- într-o atmosferă cordială. El a 
făcut cunoscut că nu a fost luată 
nici o hotărîre. dar că. în cele șap
te ore și jumătate de convorbiri, ofi- , 
Cialitătile. israeliene aii avut posibili
tatea să-și expună limpede poziția 
privind modalitățile unui eventual a- 
cord interimar între Israel si Egipt.

La rîndul său, purtătorul de cu
vint al Departamentului de Stat al 
S.U.A.. Robert Anderson, a mențio
nat că absenta unei hotărîri la în
cheierea acestor prime întrevederi se 
explică prin caracterul exploratoriu , 
al actualului turneu în zonă al s'ecre- I 
tarului de stat. Potrivit afirmației 
sale. Kissinger ,și-a format o idee 
clară si detaliată asupra poziției is
raeliene si speră să obțină același 
lucru și în ce privește poziția egip
teană. in cadrul convorbirilor pe care 
le va avea la Cairo cu autoritățile 
acestui stat.

miercuri dimineață. Tel

cu primul ministru al țării— 
Yitzhak Rabin, cu vicepre- 
și ministrul de externe. Yigal 
și cu ministrul apărării. Shi-

CAIRO 12 (Agerpres). — Secreta
rul de stat al S.U.A.. Henry Kis
singer. a fost primit miercuri, la 
Cairo, dș președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Anwar Sadat, pentru con
vorbiri în legătură cu situația în 
Orientul Mijlociu.

înainte de începerea convorbirilor 
oficiale. Henry Kissinger a declarat 
ziariștilor că intenționează să revină 
în mod sigur în Orientul Mijlociu la 
Începutul lunii martie.

GENEVA 12 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la Geneva au 
fost reluate ' lucrările Comitetului 
pregătitor pentru negocieri comer
ciale multilaterale G.A.T.T.

In declarația sa preliminară, șeful 
delegației române,' Mircea Petrescu, 
ministru-consilier, a reafirmat' inte
resul și voința României de a parti
cipa la negocierile multilaterale pe 
baza declarației de la Tokio și a 
principiilor bine cunoscute ale poli
ticii externe românești. El a arătat, • 
printre altele, că unul dintre obiec
tivele de bază ale participării la ne
gocieri a delegației' române este — 
Ia fel ca și pentru celelalte țări în

curs de dezvoltare — ca acestea, prin 
hotărîrile adoptate, să contribuie la 
reducerea decalajelor de dezvoltare 
economică între țări. El a prezentat 
punctul de vedere al delegației pri
vind modalitatea de negociere a re
ducerilor tarifare și a eliminării ob
stacolelor netarifare.

Stabilirea unei ordini economice 
noi și echitabile — a spus în înche
iere reprezentantul român — trebuie 
să constituie pentru comunitatea in
ternațională o preocupare de bază, 
iar negocierile care încep oferă posi
bilitatea de a se manifesta o largă 
cooperare internațională pentru rea
lizarea acestui obiectiv.

cursul discuțiilor a fost trecută 
revistă întreaga problemă a cri- 
din Orientul Mijlociu. Întrebat 

ziariști dacă pozițiile egipteană și 
pre-

CAIRO. 12 (Agerpres). — După 
convorbirile purtate, miercuri după- 
amiază, la Cairo, cu secretarul de 
stat al S.U.A.. Henry Kissinger, pre
ședintele R. A. Egipt. Anwar Sadat, 
adresindu-se ziariștilor, a relevat că 
în 
în 
zei 
de
israeliană sînt reconciliabile. 
ședințele Sadat I-ă invitat pe Kissin
ger să răspundă întrebării : acesta a 
spus : „Mă aflu aici deoarece cred că 
sint reconciliabile".

Kissinger a declarat apoi ziariș
tilor-că este încredințat că se pot 
realiza progrese în stabilirea păcii 
în Orientul Mijlociu, relevînd că în 
cadrul convorbirii cu • președintele 
Sadat s-au clarificat problemele și 
direcția spre care trebuie să se în
drepte negocierile pentru găsirea u- 
nei..soluții a 
regiune.

conflictului din această

.(Agerpres). — Mam- 
vicepremier și ministru

CAIRO 12 
douh Salem, 
egiptean de interne, a avut o între
vedere cu ministrul iordanian al cul
turii si informațiilor. Salah Abu 
Zeid, aflat într-o vizită oficială de 
cîteva zile la Cairo. Au fost abor
date ,— relevă agenția M.E.N. — u- 
nele probleme privind extinderea re
lațiilor de cooperare dintre cele 
două țări. îndeosebi în domeniul mij
loacelor de comunicare în masă.

Evenimentele ROMA:

din Republica Malgașă
TANANARIVE 12 (Agerpres). — 

Șeful statului malgaș. colonelul Ri
chard Ratsimandrava. a fost victi- 

. ma unui atentat organizat, „marți 
seara. Ia Tananarive, la numai șase 
zile de la asumarea funcției- supre
me — a anuntat postul de radio 
Madagascar.

Puterea în stat a fost preluată de 
Comitetul Național de orientare 
litară — prezidat de generalul 
Ies Andriamahazo. ministru de 
în cabinetul constituit săptămînâ
cută și format din ofițeri repre- 
zentînd toate armele si toate provin
ciile din tară.

Comitetul Național de orientare 
militară „a adresat un apel populației 
pentru „păstrarea calmului si, peptru 
menținerea unității naționale. Pînă 
la noi 
tile au 
tentat, 
treaga țară interdicții de circulație 
între orele 18,00 și 06,00.

mi- 
Gil- 
stat 
tre-

ordine. școlile si universltă- 
fost închise. Imediat după a- 
autoritățile au introdus în în-

agențiile de presă
Convorbirile oficiale din- 

tre șeful statului algerian, Houari 
Boumediene, și cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky, sosit, marți, 
intr-o vizită de două zile in această 
țară, în fruntea unei delegații a In
ternaționalei Socialiste, au început la 
Alger.

Pentru relații comerciale 
CU Cuba Președintele costarican, 
Daniel Oduber, a recomandat cercu
rilor de afaceri din tară „stabilirea

DELACORESPONDENȚIINOȘTRI:

Criza ia „titadela automobilalai"
citadela 
automo- 

.. trece în 
printr-una 

' difi-

Detroitul, 
Industriei de 
bile a S.U.A.. 
prezent 
dintre cele mai 
cile perioade de la 
marea criză econo
mică din 1933 încoace. 
Afectate puternic de 
efectul combinat al 
recesiunii și inflației, 
precum și de criza de 
energie, cele patru 
mari corporații care 
controlează aproape 
în exclusivitate aceas
tă industrie, au anun
țat scăderi substan
țiale în' ceea ce 
vește producția 
vînzările. 
Motors" 
noscut ( 
sale scăzuseră în de
cembrie cu 46 la 
față de perioada co
respunzătoare a 
lui trecut, în 
ce vînzările 
„Ford" s-au redus cu 
15 la sută, ale firmei 
„Chrysler" — cu 38 Ia 
sută și 
„General 
cu 24 la 
generală

pri- 
și . „American 

a făcut cu
că desfacerile

sută
anu- 
timp 

firmei

ale firmei 
Motors" — 
sută. Media 

____ a declinului 
vînzărilor de autotu
risme pe anul 1974 se 
cifrează Ia 23 la sută. 
Desfacerile autoturis
melor din import au 
scăzut, de asemenea, 
cu 20 la sută.

Considerînd criza de 
energie ca temporară, 
ți ignorînd cerințele

• COMPLOTUL MI
LIONARILOR. „Daily Mail", 
ziar londonez de mare circula- 

• ție, afirmă, că un grup de rpi- 
lionari și speculanți de bunuri 
imobiliare din Florida (S.U.A.) 
au organizat un „complot" pen
tru a acapara insula Abaco din 
arhipelagul Bahamas, sub de
pendență britanică. Grupul, 
condus de un neguțător de 
ar-me, Mitchell Werbell, încear
că, prin presiuni și, intimidări, 
să „determine" autoritățile lo
cale să comită un act de „sece
siune". Potrivit ziarului, la se
diul grupului din Miami- (Flo
rida) s-ar afla, gata pregătită, 
o „constituție" prevăzind for
marea unui „guvern abaco- 
nian", care să ofere gratuit con
cesiuni pentru industria hote
lieră, cazinouri etc. și să per
mită, fără nici’un fel de îngră
dire, operațiuni și traficuri 
dubioase. Se omite însă un sin
gur amănunt : ce va spune 
populația insulei ?

de urgență a unor relații comerciale 
normale cu Cuba" și dezvoltarea lor 
pe un plțin superior. Declarația a fost 
făcută cu prilejul prezentării Unui 
memorandum elaborat de delegația 
formată din 40 de proeminente per
sonalități politice costaricane, repre- 
zentind toate partidele din Parla
ment, care a vizitat recent Cuba.

și federațiilor regionale 
ale P. C. Italian

ROMA 
Iano s-a 
conducătorilor 
rațiilor regionale ale Partidului Co- 

■ munist Italian, a lucrătorilor din 
presă și din domeniul propagandei 
din nordul Italiei. Participants au 
examinat activitatea și sarcinile or
ganizațiilor P.C.I. in pregătirile pen
tru viitoarele alegeri pentru orga
nele regionale, provinciale și locale 
ale puterii. Luînd cuvîntul la con
ferință, Gian Carlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii P.C.I., a evidențiat ne
cesitatea d,e’ a'desfășura o amplă 
discuție în rîndul maselor populare, 
în cursul căreia să fie explicate cele 
mai importante aspecte economice, 
politice și sociale, problemele reale 
cu care este confruntată țara, să se 
atragă păturile largi ale populației 
Ia lupta pentru transformări demo
cratice în societate.

12 (Agerpres). — La Mi- 
desfășurat o conferință a 

comitetelor și fede-

• JULES VERNE CA 
IN URMĂ CU O SUTĂ 
DE ANI. Un editor parizian 
a hotărit reeditarea integrală a 
operelor Iui Jules Verne, repro- 
ducind întocmai formula lan
sată acum o sută de ani prin 
faimoasa colecție Hetzel : vo
lume masive cu coperți carto
nate de culoare roșie — pe 
care titlurile sînt imprimate cu 
litere aurite — și ilustrate cu 
vestitele desene de epocă, care 
au făcut deliciul atîtor genera
ții de cititori. în această colec
ție a apărut, după cum se știe, 
in 1862 „Cinci siptămîni în ba
lon", primul din cele 67 de vo
lume din seria de „Călătorii 
extraordinare". Creatorul colec
ției, Pierre-Jules Hetzel, un 
om de mare cultură, este consir 
derat ca părintele spiritual al 
lui Juleș Verne. Drept recunoș
tință, acesta l-a imortalizat sub 
trăsăturile căpitanului Nemo 
din celebra povestire „20 000 de 
leghe sub mări".

transmit
nouă întilnire între delegațiile State
lor Unite și Uniunii Sovietice, în ca
drul tratativelor privind limitarea 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.).

pieței, firmele respec
tive sau cei „patru 
mari'' 
automobilistice 
ricane, 
fabricarea 
risme de 
fapt care 
creșterea 
stocurilor 
nevindute. în aceiași 
timp, ei au sporit pre
țul autoturismelor cu 
circa 1 000 dolari, con- 
siderind că, neavind 
altă alegere, consu
matorii vor fi siliți 
să accepte ce li se o- 
feră la prețul cerut. 
Cind și-au dat seama 
de greșeala făcută — 
care i-a costat miliar
de de dolari — și au 
aruncat la începutul 
acestui an pe piață 
numeroase modele 
noi de mic litraj, a- 
nunțînd concomitent 
scăderea cu 200 pină 
Ia 600 dolari a prețu
rilor modelelor de 
mare capacitate, era 
prea tîrziu. „In aceas
tă perioadă de recesiu
ne, cind nimeni nu 
este sigur pe locul 
său de muncă, cîțâ iși 
vor permite luxul 
să-și cheltuiască în 
vederea achiziționării 
unei mașini 
miile strinse 
zile negre ?“, 
întreba, pe 
dreptate, , 
Tribune". z

------------------J J

iw
cei „1 

ai industriei 
ame- 

au continuat 
de autotu- 
mare litraj,' 
a dus la 
continuă a 

de mașini

econo- 
pentru 
— se 

! bună 
„Chicago

Repercusiunile so
ciale ale 
industria 
risme sint 
dureroase, 
ducerile celor 
companii 
chiderea 
noi uzine, pe motivul 
că au intrat in 1975 
cu pește 1,7 milioane 
de autoturisme și 
autocamioane ■ nevin- 
dute.

Potrivit ultimelor 
date publicate in De
troit, numărul muneî- 
torilQr concediați de 
.General Motors" a 

în ianuarie 
dintre care 

pentru o peri-. 
indefinită.

Ia 
a- 

. . . a
fost eliminat, Ia altele 
a fost micșorată vite
za fluxului tehnolo
gic ; au fost, de ase
menea, închise șapte 
dintre cele 23 de 
uzine de asamblare, 
mii de muncitori răy 
mînînd pe 
,.Chrysler" 
concedierea 
muncitori, 
47 090 permanent, 
chizîndu-și pînă acum 
peste 50 la sută din 
uzine, „American Mo
tors" a concediat tem
porar 14 000 din cei 
23 000 de salariați ai 
săi, iar „Ford" a scos

crizei din 
de âutotu- 
deosebit de 
Zilnic. con- 

patru 
anunță in- 
porților a

definitiv de pe 
le de plată 
muncitori, la 
s-au adăugat 
încă 52 525 salariați — 
concediați

Demințind 
concedierilor, 
dintele sindicatului 
muncitorilor-auto din 
Baltimore, Al. Stock- 
ton, arată : „Compa-

state- 
36 650 ' 

care 
recent

temporar. 
valul 

preșe-

BRUXELLES

atins
100 000,
60 000 
oadă
Schimbul doi de 
unele din uzinele 
cestei corporații

drumuri, 
a anunțat 

a 62 300 
între care 

în-

niile continuă să pună 
profiturile mai presus 
de soarta oamenilor". 
Pronosticurile pentru 
viitorul apropiat sint 
sumbre. Leonard 
Woodcock, președin
tele Uniunii • sindicale 
a muncitorilor din in
dustria de autoturis
me, aprecia că „in 
primul trimestru al

anului în curs vor 
rămîne fără slujbe, în 
total, circa un milion 
de 'muncitori și mun
citoare din industria 
de automobile și din 
sectoarele care furni
zează piese sau ma
teriale acestei in
dustrii".

C.ALEXANDROAIE

A cord intre „cei 46 "și Piața comună
La capătul unui dia- . 

log care, cu numeroa
se și lungi pauze de 
„reflecție", a durat nu 
mai puțin de 18 luni, 
la Bruxelles a fost de
finitivat. sâptămina 
trecută, textul unui a- 
cord intre Piața comu- 

’ nă și 46 de țări în 
curs de dezvoltare 
(foste colonii din A- 
frica. arhipelagul Ca- 
raibelor și Pacific, 
grupul acestora fiind 
cunoscut sub numele 
generic de A.C.P.) 
privind cooperarea e- 
conomică si financia
ră de lungă durată.

Acordul 
intitulat ... .. 
de la Lorrie" 
numele capitalei 
tului african 
unde urmează 
semnată la 28 
rie). stabilește

finalizat, 
„Convenția 

(după 
sta- 

Togo. 
să fie 
februa- 
o țe

sătură de înțelegeri bi
laterale cuprinzind a- 
proape jumătate din

numărul statelor mem
bre ale O.N.U. Popu
lația tarilor Dartenere 
la convenție 
rnează 500 de 
ne. S-ar putea 
că. practic.
tratativelor s-au . aflat 
fată-ri fată reprezen
tanții fostelor colonii, 
în prezent state inde
pendente. și repre
zentanții fostelor me
tropole.

în esență, acordul 
încheiat prevede li
berul acces in țările 
Pieței comune a celei 
mai mari părți din 
produsele exportate 
de țările în curs de 
dezvoltare reprezen
tate. un mecanism de 
stabilire a compen
sării exporturilor la 
un număr de 12 pro
duse de bază ale ace
lorași țări, ca si un a- 
jutor financiar evaluat 
la 4 miliarde de do
lari.

însu- 
milioa- 

sptfne 
la masa

Tratativele au 
puternic în < 
hotărirea și 
de solidaritate 
cele 46 de țări 

■ parat pozițiile 
t'reg parcursul 
cierilor. S-a 
astfel cu putere, 
cum se exprima unul 
dintre participants 
ideea necesității „de a 
face ca relațiile dintre 
țările înainta te eco
nomic și țările incurs 
de dezvoltare, — desi
gur. nu numai cele re
prezentate. ci ansam
blul tuturor țărilor în 
curs de dezvoltare — 
să treacă din stadiul 
dependentei în cel al 
interdependentelor, al 
unor relații bazate ne 
egalitate si respectare 
a

DUS 
evidentă 
spiritul 

: cu care 
și-au a- 
pe ip- 

nego- 
impua

așa

intereselor tuturor".

N. Popescu-
BOGDANEȘT1

Transporturile aeriene de 
aprovizionare din Tailanda fI 
Cambodgia, finanțate de S.U.A., ur
mează să fie dublate, a anunțat Mi
nisterul Apărării al S.U.A. Pentago
nul a subliniat că încă șapte avioane 
militare de transport „C-130" vor fi 
afectate acestei operațiuni efectuate, 
începînd din octombrie anul trecut, 
de o firmă civilă, după retragerea 
aviației militare americane.

Intîlnire de lucru. Din
țiativa Uniunii ziariștilor bulgari, la 
Sofia, a avut loc o intîlnire de lucru 
a conducătorilor organizațiilor de 
ziariști din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.D.G.. Mongolia, Polonia, 
România; Ungaria și U.R.S.S. Ca in
vitați, au fost prezenți și reprezen
tanți ai Secretariatului general al 
O.I.Z. în cadrul reuniunii s-a reali
zat un schimb de experiență asupra 
problemelor actuale ale colaborării 
dintre uniunile de ziariști din țările 

. respective.

0 nouă tentativa de solu
ționare a crizei de guvern 
din Danemarca. Anker Joergen' 
sen, liderul Partidului Social-Demo
crat din Danemarca, a fost însărcinat 
de regina Margrethe a II-a cu for
marea unui nou guvern, după ce li
derul Partidului Liberal, Poul Hart- 
ling, a eșuat în încercarea de a con
stitui o coaliție guvernamentală mi
noritară cvadripartită. Observatorii 
politici din capitala daneză sînt de 
părere că Anker Joergensen va în
treprinde tentativa de a forma o ad- 
ministrație minoritară alcătuită nu
mai din reprezentanți ai Partidului 
Social-Democrat.

Intre R. P. Bulgaria și 
Portugalia a fost semnat la s°* 
fia primul acord comercial pe ter
men lung, care cuprinde clauza na
țiunii celei mai favorizate. Părțile au 
convenit, totodată, să desfășoare con
vorbiri în problema încheierii unui 
acord în domeniul cooperării indus
triale și tehnico-științifice.

Convorbirile S. A. L. T.
Mietcuri, la sediul reprezentanței a- 
mericane din Geneva a avut loc o

„Avertismentul peruan". 
Comentînd recentele evenimente 
din Peru, ziarul portughez „O Se- 
culo" publică un editorial ’ intitulat 
„Avertismentul peruan", în care se 
arată printre altele : „Regretăm văr
sările de singe dim Peru. Din eveni
mentele petrecute acolo, și care ne 
sint apropiate în multe privințe, tre
buie să tragem învățămintele nece
sare privind reorganizarea in mod 
democratic de către Mișcarea forțelor 
armate a unităților semimilitare".

Experți în probleme aii- 
mentare din 19 tări>care au f,ar* 
ticipat Ia o conferință desfășurată la 
Londra, au realizat un acord de prin
cipiu in problema creării unor rezer
ve alimentare pentru ajutorarea țări
lor și regiunilor. de pe glob afectate 
de secetă sau de o penurie gravă de 
alimente.

Rialul va deveni inde
pendent de fluctuațiile dola
rului Potrivit agenției P.A.R.S., 
Banca Centrală a Iranului a dat pu
blicității, miercuri, un comunicat în 
care anunță că rialul iranian — a că
rui valoare era, pînă în prezent, le
gată de cea a dolarului nord-ameri- 
can — va deveni independent de 
fluctuațiile monedei americane și va 
fi legat de Drepturile Speciale de 
Tragere (D.S.T.) ale Fondului Mone
tar Internațional.

Sesiunea Comitetului Ia 
nivel înalt (C.A.N.), însărcinat cu 
elaborarea proiectului de restructura
re a Pieței comune a Americii Cen
trale (M.C.C.A.), își desfășoară lu
crările în capitala Guatemalei. Pre
zenta reuniune are loc la doi ani de 
la constituirea organismului respec
tiv, timp în care au fost făcute re
petate, dar infructuoase, încercări in 
vederea redactării unui nou Tratat 
de integrare economică regională.

„Cosmos-708".In u R s s a 
fost lansat satelitul artificial al Pă- 
rnîntului „Cosmos-708". Pe lingă a- 
paratură științifică, la bordul sate
litului se află un sistem radio pen
tru calcularea exactă a parametrilor 
orbitei și un sistem radiotelemetric 
pentru transmiterea pe Pămînt a da
telor privind activitatea aparaturii 
științifice.

• ÎN CENTRELE IS
TORICE, TRAFICUL 
AUTO INTERZIS I In ca‘ 
drul măsurilor de economisire 
a combustibililor, guvernul ita
lian preconizează să supună a- 
probării parlamentului o dispo
ziție prin care să fie interzis 
traficul auto în centrele istori
ce ale marilor orașe. In acest 
fel, ar fi extinsă o măsură ce 
se aplică de pe acum la Roma, 
Florența și Pisa. Și, evident, 
nu este vorba numai de econo
mia de energie, ci și de prote
jarea monumentelor 
nice, amenințate tot 
de aerul poluat.

arhitecto- 
mai mult

SATELI• ATLASUL 
TULUI PHOBOS. Cel mai 
mare din cei doi sateliți ai Iui 
Marte, Phobos, a fost întotdea
una, din cauza dimensiunilor 
sale reduse,, cit și a apropierii 
mari de planetă, foarte greu de 
observat de către astrohomi. Cele 
32 imagini fotografice transmi
se, în 1971, de sonda americană 
„Mariner-9“ — acoperind 80 la 
sută din suprafața șa — au per
mis realizarea primului atlas al 
acestui satelit, pe baza căruia 
au putut fi trase concluzii ine
dite. Hărțile evidențiază o mare 
densitate, de cratere — 50 la 
număr — de unde se poate con
clude că, in procesul de for
mare a sistemului nostru solar, 
Phobos a devenit relativ timpu
riu un corp independent și 
compact. El este alcătuit din- 
tr-un material asemănător ba
zaltului și este acoperit cu up 
strat fin de praf;

• „VOCEA" GIO- 
CONDEI SOLICITATĂ 
LA PARIS. Imortalizată pe 
pinză de Leonardo da Vinci, 
Mona Lisa a fost înzestrată și 
cu „viu grăi", — după cum s-a 
anunțat la vremea respectivă — 
datorită unui inginer japonez, 
Matsumi Suzuki, de la firma 
„Fuji Zerox" din Tokio. El a 
retfșit să „sintetizeze" vocea ti
nerei femei cu ajutorul unui 
ordinațor, cercetările sale ba- 
zîndu-se mai ales pe forma bu
zelor, a nasului și a craniului 
Giocondei, astfel îneît pot fi 
auzite, timp de 18 secunde, ros
tite in italiană, cuvintele : „Sint 
născută la Florența și portretul 
meu a fost făcut cind aveam 
26 de ani". Operațiunea a fost 
realizată anul trecut, cu prile
jul expunerii tabloului Giocon
dei la Tokio. Acum, inginerul 
japonez declară că i s-a solici
tat oficial din partea autorită
ților franceze să trimită Ia Pa
ris benzile cu „vo<?ea înregis
trată", pentru o expoziție Leo
nardo, da Vipci ce urmează a 
fi organizată la Paris..
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