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MANIFESTUL
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
o imagine mobilizatoare a succeselor obținute, 
o vibranta chemare spre perspective strălucite

a
Frontului Unității Socialiste,

fost dat publicității Mani.Ieri 
festul 
înfățișînd întregului popor progra
mul cu care candidații Frontului 
se prezintă în alegerile de la 9 
martie. în mod firesc, acest pro
gram este întemeiat în întregime 
pe Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism, pe Directivele Congresu
lui al XI-lea cu privire la dezvol
tarea economico-socială a Româ
niei în viitorul cincinal, parte inte
grantă a Programului partidului, 
pe Raportul prezentat Ia Congres 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
documente unanim și entuziast a- 
probate de întreaga noastră națiune 
socialistă.

în conținutul Manifestului, oa
menii muncii văd, ca într-o oglin
dă, marile realizări pe care le-au 
dobîndit sub conducerea partidului 
și perspectivele strălucite de viitor 
deschise de politica sa, perspecti
ve ce întruchipează înseși opțiu
nile lor. De aci și puternica rezo
nanță pe care o are în conștiințe 
acest document, marea sa capaci
tate mobilizatoare.

Potrivit tradițiilor Încetățenite In 
anii socialismului, forțele politice și 
sociale ale țării — înmănuncheate 
într-o indestructibilă unitate, in ju
rul partidului comunist — se prezin
tă în alegeri nu cu simple decla
rații și promisiuni, ci cu limbajul 
concret și convingător al faptelor 
de viață. „A fost îndeplinit cu suc
ces programul prezentat poporului 
în alegerile trecute" — glăsuiește 
Manifestul, concentrînd în această 
frază lapidară roadele unor ani 
în care întregul popor a mun
cit cu neîntrecută hărnicie. In
spiră profundă satisfacție și mîn- 
drie tabloul realizărilor din 
toate domeniile de activitate, 
sintetic și expresiv conturat 
de Manifest. Este o realitate că

orice domeniu s-ar lua ca termen 
de referință — dezvoltarea indus
triei sau agriculturii, înflorirea ști
inței, învățămîntului și culturii, 
multiplele îmbunătățiri intervenite 
în condițiile de viață ale celor ce 
muncesc, perfecționările în organi
zarea și conducerea vieții econo- 
mico-sociale, adîncirea democratis
mului sau activitatea internaționa
lă a partidului și statului nostru
— perioada dintre Congresul al 
X-lea și Congresul al XI-lea se 
definește, așa cum pe bună drep
tate subliniază Manifestul drept 
cea mai rodnică din istoria țării.

O dată mai mult, mai evident ca 
oricînd, apare pentru întregul popor 
că între vorba și fapta partidului 
nostru există o deplină unitate, că 
ceea ce partidul plănuiește se ma
terializează în tot atîtea înfăptuiri
— care schimbă mereu în mai bi
ne înfățișarea țării, condițiile de 
viață ale celor ce muncesc. Aceas
ta întărește convingerea că și ceea 
ce a hotărît Congresul, ceea ce 
este înscris în Manifest își va găsi 
materializare, spre binele și ferici
rea națiunii.

Astfel, continuarea în ritm in
tens a politicii de industrializare 
socialistă, progresele preconizate în 
modernizarea industriet, în ridica
rea economică accelerată și înflo
rirea tuturor județelor țării. în dez
voltarea intensivă și multilaterală 
a agriculturii, în sporirea eficien
ței întregii activități economice vor 
da posibilitatea — așa cum arată 
clar Manifestul — unei conside
rabile creșteri a forței economice a 
patriei, apropierii ei de nivelul sta
telor avansate economic.

Manifestul configurează un vast 
program de ridicare a bunăstării 
întregului popor. El își găsește o e- 
locventă expresie în multiplele 
prevederi referitoare la sporirea 
veniturilor reale ale populației, re
ducerea treptată a săptămînii de 
lucru, creșterea volumului de măr-

puse la dispoziția populației,furi
dezvoltarea construcției de locuin
țe, ocrotirea sănătății, extinderea 
comerțului și a prestărilor de ser
vicii, sistematizarea și echiparea 
tehnico-edilitară a orașelor și co
munelor — toate ilustrînd, o dată 
mai mult, că grija pentru om, sa
tisfacerea plenară a nevoilor sale 
constituie țelul suprem al politicii 
partidului, esența însăși a făuririi 
noii orinduiri.

Desigur, obiectivele de perspec
tivă înscrise nu devin realitate în 
mod spontan, de la sine, ci presupun 
o intensă activitate creatoare, efor
turile unite ale întregului popor, 
mobilizarea tuturor resurselor ma
teriale și umane de care dispune 
societatea noastră. Tocmai de ace
ea Manifestul Frontului Unității 
Socialiste cheamă la acțiune între
gul popor, pe toți cetățenii patriei 
— muncitori, țărani, intelectuali, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, 
fără deosebire de naționalitate. 
Fiecare chemare a Manifestului, 
adresată oamenilor muncii din di
ferite domenii de activitate, tutu
ror cetățenilor țării, este o che
mare la mai bine, in propriul lor 
interes, ca și al întregii țări.

Așa cum arăta recent secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „SĂ AC
ȚIONĂM ÎN AȘA FEL ÎNCÎT 
CAMPANIA ELECTORALĂ SĂ 
ÎNSEMNE O MOBILIZARE ȘI 
MAI PUTERNICA A FORȚELOR

A TUTUROR 
MUNCII DIN IN-

POPOR

COMUNIȘTILOR,
OAMENILOR
DUSTRIE ȘI AGRICULTURA, A 
ÎNTREGULUI NOSTRU
PENTRU ÎNFĂPTUIREA NEABĂ
TUTA A IIOTĂRÎRILOR ' 
GREȘULUI AL XI-LEA !“ 
bilanțul bogat al izbînzilor și 
spectivele luminoase pe care 
deschide, prin claritatea cu 
Înfățișează sarcinile esențiale 
fiecare sector de activitate, Mani-

CON-
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i per
le
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Iestul Frontului Unității Socialis
te este menit să contribuie la 
ceastă intensă mobilizare 
ror forțelor națiunii.

Acum, cînd dispunem 
menea instrument viu, 
forță de înrîurire, se ____
absolut toate mijloacele, atît de bo
gate și variate, ale muncii politico- 
educative de masă să fie puse in 
slujba popularizării largi, atractive 
a conținutului Manifestului. Este o 
importantă îndatorire a organiza
țiilor de partid, ca și a organiza
țiilor de masă și obștești, a consi
liilor Frontului Unității Socialiste 
ca, desfășurînd munca politică 
pentru a asigura cunoașterea te
meinică a Manifestului de către 
masele cele mai largi, de în
treaga populație a țării, să subli
nieze obiectivele mari, de interes 
național și, în același timp, să re
leve cum se va repercuta îndepli
nirea lor pe plan local, șă le ra
porteze la realitățile concrete din 
circumscripția electorală sau uni
tatea respectivă, stăruind asupra 
problemelor și sarcinilor Imediate 
care se cer rezolvate. Absolut toți 
membrii de partid, indiferent de 
domeniu de activitate sau funcție, 
trebuie să acționeze ca agitatori în 
mijlocul colectivului în care lu
crează, amplifîcînd și mai mult în 
conștiințe ecoul vibrantelor che
mări ale Manifestului.

încă înainte de a-i da suprema 
consacrare, prin votul de la 9 mar
tie, ca programul de muncă al în
tregii națiuni, să ne exprimăm, 
prin faptele noastre de zi cu zi, 
prin rezultatele obținute în toate 
sectoarele construcției socialiste, a- 
deziunea deplină la programul e- 
lectoral al Frontului Unității So
cialiste, programul ridicării Româ
niei pe treptele tot mai înalte alo 
progresului gi civilizației socialis-

a- 
a tutu-

un ase- 
o marș

de 
cu 
impune ca

rScrisul nostru
votul nostru

Există în momentul 
de față în literatura 
română o evidentă și 
semnificativă creștere, 
o unitate obținută 
printr-o diversitate de 
stiluri și modalități de 
expresie care au da
rul de a da conținutu
lui artei noastre socia
liste mai multă putere 
de convingere și mai 
multă atracție. Există, 
de asemenea, o eflo
rescentă de tinere ta
lente care se pot ex
prima și evidenția, 
dovedind preocuparea 
novatoare a literaturii 
noastre actuale, efor
tul de a elibera gîn- 
direa șl expresia ar
tistică de orice fel de 
rețineri nejustificate.

O evidentă trăsătură 
de unire leagă diferi
tele etape parcurse de 
literatura acestor 
timi treizeci de 
preocuparea 
problematica

general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „are nevoie 
de o literatură veșnic 
tinără, pe care flacăra 
dragostei de om și de 
patrie să nu o lase să 
îmbătrînească nicioda
tă". Această literatură 
nu este apanajul soli
tudinii, nici al unei li
bertăți anarhice și nici 
al unei tinereți biolo
gice, ea se poate rea
liza numai în cadrul 
libertății colective — 
fiind opera tuturor 
plăsmuitorilor de fru
mos din toate genera-

în semnări 
de Virgil 

TEODORESCU

SOCIAL-DEMOCRAT DIN FINLANDA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, joi dimineața, 
delegația Partidului Social-Democrat 
din Finlanda, condusă de Margit Esk- 
man, vicepreședinte al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. în
treprinde o vizită de prietenie in 
tara noastră. Din delegație fac parte 
Pentti Șahi, membru al Comitetului 
Politic Director al P.S.D.F., Ralervo 
Haapasalo, deputat social-democrat 
în parlamentul finlandez, și Rauno 
Viemero, șeful secției relații externe 
a P.S.D.F.

La primire au participat tovarășii 
Cornel Burtică. Lina Ciobanu, Ștefan 
Andrei, precum și Corneliu Mănescu 
și Ghizela Vass, membri ai C.C. ai 
P.C.R.

Cu acest prilej, oaspeții au trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 

' un cordial salut din partea președin
telui Partidului Social-Democrat din 
Finlanda, Rafael Paasio, și a secre
tarului general al partidului. Kalevi 
Sorsa.

în numele delegației, Margit Esk- 
man a mulțumit călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru întrevede
rea acordată, pentru posibilitatea ofe- 

’ rită de a vizita România, dînd o înal
tă apreciere realizărilor remarcabile 
obținute de poporul român în dezvol- 

■ tarea economică și socială a țării.
Mulțumind, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită salutul său cordial lui Ra
fael Paasio și lui Kalevi Sorsa, în
tregii conduceri a P.S.D.F.

în cursul convorbirii a fost expri
mată, de ambele părți, satisfacția 
pentru bunele relații existente între 
Partidul Comunist Român și Parii-

dul Social-Democrat din Finlanda, 
ceea ce corespunde dorinței comune 
de întărire a prieteniei dintre po
poarele român și finlandez, intere
selor dezvoltării colaborării dintre 
forțele muncitorești, progresiste și 
democratice pe plan international.

Apreciindurse în mod pozitiv dez
voltarea relațiilor politice, econo
mice, tehnico-științifice, culturale 
dintre România și Finlanda, a fost 
reafirmată hotărirea P.C.R. și 
P.S.D.F. — partide de guvernămînt 
— de a extinde și adînci raporturile 
de prietenie și colaborare dintre ele, 
de a conlucra mai strîns în rezolva
rea problemelor internaționale, în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii între națiuni. în 
acest context, conducătoarea delega
ției finlandeză a adresat, în numele 
conducerii partidului, invitația ca o 
delegație a P.C.R. să viziteze Finlan
da, invitație care a fost acceptată cu 
plăcere.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale actualității internațio
nale, îndeosebi cele privind evoluția 
situației politice pe continentul eu
ropean. în acest cadru s-a subliniat 
necesitatea încheierii grabnice și cu 
rezultate fructuoase a Conferinței ge- 
neral-europene, care să ducă la a- 
doptarea unor documente ce trebuie 
să servească tuturor popoarelor Euro
pei, să așeze relațiile dintre state pe 
baze noi, să asigure garanția unei de
pline securități, astfel ca fiecare na
țiune să fie la adăpost de orice act 
de agresiune și amestec în treburile 
sale interne, să se poată dezvolta de 
sine stătător pe calea progresului 
economic și social.

In timpul întrevederii s-a apreciat 
că fenomenele de criză din viața eco
nomică internațională — care duc 
la agravarea instabilității și creează 
noi tensiuni în relațiile dintre state 
— reclamă soluționarea problemelor 
economice internaționale într-un mod 
nou, cu participarea activă și pe bază 
de egalitate a tuturor națiunilor și 
în interesul tuturor popoarelor,

Evidentiindu-se că în evoluția vie
ții internaționale schimbările in ra
portul de forte pe plan mondial sint 
în favoarea popoarelor, s-a subliniat 
necesitatea de a se depune eforturi 
în continuare pentru consolidarea 
cursului spre destindere. Cele două 
părți au relevat însemnătatea deose
bită a intensificării acțiunilor unite 
ale partidelor comuniste, socialiste, 
social-democrate, ale tuturor forțe
lor progresiste, ale maselor popu
lare, în vederea instaurării unei noi 
ordini politice și economice interna
ționale. a soluționării, în spirit de
mocratic. a problemelor majore ce 
confruntă omenirea. S-a reliefat, tot
odată. rolul însemnat ce revine țări
lor mici și mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare în rezolvarea acestor pro
bleme. în afirmarea tot mai puterni
că a unei politici de pace, colaborare 
și înțelegere între state.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tuturor membrilor Parti
dului Social-Democrat din Finlan
da salutul comuniștilor români, îm
preună cu urări de prosperitate și 
pace poporului finlandez.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.
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PRETUTINDENI

Adunări pentru desemnarea 
de candidați 

în alegerile de la 9 martie 
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ul- 
ani : 

pentru 
r___  socială
și morală a actualită
ții, pentru tot ceea ce 
constituie esența vieții 
omului, a societății 
noastre socialiste in 
neîntrerupt progres, 
înțeleg prin aceasta, 
așa cum rezultă clar 
din Programul aprobat 
și adoptat de Congre
sul al XI-lea al parti
dului, o literatură ac
tivă, de atitudine, care 
își 
vie 
act 
de 
își propune să sondeze 
și să răscolească adine 
conștiința contempo
ranilor.

Actuala etapă de îm
plinire a personalității 
oricărui scriitor, actua
lele succese ale litera
turii române nu sînt 
opera hazardului și a 
unor incursiuni strict 
personale, ci sînt cu
ceririle realizate de 
întreg frontul scriito
ricesc, atașat ideolo
giei marxist-leniniste 
a partidului nostru în 
această perioadă de 
puternice înfruntări 
de idei.

Poporul nostru, așa 
y^eum spune secretarul

impune prezența 
în actualitate, un 
de răspundere și 
participare care

țiile, conștienți de înal
ta lor misiune dedica
tă formării și dezvol
tării conștiinței socia
liste a semenilor, mo
bilizării și unirii tutu
ror în activitatea con
sacrată îndeplinirii 
programului partidu
lui.

Pe bună dreptate, în 
fundamentalele docu
mente ale Congresului 
al XI-lea, făcîndu-se 
apel la libera dezvol
tare a principiilor in 
spirit democratic, in 
vederea reliefării ade
vărului vieții, a con
cepțiilor avansate, a 
rolului literaturii și 
artei de a-i ajuta pe 
oameni să privească 
mereu înainte, prefi- 
gurind schimbările vii
toare ale societății, se 
subliniază că aceasta 
implică înlăturarea di
letantismului, a super
ficialității și epigonis- 
mului desuet, elimi
narea monotoniei și a 
tiparelor vetuste care 
nu mai rezistă fluxu
lui vital. Literatura 
română a avut și, mai 
ales, cred că are un 
cuvint de spus în evo
luția generală a litera
turii. ca principală ex
presie universală, im- 
punindu-și perspectiva

sa asupra devenirii o- 
mului, a lumii și a u- 
niversului, sistemul 
său imagistic diversi
ficat, complex și ori
ginal, mijloacele cu 
care contribuie la re- 
voluționarea gîndirii și 
eliberarea expresiei, a- 
vind drept scop su
prem dezvăluirea sen
sului fundamental al 
existenței umane.

Scriitorii români 
militează pentru o artă 
angajată, pentru rea
lizarea unei culturi 
care nu poate fi rodul 
unei activități întim- 
plătoare. ci. dimpotri
vă, al unei necesități 
înțelese, o cultură a 
cărei sursă de inspi
rație se impune a fi 
realitatea si umanis
mul socialist.

în acest sens, in in- 
tîmpinarea alegerilor 
de deputati de la 9 
martie, literatura noas
tră. scriitorii înțeleg 
să răspundă cu succes 
comenzii sociale, ridi
cată la rangul de da
torie civică si artisti
că. Prefigurindu-și vo
tul prin scrisul, coti
dian, la 9 martie, o- 
dată cu toti alegătorii, 
scriitorii vor vota 
pentru înflorirea pa
triei. pentru o artă și 
o literatură care să 
facă parte, in mod or
ganic, din civilizația 
României socialiste.

Sînt ginduri care în
suflețesc întreaga ob
ște a scriitorilor. în
tregul front, acum. în 
preajma importantului 
eveniment politic.

Sint angajamente 
ferme puse în slujba 
progresului culturii, a 
împlinirii personalită
ții omului care con
struiește un viitor pe 
măsura sa si oe 
sura năzuințelor 
celor mai înalte.

Prin cărțile pe 
le scriem, prin 
mele si textele i 
tre. ne dăm 
pentru viitorul 1

întreprinderea de utilaje șl piese 8. Cristiande schimb — Suceava. Se elaboreazâ o nouâ șarjâ

în județul Constanța

Au fost încheiate
reparațiile la tractoare

și mașini agricole
mecanizarea a-

a intra in brazdă 
cultivatoare, pes- 
de cereale păioa-

mă- 
sale

• care 
poe- 

noas- 
votul 

____ ___  _ lumi
nos a? tării, pentru cei 
care, prin faptele _ lor 
admirabile, construiesc 
acest viitor.

Stațiunile pentru 
griculturii din județul Constanta au 
terminat reparațiile la tractoarele și 
mașinile agricole care vor fi utili
zate in campania agricolă de Drimâ- 
vară. Sînt gata de 
2 481 tractoare. 724 
te 1 500 semănători 
se si prăsitoare.

în prezent, mecanizatorii constăn- 
teni și-au concentrat eforturile la 
revizuirea si repararea utilajelor de 
irigat, a combinelor de recoltat ce
reale pâioase si a celorlalte mașini 
pentru lucrările agricole de vară.

Au mai terminat reparațiile si 11 
din cele 37 stațiuni pentru mecaniza
rea agriculturii din Dolj, printre care 
cele din Cîrcea. Apele Vii. Seaca de 
Pădure. Argetoaia. Bechet. Filiași, 
Plopșor și Robănești. în acest județ, 
cu importantă pondere în agricultura 
tării, sînt pregătite centru a declan
șa lucrările de primăvară toate plu
gurile, grapele cu disc, sapele rota
tive și frezele pentru legumicultură, 
mașinile de împrăștiat îngrășăminte 
chimice.

Lucrările Conferinței pe țară
a mișcării sportive

ÎN PAGINA A III-A

ÎN ÎNTÎMPINAREA
ZILEI CEFERIȘTILOR

16 februarie, pagină memorabilă 
evocînd luptele ceferiștilor si petro
liștilor din 1933. a devenit în anii 
construcției socialiste un prilej de 
bilanț al succeselor dobîndite de cei 
ce muncesc în transporturile fero
viare. în acest ultim an al cincina
lului. Ziua ceferiștilor este întimpi- 
nată cu prestigioase rezultate. Astfel, 
in intervalul 1971—1974. traficul pe 
calea ferată a cunoscut creșteri în
semnate. consecință directă a dina
mismului economiei naționale. Fată 
de 1970. la finele anului trecut, vo
lumul mărfurilor expediate a cres
cut cu 27,3 Ia sută, iar indicatorul 
călători/km cu 25,9 la sută. Faptul 
că astăzi se transportă mai mult, mai

bine si cu o mai mare eficientă este 
dovedit de reducerea. în această pe
rioadă. a rulajului, de sporirea în
cărcăturii statice pe osie, precum și 
de creșterea cu 17 la sută a vitezei 
trenurilor de marfă. Amplul proces 
de modernizare si dezvoltare a aces
tui sector s-a materializat in extin
derea căii ferate cu peste 700 kilo
metri. în sporirea cu 148 la sută a 
rețelei de căi ferate electrificate. In 
parcul de material rulant au fost 
incluse aproape 800 de locomotive e- 
lectrice. Diesel-electrice și Diesel-hi- 
draulice. precum și 35 000 vagoane 
de călători si marfă, echivalente pe 
patru osii.

(Aaerpres)

Pe platforma industrială 
a Tirgoviștei, la „SARO" 
— marca strungurilor au
tomatizate românești — in 
capătul seefiei de 
acolo unde ultima 
sie a produsului 
colective ia forma 
virșirii, am asistat, 
șitul lui ianuarie, 
moment emoționant. Două 
strunguri „Made in Roma
nia", un SARO-25 și un 
SNA-710, mașini-unelte da 
înaltă precizie, cu perfor
manțe capabile să concure
ze unele dintre cele mal 
reușite produse de acest 
gen din lumea întreagă, 
erau supuse unei toalete 
finale făcute cu deosebită 
grijă. O fată le ștergea cu 
gingășie, ca și cînd ar fi 
curâtat niște bibelouri de 
artă, cu gesturi cum nu
mai miinile unei fete știu 
să facă, parcă ar fi spălat 
o fată de copil sau ar ti 
mîngiiat un chip iubit.

Erau incorporate in ace
le două strunguri ni 
sute de ore de mti 
și o incalculabilă 
te de inteligentă și 
Alura lor de piese desă- 
vîrșite, capabile să-ai de
monstreze pe loc perfor
mantele, imi apărea A prin 
ea însăși o sfidare la'adre
sa imposibilului. Căci nu o 
dată, în anii mai de de
mult. îndeosebi în prima 
perioadă de după „marea 
preluare" — naționalizarea

montaj, 
expre- 
muncii 

desă- 
la sfîr- 
la un

numai 
ncă. ci 
antita- 

i talent

Săritorii despre actualitatea serialistă a terii
— ne-a fost dat să auzim 
rostindu-se de către voci 
„pricepute" că multe ne 
vor ti imposibile, că ne lip
sea „fundamental" ba una, 
ba alta, și că niciodată nu 
vom reuși să atingem ma
rile performante ale tehni
cii mondiale. Și iată că am

adevărată giuvaergerie po
sibilitățile maxime ale pa
rametrilor săi tehnici — 
erau dichisite cu dragoste 
și ambalate cu deosebită 
grijă pentru a fi expediate 
pe adresa Expoziției din 
Tokio, unde urmează ca în 
aprilie să-și dovedească

crează astăzi cu strunguri 
SARO și performantele ob
ținute cu ajutorul lor sînt 
pretutindeni recunoscute. 
Dar în spatele acestor per
formanțe tehnice se află 
performanțele umane ale 
tinărului colectiv din uzina 
tîrgovișteană. Lupta cu

„T rebuie" sinonim
cu „putem!"

Reportaj de loan GR1GORESCU

reușit. Nu doar acum, nu 
numai cu aceste strunguri, 
ci mai de mult timp, in nu
meroase domenii ale știin
ței și tehnicii românești 
Cele două strunguri — pri
mul reducînd „toleranța" 
clasică in realizarea unor 
piese complexe la mai pu
țin de o sutime de milime
tru in raport cu lungimea 
de două mii de milimetri a 
axelor de otel pe care le 
poate strunii, iar al doilea 
demonstrind prin turela sa 
prevăzută cu cinci scule de

performanțele competitive 
in fața specialiștilor din lu
mea întreagă.

Nu erau primele piese 
produse de „SARO", deoa
rece. din 1972. cînd tot in 
acest loc. cu aceeași dra
goste și cu aceleași gesturi 
de fată se dichisea cel din
ții strung fabricat aici, pe 
poarta uzinei au ieșit sute 
de asemenea exemplare 
purtînd marca uzinei de pe 
malul Dîmboviței. în mul
te ateliere de înaltă preci
zie din întreaga tară se lu-

micronul în reducerea „to
leranțelor" de execuție a 
pieselor strunjite cu aces
te mașini sub parametrii 
„îngăduiți" este o luptă pli
nă de intransigentă, desfă
șurată in primul rînd de 
comuniștii uzinei cu „tole
ranțele" față de comporta
mentul și atitudinea fiecă
rui membru al colectivului. 
Un colectiv prin excelență 
tînăr. O tinerețe frenetică, 
caracterizată de setea de a 
cunoaște. imens capital 
uman ce se cere fructificat

cu exigență prin supunerea 
permanentă la testele cali
tății.

„Aici desăvîrșim mașini- 
uneLte de mare performan
tă — ne spune inginerul 
Mihai Savu — dar. totoda
tă. trebuie să desăvîrșim 
calitățile umane, etico-mo- 
rale ale unui tineret căruia 
i s-a încredințat o muncă 
de înaltă exigentă tehnică". 
Sînt peste o mie de tineri 
sub 23 de ani. Cei mai multi 
dintre ei — specializați în 
școli profesionale și in ate- 
lierul-școală al uzinei. O a- 
devărată pepinieră de cadre 
ale celei mai înaintate teh
nici, tineri recrutați din 
satele bazinului dîmbovi- 
țean care aspiră la o înaltă 
specializare. Din loc în loc, 
în marile ateliere ale u- 
zinei, chemări la autoexi
gență, inscripții lapidare, 
dar elocvente, ca niște me- 
mento-uri ale semnificației 
și implicațiilor în procesul 
de producție pe care le pot 
avea orice abateri de la 
disciplina muncii : „O zi de 
absență, pe an. a fiecărui 
angajat al uzinei înseamnă 
o pierdere de 27 strunguri... 
Zece minute pierdute de 
fiecare muncitor, pe zi, în
seamnă anual 845 de 
egal cu 
SARO...".

trei
ore, 

strunguri

(Continuare în pag. a IlI-a)
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SOCIETATE
POLITICĂSTAT

indivi- 
venali- 

lipsă de 
— au 

a-

unei societăți drepte, 
pe principiile dreptății 

morale înaintate

Pe șantierele noilor capacități de îngrășăminte chimice

Ca țl alte cartiere bucureștene, cartierul Drumul Taberei a cunoscut in ultimii ani o puternica dezvol
tare. lată o imagine a unor noi construcții de locuințe Foto : E. Dichiseanu

in. Politica pentru care votăm
10. O societate a eticii si echității

iFAPTUL
DIVERS

Făurlrea 
întemeiată 
sociale, ale unei 
și în care fiecare om să-l fie ce
luilalt tovarăș și frate, s-a situat 
in mod constant printre obiectivele 
fundamentale ale politicii partidu
lui de-a lungul întregii sale exis
tențe. „Unul din elementele esen
țiale care au dinamizat masele în 
lupta revoluționară — spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu — a 
fost năzuința fierbinte spre drep
tate socială, spre instaurarea in 
viața societății a egalității intre oa
meni, a principiilor moralei comu
niste".

Cucerirea puterii politice șl eco
nomice de către oamenii muncii, 
dispariția claselor exploatatoare — 
a căror existență socială se baza pe 
exploatarea si a- 
suprirea maiori- --------------------
tătii covîrșitoare 
a societății, pe _ 
cea mai flagran- 
tă inechitate so- 
cială. pe 
dualism, 
tate si 
scrupule 
deschis calea 
firmării unei mo
rale noi în viata 
socială, a unor 
raporturi superi
oare între oameni, 
bazate pe respect 
și colaborare. 
„Principiile eti
cii socialiste — 
se subliniază în 
Programul parti
dului — nornese 
de Ia lichidarea 
proprietății capi
taliste asupra mij
loacelor de pro
ducție, a oricărei 
exploatări și ine
galități sociale și 
bazează pe proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de producție, pe 
afirmarea noilor relații de produc
ție și a principiilor de repartiție so
cialistă. pe egalitate si dreptate so
cială".

Atenția primordială pe care 
partidul o acordă făuririi unui om 
nou, cu înalte trăsături politico
morale, afirmării în toate sferele 
vieții sociale a principiilor eticii și 
echității socialiste este determinată 
de faptul că socialismul presupune 
nu numai un înalt nivel de dezvol
tare a forțelor de producție și 
schimbarea revoluționară a relații
lor de producție, ci și transfor
mări radicale in conștiința mase
lor. Cultivarea trăsăturilor moralei 
comuniste constituie o necesitate 
obiectivă, o cerință legică, intrucit 
nu se poate făuri o societate 
dreaptă dacă membrii acesteia nu 
sînt caracterizați printr-o desăvîr- 
șită corectitudine atit fată de mpn- 
că și avutul obștesc, față de an
samblul îndatoririlor sociale, cît și 
în raporturile cu ceilalți oameni. 
Făurirea unui asemenea om repre
zintă, în esență, factorul primor
dial în realizarea Programului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate șî înaintare 
a României spre comunism.

Asimilînd experiența adîncă de 
viață a poporului, prețuind tradi
țiile înaintate ale acestuia, sor
bind din seva înțelepciunii sale și, 
totodată, bazîndu-se pe 
materialismului dialectic 
partidul acționează pe 
planuri spre a determina 
celor mai nobile virtuți 
adevăr și dreptate, de responsabi
litate socială și omenie, ce au ca- 

^jracterizat dintotdeauna pe cei mai

I/V

buni fii ai poporului — sinteza su
perioară a acestor trăsături morale 
fiind insuși umanismul socialist, 

fundamentală a Progra- 
și a întregii activități a 
care situează pe primul 
și presupune realizarea

trăsătură 
mului. ca 
partidului, 
plan omul 
fericirii personale în contextul fău
ririi fericirii întregului popor.

Perioada marcată de Congresele 
al IX-lca, al X-Iea și al XI-lea 
ale partidului a marcat o deschi
dere largă spre problemele moralei 

a ridicat pe un plan 
nou, superior, abordarea 

fiind, totodată, 
prin cadrul atot- 

al măsurilor inițiate 
pentru încetățenirea 

eticii și echității so-

sociale, 
calitativ 
acestor aspecte, 
caracterizată 
cuprinzător 
de partid 
principiilor 
ciallste in toate sferele vieții so-

ÎN ROMÂNIA

martie SOCIALISTĂ

Pe litoral 
înfloresc 
trandafirii

colaborării șl solidarității, ale drep
tății și echității socialiste. Apro- 
bind Codul etic, Congresul al XI-lea 
a stabilit ca prevederile sale să fie 
considerate componente ale Progra
mului P.C.R. ; in felul acesta, apli- 
oarea riguroasă a acestora a deve
nit obligatorie pentru fiecare co
munist, după cum prin adoptarea 
Codului toți 
Un îndrumar 
iate, o armă 
turile lor de 
lupta pentru 
piilor eticii șl echității 
compartimentele vieții sociale.

In sfera producției materiale, 
promovarea principiilor eticii și e- 
chității socialiste presupune din 
partea fiecăruia larga afirmare a 
atitudinii noi față de muncă și fată 

de avutul obștesc, 
manifestînd Înal
tă conștiință pro
fesională, spirit 
creator, perseve
rență In gospodă
rirea cît mai efi
cientă a resur
selor societății, 
combativitate îm
potriva risipei de 
orice fel, a mani
festărilor de in
disciplină, super
ficialitate și lipsă 
de răspundere în 
muncă.

In sfera repar
tiției, aplicarea 
fermă a principi
ilor echității so
cialiste impune 
grijă statornică 
pentru ca retri
buția să exprime 
cît mai fidel can
titatea, calitatea 
și importanta so- 
depuse, să deter-

cetățenii au dobindit 
de conduită In socie- 
de neprețuit in efor- 
autoperfecționare, in 
generalizarea princi- 

tn toate

Ce trebuie să știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

Cu forțe unite-restanțele 
sînt mai ușor înlăturate

9
în acest an sînt prevăzute să intre în funcțiune importante capa

cități de producție în industria de îngrășăminte chimice. Pe baza lor, 
ca și prin folosirea judicioasă a instalațiilor existente, în ultimul an 
al cincinalului — așa cum prevede planul național unic — trebuie să 
se realizeze o producție de îngrășăminte in substanță activă de 1980,6 
mii tone. Tocmai de aceea, la combinatele de îngrășăminte chimice 
din Arad. Turnu-Măgurele. Craiova și Tîrgu-Mureș, una din proble
mele esențiale la ordinea zilei constă in asigurarea tuturor condițiilor 
pentru intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor, cu atit mai mult 
cu cît unele sînt întîrziate față de graficele stabilite. Și aceasta depinde 
de toți factorii care, potrivit legii, poartă răspunderea pentru realiza
rea în bune condiții a noilor investiții — beneficiari, constructori, 
zori de utilaje, proiectanți.

Care este stadiul realizării acestor investiții, acum, In cea 
doua lună a anului ? Ce măsuri se întreprind pentru accelerarea 
rilor astfel incit termenele stabilite pentru debutul productiv al 
instalații să fie respectate ? La aceste întrebări răspund astăzi 
de răspundere din aceste unități și din ministerul de resort.

— Care proiectanți 7
— De la Institutul de proiectări 

pentru uzine chimice din București.
Deci, tot același institut, care acor

dă — prin telefon și telex — „asis
tență

Deși considerată ca foarte fri
guroasă, luna februarie din acest 
an (cel puțin pînă acum) a 
adus mai mulți ghiocei decît 
fulgi de nea. Ghiocei au răsărit 
și pe litoral. Și nu numai ghio
cei. Nu departe de Constanța, 
la Valul lui Traian, au înflorit... 
trandafirii albi. (Probabil in lo
cul zăpezii care se lasă aștep
tată). Ciudat este și faptul că 
trandafirii roșii s-au păstrat 
îmbobociți încă din toamna tre
cută. iar acum sint gata-gata 
să-și desfacă petalele. Pe faleza 
stațiunii Olimp se pot culege 
românite înflorite, iar deasupra 
Constantei se rotesc, de citeva 
zile, cirduri de giștc polare, care 
iernează în zona lacului Sinoe. 
în fiecare an. înainte de a ple
ca. această rotire a lor e ca un 
salut adresat gazdelor. după 
care cedează locul păsărilor care 
se întorc din țările calde. Pină 
acum nu și-au vestit încă sosi
rea. Or fi știind ele ceva...

furni-
de-a 

lucră- 
noilor 
factori

telinică"...

TG. MUREȘ

privește situația de Ia Combi- 
de îngrășăminte azotoase din

naționale. Ele se

concepția 
și istoric, 

multiple 
înflorirea 

de cinste,

ciale. Sint semnificative în acest 
sens prevederile Codului mujicii 
care înscrie dreptul cetățenesc la 
muncă și indatorirea de onoare a 
fiecăruia de a munci, de a-și cîș- 
tiga existența intr-un mod demn și 
util societății, manifestările de pa
razitism social fiind incompatibile 
cu orînduirea socialistă, cu princi
piile eticii și echității socialiste. La 
rindul ei, Legea retribuirii se înte
meiază ferm pe principiile echită
ții, pune ordine în domeniul remu
nerării și urmărește înlăturarea ori
căror incorectitudini sau abuzuri ; 
legea proclamă ferm că fiecare 
om al muncii este retribuit în 
raport cu cantitatea, calitatea 
și importanța socială a muncii sa
le, cu contribuția directă la înflori
rea societății, conform principiului 
„retribuție egală pentru muncă 
egală". Pe de altă parte, îm
bunătățirile aduse legislației penale 
au contribuit la o evaluare mai 
realistă a gradului de pericol social 
al diferitelor fapte antisociale, iar 
Legea privind controlul bunurilor 
clobîndite ilicit este menită să îm
piedice tendințele de înavuțire prin 
mijloace necinstite.

O excepțională însemnătate pen
tru întreaga dezvoltare a societății 
noastre are adoptarea de către Con
gresul al XI-lea a Codului etic, 
întruchipare a cerințelor umanis
mului consecvent, propriu societății 
noastre socialiste, care situează 
printre țelurile ei fundamentale 
afirmarea plenară a omului, a vir
tuților umane, promovarea unor ra
porturi noi între oameni. Avem de
plin temei de a ne mindri cu fap
tul că a revenit societății noastre, 
călăuzită de idealurile partidului, 
misiunea nobilă de a imnlini stră
vechile năzuințe de așezare a rela
țiilor sociale pe bazele umane ale

cială a muncii 
mine corelarea judicioasă între ve
niturile mari și mici, paralel cu 
cultivarea intransigenței principiale 
față de manifestările de individua
lism, față de tendințele de a pre
tinde cît mai mult de la societate 
și a-i da cit mai puțin.

Pe planul general al vieții sociale, 
din cerințele Codului etic decurge 
îndatorirea fiecărui cetățean de a 
fi în orice împrejurări cinstit, sin
cer, principial, sprijinitor activ al 
noului, de a milita permanent pen
tru promovarea relațiilor de co
laborare și întrajutorare tovără
șească, de solidaritate, încredere ți 
respect reciproc, combătînd cu fer
mitate influențele ideologiei și mo
ralei burgheze.

Acum, imperativul subliniat preg
nant de partid este ca normele în
scrise în Codul etic să fie nu nu
mai aprobate principial, ci și ma
terializate în fapte cotidiene de 
viață, în cele mai diverse sfere 
ale activității sociale.

în felul acesta, societatea noas
tră socialistă iși va dovedi, in tot 
mai mare măsură, superioritatea 
de esență asupra societății capita
liste, nu numai prin Capacitatea de 
a imprima un ritm impetuos al 
dezvoltării economice și de a rea
liza o democrație autentică, dar și 
prin nivelul ei etic general, prin 
consecvența cu care propagă înal
tele valori morale și face ca ele să 
fie asimilate organic de întregul 
popor.

Votind, 
cfetate a 
te, votăm 
tră spirituală, pentru omul societă
ții comuniste. în al cărui profil 
moral se vor întruni cele mai alese 
virtuți umane.

la 9 martie, pentru o «o- 
eticii si echității socialis- 
pentru înnobilarea noas-

y

ARAD TURNU-MĂGURELE

Cartea sate
Ne aflăm în plină desfășurare 

a tradiționalei manifestări cul- 
turai-artistice de masă „Luna 
cărții la sate". Printre acțiunile 
inițiate în această perioadă, me
nite să contribuie la răspîndirea 
cărții în mediul rural, se nu
mără și cele ale cooperației de 
consum, care contribuie la des
facerea, prin unitățile sale, a u- 
nui mare număr de cărți. Ast
fel. în cadrul amplei acțiuni 
„Formați-vă biblioteci persona
le", cooperația de consum a pus 
în vinzare un număr mare de 
volume, care contribuie la for
marea sau îmbogățirea bibliote
cilor personale ale sătenilor. 
Numai în 1974, cooperația de 
consum a pus la dispoziția lo
cuitorilor de la sate un număr 
de peste 10 000 000 volume, va
loarea cărților cumpărate de să
teni fiind cu peste 12 la sută 
mai mare decît în anul prece
dent. Tot în anul trecut rețeaua 
de librării și raioane de difuza-

re a cărții la sate s-a extins cu 
263 de unități, ajungind in pre
zent la peste 2 200. la care se 
adaugă alte 6 500 puncte de di
fuzare a cărții din cadrul maga
zinelor mixte și 3 800 difuzori 
permanenți in unitățile agricole 
socialiste. întreprinderi și insti
tuții. Un important număr de 
cărți se difuzează și prin sec
țiile județene „Cartea prin poș
tă" și prin Librăria centrală din 
București (str. Serg. Nuțu Ion 
8—12, sectorul 6). De asemenea, 
o contribuție însemnată la răs
pîndirea cărții la sate au adus-o 
elevii și cadrele didactice din 
școli. Anul acesta, incă din pri
mele zile ale „Lunii cărții la 
sate" se constată o afluență 
sporită de cumpărători de carte 
in unitățile cooperației de con
sum.

Tn fotografie : Librăria din 
Recaș, județul Timiș, a coope
rației de consum.

ah

Coloranfi pentru uz casnic
BRAȘOV (Corespondentul 

„Scînteii", Nicolae Mocanii). — 
Colectivul întreprinderii „Colo- 

Codlea manifestă o preo- 
de lârgi- 
de colo- 
al căror 
la 350 de 

acestor 
deosebită

rom“ 
cupare constantă față 
rea continuă a paletei 
ranți și intermediari, 
număr a ajuns, astăzi, 
sortimente. In cadrul 
preocupări, o atenție 
se acordă lărgirii gamei colo
ranților destinați consumului 
casnic, in special pentru vopsi
rea firelor și confecțiilor sinte
tice. De la începutul anului tre-

cut și pină in prezent au fost 
lansate in fabricația de serie un 
număr de 30 de nuanțe de co- 
loranți „Gallus". în amestecuri 
cu totul noi. Cu aceștia, numă
rul coloranților destinați consu
mului casnic produși la Codlea 
se ridică la 85. De subliniat că 
noile sortimente de colorând au 
fost realizate pe baza cercetări
lor pronrii, pe instalațiile exis
tente. Noi sortimente de colo
rând pentru consumul casnic 
vor fi asimilate, in continuare, 
si in acest an.

Ing. Constantin Cornea, director al 
combinatului :

— Termenul de punere in func
țiune a combinatului este prevăzut 
pentru 
Două 
sosirea pe șantier a celor 1 905 tone 
utilaje 
care convertorul de oxid 
bon și coloana de sinteză pentru a- 
moniac (furnizori — uzinele „Grivița 
roșie" și întreprinderea de mașini 
grele din București), instalații care 
condiționează deschiderea unor im
portante fronturi de montaj ; 2) con
centrarea forțelor constructorilor șl 
montorilor pentru a face față „vîr- 
fului" de lucrări necesare asigurării 
punerii în funcțiune a instalațiilor. 
Considerăm că trebuie intensificat 
ritmul de lucru la montajul cazane- 
lor și al instalațiilor de automati
zare,. precum și ritmul de construc
ție la centrala termotehnică. la stația 
de tratare a apei. Ia rețeaua de ca
nale.

— Combinatul, in calitate de be
neficiar, 
tor 7

— Am 
execuția 
generare 
carburanți, 
chimice și automatizări) care nece
sită multă manoperă. Deoarece se 
ivesc frecvent neconcordanțe între 
proiectele de execuție și situația de 
pe teren, am solicitat conducerii Insti
tutului de proiectări pentru uzine 
chimice din București o prezență ac
tivă a proiectanților pe șantier. Din 
păcate insă, asistența tehnică ni se 
acordă mai mult prin... telexuri și 
telefoane.

sfirșitul lunii decembrie a. c. 
sint problemele urgente : 1)

tehnologice restante, intre
de car-

cum sprijină pe construc-

preluat de la constructor 
unor lucrări (stația de re- 
pentru uleiuri, depozitul de 

laboratorul de analize

Tricolorul românesc pe a 90-a navă intrată in dotarea 
flotei maritime comerciale

Tricolorul patriei noastre a fost 
arborat, zilele acestea, pe cea de-a 
90-a navă intrată in dotarea 
maritime comerciale. Este 
de cargoul „Olănești", de 
tdw, construit la Șantierul 
Galați. De la începutul anului și 
pînă in prezent, in registrele na-

flotei 
vorba
7 500 

naval

vale ale României au fost înmatri
culate petrolierul „Banat" de 85 250 
tdw, vasul specializat pentru trans
portul mărfurilor in vrac „Live- 
zeni" de 25 000 tdw. mineralierul 
„Cîmpulung" de 12 500 tdw și car
goul „Plopeni" de 4 400 tdw.

Ing. Tănase Zaharescu, directorul 
combinatului :

— Instalația de îngrășăminte chi 
mice complexe trebuie pusă în func 
țiune in luna noiembrie, dar o serie 
de furnizori nu și-au respectat 
obligațiile contractuale ; întîrzierile 
ajung pină la 9 luni (întreprinderile 
„Grivița roșie" și de mașini grele 
din Capitală, de utilaj chimic Plo
iești, „Independența" Sibiu, de utilaj 
alimentar din Slatina și de utilaj 
chimic și forjă din Rimnicu-Vîlcea). 
restanțele ridicindu-se la 577 tone, 
în ritm necorespunzător se desfă
șoară și activitatea constructorilor 
din cadrul T.C.I. București, care au 
adăugat la întîrzierile din anul tre
cut pe cele din luna ianuarie. întru- 
cit la unele poziții nu a existat front 
de montaj, iar la altele au lipsit..

■ montorii, stocul de utilaje la sfirșitu) 
lui ianuarie se ridica la 1 300 tone.

— Dv. nu aveți îndatorirea de a 
participa cu lucrători la montaj ?

— 60 de montori din cadrul 
binatului lucrează alături de 
structor și avem posibilitatea 
ridica la 200 numărul acestora,
structorul spune că nu a sosit încă.. 
momentul.

— Dar la „Grivița roșie" din Bucu
rești, știți că vă așteaptă, din luna 
decembrie anul trecut, un convertor? 
Nu vă este necesar ?

— Ne este necesar, dar transportul 
nu intră în sarcina noastră, ci a Cen
tralei pentru aprovizionarea si livra
rea produselor chimice...

Cît 
natul _ .
Tg. Mureș, amănunte primim de la 
tov. Alexandru Ștefănescu, directo
rul Direcției investiții din minister :

— In cadrul complexului de insta
lații „Azot 5“ (termen reprogramat 
de punere in funcțiune în luna mar
tie a. c.), linia tehnologică pentru 
fabricarea amoniacului produce la 
întreaga capacitate, iar cele de uree 
și azotat se află în probe tehnologice. 
Pentru luna aprilie este prevăzută 
intrarea în funcțiune a instalației 
de îngrășăminte 
plexe. La acest 
rui termen de 
tare a fost reprogramat. 
unele materiale necesare montajului 
(fitinguri și manșoane din poliester 
armat). Constructorii trebuie să ac
celereze ritmul lucrărilor la turnul 
de granulare, a cărui execuție este 
intirziată.

chimice 
obiectiv, 

intrare în
com- 

al că- 
exploa- 
lipsesc

com- 
con- 
de a 
Con-

CRAIOVA

Ing. Gheorghe Gheban, directorul 
combinatului :

— în luna iulie trebuie să intre In 
funcțiune instalația de îngrășăminte 
chimice complexe. Deși au mai ră
mas pînă atunci doar 5 luni, perioa
dă in care trebuie să se efectueze și 
probele tehnologice, o serie de lu
crări importante sint rămase în 
urmă. Constructorii s-au concentrat 
asupra montării părții termotermice 
de la centrala termică. Montorii nu 
au asigurate însă o serie de mate
riale care trebuie să sosească din 
import și din țară (tuburi de poli- 
ester armat). Proieclanții răspund 
greu apelurilor de pe șantier.

★

Stadiul lucrărilor de investiții in 
cele 4 combinate de îngrășăminte 
chimice, al punerilor în funcțiune 
este departe de a fi mulțumitor. Pe 
toate aceste șantiere se înregistrează 
restanțe față de graficele de execu
ție stabilite ; constructorii de utilaje 
tehnologice nu și-au onorat integral 
obligațiile asumate. Anumite neajun
suri se datorează unor unități din 
cadrul Ministerului Industriei Chi
mice. Astfel, Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică este in restanță cu impor
tante cantități de tuburi de poliester 
armat necesare șantierelor. Iată pro
blemele care trebuie să stea de ur
gență în atenția ministerului de re
sort, spre a se evita neajunsurile de 
anul trecut, cind nu s-a îndeplinit 
integral planul de punere în func
țiune a noilor obiective și capacități 
productive ; ca titular de investiții, 
ministerul poartă răspunderea pen
tru realizarea riguroasă a fiecăreia 
dintre investițiile din industria chi
mică. Ne așteptam ca, în cadrul an
chetei noastre, beneficiarii noilor in
stalații de ingrâșăminte chimice să 
aibă o poziție mai critică țață de 
propriile neajunsuri, o atitudine mai 
fermă în ce privește modul în care 
își îndeplinesc obligațiile unii furni
zori de utilaje și proiectanți. Ei sint 
deplin răspunzători de punerea în 
funcțiune a noilor obiective și capa
cități, de realizarea celor aproape 
2 milioane tone de îngrășăminte chi
mice în substanță activă în 1975. In 
ce privește sesizările la 
constructori, furnizori și 
vom înfățișa opiniile lor 
măr viitor al ziarului.

Sa întîmplat 
pe „Dealul 
Negru“

Șoferul Valeriu Strole, de la 
autobaza Găești a Întreprinderii 
de transporturi auto Tirgoviște, 
a fost trimis la Timișoara cu 
un camion încărcat cu materiale 
de construcții. Totul mergea 
„ca pe roate". Șoferul conducea 
cu maximă atenție, mai ales de 
cind începuseră serpentinele de 
pe „Dealul Negru", din raza 
județului Vîlcea. Dar tocmai 
aici, la kilometrul 163 + 500, sis
temul de frlnare s-a defectat 
brusc, camionul s-a răsturnat 
într-o prăpastie, iar șoferul și-a 
pierdut viața. Nu putem anti
cipa concluzia organelor de an
chetă. Oricare ar fi, un om ti- 
năr (27 de ani) nu va mai fi 
printre noi și, în urma lui, 
copil a rămas orfan, lată de 
sintem nevoiți să dăm incă 
claxon de alarmă, pe care să-l 
audă toți cei care verifică sis
temele de frînare, una din cau
zele cele mai frecvențe ale ac
cidentelor de circulație. După 
cum, din cind în cind, nu stri
că și cite o verificare a... veri
ficatorilor I

Cacealma
Pentru spectacolul de muzică 

ușoară de la Focșani, din seara 
de .miercuri, 12 februarie, bile
tele au inceput să se vîndă cu 
mult timp înainte. 8 lei biletul, 
plus 8 lei pentru alte două bilete 
de participare la un concurs 
„Recunoașteți interpretul ?“ or
ganizat de A.T.M. și revista 
„Ateneu", concurs dotat cu pre
mii : magnetofon. tranzistor, 
picup... Cităm din regulamen
tul concursului : „Plicurile vor 
fi trimise pe adresa : A.T.M. 
București, str. Filimon Sîrbu nr. 
16. pină la data de 15 octombrie 
1973. Tragerea la sorți va avea 
loc la data de 1 noiembrie 1973". 
Nu. n-am greșit data. E vorba 
de un concurs de acum doi ani, 
care a ajuns la Focșani abia 
acum. Dacă nu dădeai 8 lei pen
tru concurs, nu luai nici bilet 
de intrare la spectacol. Cortina 
a fost trasă. Pînă la tragerea la 
sorți din... 1973. așteptăm „a- 
plauzele" în 1975 !

ti-
un 
ce 
un

Poștaș
* ’ Vcu trompeta

adresa unor 
proiectanți, 
intr-un nu-

provoacă 
dar ți 
blocuri- 

Am 
in

Dan CONSTANTIN

Se precizează in docu
mentele Congresului al 
XI-lea al P.C.R. că. in ca
drul sistematizării terito
riului și localităților, in 
procesul de inflorire armo
nioasa a tuturor categorii
lor de așezări, de apropie
re treptată a condițiilor de 
viață din sate 
orașe, urmează 
calități rurale 
nesc premise 
dezvoltare să fie transfor
mate in centre economice 
și sociale cu caracter ur
ban ; într-o primă etapă, 
corespunzind cincinalului 
1976—1980, este prevăzută 
constituirea a cel puțin o 
sută de asemenea 
Această acțiune 
tă o componentă 
tantă a procesului 
ral de urbanizare, 
șat 
sfert de veac In România 
— proces avind drept 
mei obiectiv prefacerea 
petuoasă, economică și 
cială, a țârii și dirijat 
mod științific, prin politi
ca partidului și statului 
nostru, spre asigurarea bu
năstării materiale si spiri
tuale a tuturor cetățenilor.

Este de La sine înțeles că 
evidențierea unei compo
nente — a categoriei de lo
calități care urmează să-și 
schimbe statutul. deve
nind orașe — nu înseamnă 
cîtuși de puțin o absoluti
zare, considerarea între
gului proces de urbanizare 
ca reducindu-se la această 
componentă, sau micșora
rea atenției acordate celor
lalte așezări. Dimpotrivă, 
toate orașele și comunele 
iși vor continua dezvolta
rea inaugurată in anii so
cialismului : evidențierea 
amintită are însă rostul de 
a surprinde momentul 
schimbării de calitate pe 
parcursul apropierii dia
lectice a satului de oraș, 
moment care justifică o 
grijă aparte, intrucit mar-

de cele din 
ca acele lo- 
care intru- 
optime de

de mai bine

centre. 
reprezin- 

impor- 
gene- 

declan- 
de-un

te- 
tm- 
so- 

in

chează soluționarea unor 
contradicții cu caracter is
toric.

Statuarea noilor orașe, 
așadar, nu va fi un simplu 
act administrativ, o înlo
cuire formală de denu
mire, ea va corespunde 
unei reale înscrieri a aces
tora in rîndul localităților 
cu standard de viată ur
ban. Mai intii că acțiunea

46 au canalizare, iar 83 au 
un nivel semnificativ in 
privința modernizării stră
zilor.

Alegerea, deci, nu s-a 
făcut la întimplare. S-a ți
nut seama, cum arătam, 
de criteriul potențialului 
economic și al înzestrării 
actuale, de mărimea așe
zărilor (96 la sută dintre 
comunele respective au

fa- 
sus, 
ter- 

peste 
va fi

Cu toate premisele 
vorabile expuse mai 
constituirea intr-un 
men atit de scurt a 
100 de noi orașe nu
o treabă ușoară și nu va 
veni nicidecum de la sine. 
Ea va fi sprijinită pe plan 
central prin dirijarea prio
ritară a unor însemnate in
vestiții : propunerile pen
tru cincinalul viitor pre-

TREPTE SPRE URBANIZAREA SATELOR

Cele peste 100 de orașe
noi ale anului '80

nu pornește pe un teren 
„gol", de Ia zero : din to
talul de 114 așezări vizate 
pentru prima etapă, in 47 
există de pe acum unități 
Industriale de importantă 
republicană, 9 au o zestre 
balneo-climatică șau tu
ristică remarcabilă. Iar ma
rea majoritate 
unități agricole 
rang — stațiuni 
mentale. I.A.S.. 
șociații intercooperatiste 
Multe dintre centrele 
mintite dispun de dotări 
soclal-culturale cu o rază 
de servire depășind sate
le alcătuitoare ale comu
nei : în 43. de pildă, exis
tă și liceu și spital, iar in 
alte 44 — fie liceu, fie spi
tal. Si echiparea edilitară 
vădește un bun inceput : 
dintre cele 114 localități 
luate în considerare. 73 au 
rețea de alimentare cu apă.

găzduiesc 
de prim 

experi- 
I.M.A., a-

a-

peste 5 000 de locuitori ; 17 
dintre acestea — peste 
10 000), de situarea față 
de căile de comunicație, fa
tă de rețeaua generală de 
localități, de densitatea a- 
șezărilor urbane în județ, 
de cerința acoperirii cit 
mai raționale a teritoriu
lui cu dotări social-cultu- 
rale, astfel incit si popu
lația din mediul rural să 
poată beneficia, la sfîrși- 
tul deceniului, de servicii
le urbane necesare, la dis
tanțe convenabile. Pentru 
selecționarea, in baza aces
tor criterii, a unui număr 
de 114 ..candidate", specia
liștii din Comitetul pen
tru Problemele Consiliilor 
Populare și cei din Comi
tetul de Stat al Planificării 
au examinat peste 320 de 
propuneri formulate de co
mitetele executive ale con
siliilor populare județene.

văd pentru aceste localități 
circa 22.6 miliarde lei. des
tinați dezvoltării unități
lor economice existente 
sau construirii unor obiec
tive noi, extinderii sau în
ceperii lucrărilor edilita
re. realizării de noi dotări 
social-cuiturale. De ase
menea, vor fi construite, în 
medie, cite aproape 300 de 
apartamente in fiecare cen
tru urban în devenire. Este 
decisiv insă ca această ac
țiune să fie susținută in 
egală măsură pe plan ju
dețean și local, prin mobi
lizarea resurselor disponi
bile. prin inițiativa, ener
gia și talentul gospodăresc 
al edililor, al cetățenilor — 
beneficiari reali ai tuturor 
infăptuirilor Pe de altă 
parte, este limpede că ea 
nu va putea fi socotită ca 
incheiată la declararea prin 
lege a noilor orașe, și nici

la finele cincinalului, ci 
va continua pe noi coordo
nate, in pas cu dezvoltarea 
generală.

Traducerea în viată a 
prevederilor din documen
tele de partid și de stat re
feritoare la transformarea 
în viitor a unui număr im
portant de localități rura
le în centre economice și 
sociale cu caracter urban 
va avea consecințe remar
cabile în desfășurarea pro
cesului de urbanizare. Cele 
114 așezări luate in atenție 
pentru prima etapă cu
prind la ora actuală — da
că se consideră și zonele 
de influentă, cu satele si
tuate pe o rază de servire 
convenabilă — un număr 
de 2,6 milioane de locui
tori. adică 22 la sută din 
populația rurală a tării. E- 
fectul pozitiv se va face 
puternic simțit mai ales în 
județele cu un grad redus 
de urbanizare deocamda
tă (Botoșani, Bistrița-Nă- 
săud. Sălaj, Vaslui 
Vrancea, de pildă, au sub 
25 la sută populație 
bană — față de media pe 
țară de circa 43 la sută), 
cu un număr mic de ora
șe (Buzău și Brăila — doar 
cite două !) și teritorii în
tinse lipsite încă de așe
zări urbane, de servicii de 
tip orășenesc.

Repartizarea mai armo
nioasă a forțelor de pro
ducție în teritoriu, dispu
nerea mai rațională, mai 
omogenă a centrelor ur
bane. ridicarea pe această 
cale a standardului de via
ță pentru întreaga popu
lație — și mai ales pentru 
locuitorii din mediul ru
ral — împlinirea astfel tot 
mai deplină a principiilor 
echității socialiste vor con
stitui rezultate de cea mai 
mare însemnătate.

sau
ur-

Arh.
Glie orgile SAS ARMAN

Mare încurcătură 
nu numai cetățenilor, 
poștașilor, „botezarea" 
lor cu literele alfabetului, 
mai scris despre acest fapt
rubrica noastră, dar cazul care 
ni se semnalează din orașul 
Cimpeni, județul Alba, ni se 
pare ieșit din comun. Pe stra
da Horea s-au construit 10 (ze
ce) blocuri de locuințe. Toate 
moderne, frumoase. Dar toate 
nebotezate : nici cu litere, nici 
cu numere. Ca să predea unui 
destinatar o telegramă sau o 
scrisoare, poștașul asudă luind 
blocurile la rind. Dacă edililor 
le este atit de greu să numere 
pină la 10, pentru ca respecti
velor blocuri să le dea cite o 
cifră sau fie măcar și o literă, 
de la „A" la „J", le sugerăm 
altceva : să-l înzestreze pe poș
taș cu o trompetă, cu care să 
cheme oamenii in stradă și să 
le predea scrisorile, mandatele, 
telegramele. Ar fi o soluție.„ 

Iliută9 
si amenzile »

Poșta de ieri ne-a adus o 
scrisoare însoțită de o fotogra
fie : „Chipul din poză este al fe
ciorului nostru. Ilie Enache. din 
comuna Suraia, județul Vran- 
cea. Băiat chipeș, dezghețat, in 
care ne pusesem toată nădejdea, 
c-o să ne fie de ajutor la bă- 
trinete. Și cind colo... el umblă 
hai-hui prin țară. De vreo cîțiva 
ani a plecat de acasă 
trimis nici măcar o 
în schimb, primim 
menzi de pe urma lui : ba pen
tru un scandal, ba pentru o că
lătorie fără bilet. Ni s-au tri
mis amenzi din București, Con
stanța, Fetești. Tulcea. Brașov... 
De unde să luăm noi atiția 
bani să-i plătim 
De cite ori 
stăm cu inima strînsă : 
mai fi făcut ?■ 
ne e deloc 

dati la 
și cei 
trebui 
Dar și 
trimită

și nu ne-a 
scrisoare, 

mereu a-

luăm noi 
boroboațele ? 

vedem poștașul. 
«Ce-o 

'» Ca părinți, nu 
ușor să vă rugăm 
ziar. Poate așa vor 
care-1 amendează 

să-l și încaseze 
mai bine ar fi 
acasă".

pe 
să

redactatâ doRubrică
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii'



SClNTEIA — vineri 14 februarie 1975 PAGINA 3

Adunări pentru desemnarea 
de candidați ai Frontului Mlii

Socialiste in alegerile de la 9 martie
în adunările electorale ce au avut 

loc in cursul zilei de joi, pentru 
Marea Adunare Maționaiă 
au mai fost propuși următorii can
didați :

în județul BUZĂU — Maria Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, membră a Biroului Consiliu
lui Național al Femeilor, în Circum
scripția electorală nr. 6 Pietroasele ;

în județul GALAȚI — Lucian Du
mitru Aburel, directorul Institutului 
de cercetări și proiectări pentru con
strucții navale, și Ilie Martin, șef de 
secție la Institutul de cercetări și 
proiectări de fabricație pentru pro
duse plate și acoperiri metalice, în 
Circumscripția electorală nr. 5 Fol- 
tești ;

în județul OLT — Constantin Mi- 
hăilescu, secretarul comitetului co
munal de partid Optași-Măgura, și 
Marin Roșea, secretarul comitetului 
comunal de partid Vilcele, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Scorni- 
cești ;

în județul TELEORMAN — Elena 
Brindușa, directorul școlii generale 
din comuna Cervenia, și Dumitra 
LSurdu, profesoară la școala generală 
din Fintinele, în Circumscripția elec
torală nr. 9 Zimnicea.

Respectînd termenele stabilite prin 
Legea electorală, activitatea de depu
nere a candidaturilor pentru alegerile 
de deputați în COHSÎIiile pOJJU- 
lare se aPr°Pie de sfirșit. Spicuim 
din știrile sosite la redacție :

în județul GORJ adunările cetățe
nești pentru depunerea candidaturi
lor s-au încheiat. La cele 607 mani
festări de acest gen au participat 
peste 68 000 de oameni ai muncii și 
au fost propuși 2 023 de candidați 
pentru organele locale ale puterii de 
stat. Au luat cuvîntul mai mult de 
2 900 de participanți care, exprimin- 
du-și opinia asupra candidaturilor 
propuse, au făcut și peste 1 500 de 
sugestii pentru viitoarea legislatură 
a consiliilor populare. (Dumitru Pru
nă, corespondentul „Scînteii").

Pină în prezent, în județul CARAȘ 
SEVERIN au avut loc 816 adunări

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Electrotehnică 
(clasa a VIII-a) : Transfor
matoare electrice (TVSI). 
16,20 Ctitori de temelii (Isto
ria culturii și civilizației ro
mânești) : „și domniile voas
tre să vă păziți cum știți 
mai bine" (fortificațiile de a- 
pârare în evul mediu româ
nesc). 16,40 Organizare și 
conducere. Structura organi
zatorică a întreprinderilor și 
locul maistrului în această 
structură (ciclu în sprijinul 
perfecționării profesionale, 
realizat cu concursul acade
miei „Ștefan Gheorghiu").

17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba germană 
18,50 Tragerea Loto.
19,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Brașov.

19,20 1001 de seri : Heckle și 
Jeckle.

19,30 Telejurnal. 

i n e m ac

cetățenești, Ia care au fost desemnați 
aproape 1 900 de candidați pentru a- 
legerile de deputați în consiliile 
populare. Au participat peste 110 000 
de alegători. (Nicolae Cătană, cores
pondentul „Scînteii")

La cele 333 de adunări ale alegăto
rilor ținute in județul COVASNA 
pină la ora transmiterii acestei co
respondențe au participat peste 45 000 
de oameni ai muncii. Din rîndurile 
lor, au luat cuvîntul 1781 de cetă
țeni, care și-au spus părerea, susți- 
nind 98 de candidaturi pentru cir
cumscripțiile electorale județene. 154 
pentru circumscripțiile orășenești și 
749 de candidaturi pentru circum
scripțiile electorale comunale. (To
muri Geza, corespondentul „Scînteii")

Răspunzind chemărilor consiliilor 
Frontului Unității Socialiste, aproape 
167 000 de alegători au participat la 
cele 980 de adunări ținute în județul 
DOLJ. Numărul celor care și-au ex
primat acordul prin luare de cuvînt 
este de asemenea grăitor : 5 971 de 
cetățeni. Ei au susținut 205 candidați 
propuși pentru circumscripțiile elec
torale județene, 228 pentru circum
scripțiile municipale și orășenești, 
2 318 candidați pentru circumscrip
țiile comunale. (Nicolae Băbălău).

Peste 86 000 de oameni au partici
pat la cele 851 de adunări ale alegă
torilor ținute în județul Alba. Au fost 
propuse 145 de candidaturi pentru a- 
legerile de deputați în consiliul popu
lar județean, 46 pentru consiliul 
popular al municipiului Alba Iulia, 
252 pentru consiliile populare orășe
nești și 1 482 de candidați pentru a- 
legerile de deputați în consiliile 
populare comunale. Au luat cuvîntul 
4 285 dintre cetățenii prezenți la a- 
dunări. (Ștefan Dinică, coresponden
tul „Scînteii")

Depunerea candidaturilor pentru 
alegerile de deputați de la 9 martie 
s-a încheiat și în județul Dîmbovița. 
Au avut loc 649 de adunări, la care 
au participat 75 000 de cetățeni. în ca
drul lor au fost propuși 322 pentru 
circumscripțiile electorale județene, 
municipale și orășenești și 1 904 pen
tru cele comunale. (Constantin Soci, 
corespondentul „Scînteii").

20,00 România viitorului. Cincina
lul revoluției tehnico-științi- 
fice și informatica.

20,35 Film artistic : „A fost odată 
un polițist". Prerpieră TV. 
Comedie polițistă realizată de

..Georges Lautner., In „diștribu-p 
• țiâ Michel Coristahtiri;7 'Mi- - 

reille Darc, Michel Lonsdale, 
Daniel Ivernel, Robert Castel.

22,00 Surpriza serii.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 File de dicționar : Liviu Ciu

lei. Filmul „Valurile Dună
rii". In distribuție : Liviu 
Ciulei, Irina Petrescu. Lazăr 
Vrabie.

19.30 Telejurnal.
20,00 Roman foileton : Umbra Tur

nului Episodul „Ciudatele 
chipuri ale realității".

20.45 Viața economică a Capitalei.
21,05 Orchestre simfonice româ

nești : Filarmonica de stat 
din Sibiu. Dirijor Henry Sel- 
bing. In program : Simfonia 
a IV-a de Beethoven.

21.45 Biblioteca pentru toți : Tudor 
Arghezi (IV).

COTROCENI — 14; 16; 18; 20.
• Călătorie întreruptă : PACEA 
— 16; 18; 20.
• Păcală : CRINGAȘI — 15,30;
18.30.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : FLOREASCA — 10; 15,30; 18:
20.30.
$ A început la Neapole : VOLGA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
MIORIȚA — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
d Agentul straniu.: MOȘILOR — 
15,30; 18; 20.
a S-a întimplat după război : 
COSMOS — 18; 20,15.
d Zidul : FLACARA — 15.30; 18; 
20,15, VIITORUL — 15,30; 18; 20.
d Ferma suspiciunilor : ARTA — 
15,30; 17,45: 20.
• Timpuri noi : VITAN — 10;
15,30; 18: 20,15.
a Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
d Cidul : PROGRESUL — 15.30; 19.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lampă 
— 119,30, (sala mică) : Spectacol 
„Eminescu" — 19,30.
o Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic ; dirijor : Mircea Cristescu ; 
solist : Gabriel Amiraș — 20.
e Opera Română : Coppelia — 19. 
a Teatrul de operetă : La Calul 
bălan — 19.30.
d Teatrul de comedie : Un Hamlet 
de provincie — 19,30.
d Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Trei generații — 19,30. 
(sala din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19,30.
d Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
d Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30. 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
e Teatrul Giulești : Sîmbătă Ia 
Veritas — 19,30.
d Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
riei) : Un băiat de zahăr... ars —
19,30.
d Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Siciliana — 19,30 
d Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
invizibil — 9,30.
d Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 10, 
(sala Academiei) : Tigrlșorul Pe
tre — 17.
d Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți - 17,30; 19,30.
« Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Sîmbătă Ia Veritas — 20 
o Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.

Primului secretar al Partidului Socialist Francez, 
FRANCOIS MITTERRAND

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de prim-secre- 
tar al Partidului Socialist Francez, doresc să vă transmit cele mai vii 
felicitări și urări de succes în activitatea pe care o desfășurați.

îmi exprim încrederea că bunele relații de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Francez se vor 
dezvolta în continuare, în interesul întăririi relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre, spre binele cauzei păcii, democrației și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

PîoiocoI româno-sovietic privind schimburile
de bunuri de consum pe anul 1975

Joi a fost semnat la București Pro
tocolul privind schimburile de bu
nuri de larg consum pe anul 1975 
între Ministerul Comerțului Interior 
din Republica Socialistă România 
și Ministerul Comerțului al U.R.S.S.

Documentul prevede o creștere a 
schimburilor de mărfuri cu circa 30 
la sută față de anul 1974. La schim
burile de mărfuri participă și mi

Semnarea planului de aplicare a Acordului de colaborare 
culturală dintre România si Cehoslovacia»

La Ministerul Afacerilor Externe a 
avut loc joi semnarea planului de 
aplicare a Acordului de colaborare 
culturală dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Socialiste Cehoslovace pe 
anii 1975—1977. Documentul a fost 
semnat de Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Mi
roslav Sulek, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace .in România.

S-a convenit asupra întreprinderii 
de noi acțiuni în domeniile învăță- 
mîntului, științei și culturii. Cele 
două părți vor sprijini dezvoltarea 
colaborării și cooperării directe intre 
diferite organisme științifice, vor 
realiza schimburi de specialiști, ca

Realizări ale meșteșugarilor 
din Alba

Și în acest an, cooperația mește
șugărească din județul Alba va 
construi și da în folosință noi com
plexe meșteșugărești și unități 
prestatoare de servicii, asigurînd 
astfel o gamă tot mai diversă de 
servicii la dispoziția populației. în 
orașul Sebeș a început construcția 
unui complex meșteșugăresc care 
va cuprinde 12 unități cu o supra
față de 650 mp. în noul complex 
vor funcționa unităti de reparații 
bijuterii, o'pticâ, croitoriei' marochl-’t 
nărie etc. Unități prestatoare de 
servicii se vor construi și în orașul 
Cugir. Suprafața atelierelor care 
se vor da în folosință in acest an 
în orașul Cugir depășește 750 mp. 
Astfel, locuitorii acestui centru 
muncitoresc vor avea la dispozi
ție noi ateliere de ceasornicărie, 
electrotehnice, optică, reparații ar
ticole de uz casnic etc... precum și 
un modern magazin de prezentare 
și desfacere a produselor realizate

pen-
unei

Corpuri de iluminat 
cu caracteristici superioare

Calitatea produselor și satis
facerea promptă a obligațiilor 
contractuale față de partenerii 
interni și externi constitue , 
tru întreprinderea „Steaua elec
trică" din Fieni suportul 
prestigioase cărți de vizită. Pen
tru a satisface cerințele mereu 
crescinde de lămpi electrice spe
ciale pentru care Întreprinderea 
a fost profilată, colectivul de 
muncă de aici, concomitent cu 
instalarea unei linii tehnologice 
de mare productivitate, a ope
rat schimbări esențiale și in no
menclatorul de produse. în pre
zent, la Fieni se realizează pro
duse in peste 450 tipodimensiuni. 
între care lămpi electrice spe
ciale pentru pupitrele de co
mandă ale navelor maritime și 
aeriene, pentru instalații de 
transformare a curentului elec
tric. pentru mașini și utilaje cu 
comandă-program, pentru auto
mobile și iluminatul casnic.

Venind în intimpinarea cerin
țelor dezvoltării industriei elec
trotehnice și a numeroșilor be
neficiari. care solicită suplimen
tarea contractelor inițial înche
iate. constructorii din Fieni 
asimilat în ultima vreme t 
50 de noi tipodimensiuni. 
dusele întreprinderii din I 
se exportă in 17 țări.

i au 
peste 
Prc- 

Fieni

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteii" 

nisterele de resort din R.S.S. Ucraina 
și R.S.S. Bielorusă.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Nicolae Bozdog, prim- 
adjunct al ministrului comerțului in
terior, iar din partea sovietică de 
Viktor Bîcikov. adjunct al ministru
lui comerțului al U.R.S.S.

(Agerpres)

dre didactice și cercetători în vede
rea perfecționării documentării și 
expunerii de conferințe, schimburi 
de studenți și lectori.

Sînt prevăzute, de asemenea, tur
nee ale unor formații muzicale și so
liști, organizarea de expoziții de 
artă și documentare, participarea la 
concursuri și festivaluri cu caracter 
internațional, prezentarea reciprocă 
de opere reprezentative pentru cul
turile celor două țări, editarea de 
traduceri. Alte puncte ale planului 
se referă la dezvoltarea schimburilor 
între uniunile de creație, bibliotecile 
de stat, pe linia presei, cinematogra
fiei, radioteleviziunii, sportului etc.* *

• Șapte mirese pentru șapte frați: 
PATRIA — 9,30; 11.45; 16,15; 18.30; 
20,45.
a Ancheta : SCALA — 9.30; 11,30: 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a 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; 16,15; 18.30; 20,45, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30
a Răzbunarea lui Dani : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13.45; 16: 18,15;
20,30.
e 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.
a 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
a Permisul de conducere : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,15; 16,15;
18,30: 20,30, CASA FILMULUI — 
10; 12: 14.
0 Freischiitz : CASA FILMULUI
— 16,30; 19,30.
a Copiii — cetățenii de miine ai 
patriei (program de documenta
re) : DOINA — 9,30.
a Program de desene animate 
DOINA — 11.
a Conrack : DOINA — 12,30; 15; 
17,30; 20.
a Costică, Mitică șl omul invizibil
— 14,30: 16,30, Mondo Cane (am
bele serii) — 18,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Jerry traficantul : FEROVIAR
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18.15; 20.30.
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15: 20,30
a Zapata : GRIVITA — 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 la 16 ani : LUMINA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
a Indrăgostiții anului unu : 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
a Școala tinerilor căsătoriți : BU- 
ZEȘTI — 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15;
20,30.
a Nemuritorii î TIMPURI NOI — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
MUNCA — 10; 16; 18; 20.
0 Acțiunea Bororo : DACIA — 9: 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30.
0 Iluminare : UNIREA — 16;
18; 20.
0 Cavalerii teutoni : LIRA — 
15,30: 19.
0 Visuri împlinite : FERENTARI
— 15.30; 18: 20,15.
• Comisarul Cardone in acțiune : 

(Agerpres)

de cooperația meșteșugărească. 
Unități moderne de servire se vor 
construi și în orașul Aiud. în Blaj 
se vor amenaja spații pentru pro
ducția integrală a cîntarului de bu
cătărie de 10 kg, iar la Teiuș — 
pentru reparații de uz casnic și ti- 
nichigerie.

— Aceste obiective se încadrează 
în programul nostru de moderni
zare și diversificare a rețelei de 
unități prestatoare de servicii — ne 
spune tovarășul Radu Mănăilă. 
președintele U.J.C.M. Alba. Multe 
dintre unitățile prevăzute a se exe
cuta în acest an se vor da în fo
losință în noile cartiere de blocuri 
construite in orașele respective. 
Odată cu execuția acestor ateliere 
au fost luate măsuri de pregătire 
a cadrelor, astfel incit să asigurăm 
în noile unități o servire de cali
tate.

Șt. DINICĂ 
corespondentul „Scînteii"

„Trebuie"
(Urmare din pag. I)

de 
de 
re

in
Insist să aflu a-

îl întreb pe tînărul ingi
ner Gheorghe Ionescu, spe
cialist care a pornit la 14 
ani de la ucenicie, califi- 
cindu-se la locul de mun
că și terminindu-și în pa
ralel facultatea, care este 
efectul acestor memen- 
to-uri ? „O disciplină con
știentă, liber consimțită. O 
recunoaștere a implicațiilor 
fiecărei toleranțe față 
noi înșine, o realizare 
economii însemnate prin 
ducerea oricărui rabat 
corelația disciplină-produc- 
tivitate". 
mănunte. Este vorba de a- 
ceeași intrecere în for
marea oamenilor, caracte
ristică platformei umane 
tirgoviștene. Primirea 
uzină a fiecărui tinăr 
face intr-un cadru solemn, 
patronat de grupul de 
maiștri cunoscut sub nume
le de „Prietenii noului an
gajat". Se vorbește despre 
pasiune și despre idealul de 
a-ți lega viața de o marc 
realizare. Și se mai aude- 
cite o vorbă rostită bătri- 
nește, nu atit pentru a 
tempera entuziasmul, ci a-I 
face conștient și responsa
bil pentru fiecare act. Așa 
cum l-am auzit la Tirgo- 
viște pe un comunist cu 
vechi stagiu în partid : 
„Te-ai angajat într-o între
cere. nu te-a forțat nimeni,

în 
se

Cronica zilei
Joi a fost semnată la București în

țelegerea privind colaborarea științi
fică și tehnică între Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor din țara noastră și Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii al Italiei 
pe perioada 1975—1976. Documentul 
prevede efectuarea unor cercetări co
mune in domeniul culturii cerealelor, 
al legumelor, in pomicultură și viti
cultură. schimburi de material biolo
gic și documentații, precum și vizite 
reciproce de specialiști.

(Agerpres)

DIN PROGRAMUL 
EXCURSIILOR O.N.T.

După cum ne informează a- 
genția PUBLITURISM, O.N.T. 
„Carpați" București (prin Agen
ția de excursii cu turiști rotpâni 
în străinătate) și oficiile județe
ne de turism din întreaga tară 
organizează — în grup sau in
dividual — numeroase excursii 
peste hotare, pe itinerare 
dintre cele mai atractive, cu 
vizitarea unor importante mo
numente istorice și de artă 
din țările respective. Astfel, 
excursiile în U.R.S.S. se organi
zează pe itinerare variate, cu- 
prinzînd Moscova. Leningrad, 
Kiev. Minsk, Kazan. Volgograd, 
Riga. Tallin. Odesa, Krasnodar, 
Baku. Tbilisi. Erevan. Chișinău, 
Harkov. Poltava și alte centre 
turistice. Excursiile în R.P. Bul
garia includ popasuri la Sofia. 
Plevna. Tirnovo. Russe. Varna, 
iar cele în R.S. Cehoslovacă — 
Praga, Bratislava. Brno. Karlovy 
Vary. Amatorii de excursii în 
R.D. Germană beneficiază de 
itinerare care cuprind Berlin. 
Dresda. Leipzig. Potsdam. Wei
mar. Erfurt. Eisenach. Magde
burg. Rostock. Karl Marx Stadt. 
în R.P. Polonă — Varșovia. Cra
covia. iar cei care optează pen
tru excursii în R.P. Ungară vor 
putea vizita Budapesta. Ester- 
gom. Debreczen, Szolnok,

De asemenea, se organizează 
excursii pentru vizitarea celor 
mai reprezentative obiective 
turistice din R. P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană. Totodată, au 
loc și numeroase excursii com
binate în R.P. Ungară — R.S. 
Cehoslovacă. R.D. Germană — 
R.P. Ungară și R.D. Germană 
— R.S. Cehoslovacă.

Cei interesați se pot înscrie 
pentru excursii peste hotare fie 
individual, fie prin delegații de 
întreprinderi, instituții, scoli, a- 
sociatii si cluburi sportive etc. 
la agenția din București. Calea 
Victoriei nr. 100, precum și la 
oricare oficiu sau filială de tu
rism din țară. Cei care merg în 
excursii pe cont propriu pot 
beneficia de diferite servicii, 
inclusiv rezervări de bilete de 
transport, prin Filiala de tu
rism din București. Bd. Repu
blicii nr. 197.

LOTO
ClȘTIGURILE TRAGERII
DIN 7 FEBRUARIE 1975 ;

Extragerea I : Cât. 1 : 1,20 varian
te a 50 000 lei ; a 2-a : 2,85 a 20 671 
lei ; a 3-a : 10,80 a 5 455 lei ; a 4-a : 
12,10 a 4 869 lei ; a 5-a : 106,95 a 551 
Iei ; a 6-a : 194,20 a 303 lei.

REPORT CATEGORIA I : 486 112 
lei.

Extragerea a II-a : Cat. B : 2,85 
variante a 16 781 lei ; C : 9,85 a 4 855 
lei ; D : 24,90 a 1 921 lei ; E : 105,35 
a 454 lei ; F : 175,10 a 273 lei ; X : 
1 981,40 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 318 973 
Iei.

sinonim cu
dar o 
noastre nu-s vorbă 
ci faptă. Ți-a ieșit 
trebuie să-ți iasă și sufle
tul !“.

Sufletul. Vorbă mare care 
aici înseamnă cuvint mun
citoresc. Și totuși. întreb : 
Cind „se mai intimplă" și 
altfel ? „Da, uneori, rar. se 
mai intimplă — imi spune 
Gheorghe Ionescu. Atunci, 
se discută la fel de solemn 
cu „împricinatul" căruia 
nu-i vine prea ușor ca. pen
tru o absență nemotivată 
sau un act de indisciplină, 
să dea ochi cu colegii săi 
de secție. I se arată clar și 
răspicat ce repercusiuni 
are asupra producției aba
terea lui. Și el singur deci
de dacă rămîne sau pleacă. 
Și rămine. Alt om. Ca 
unul care învață că. pen
tru noi. tinerețea nu este o 
scuză, ci ea trebuie să fie 
sinonimă cu responsabili
tatea".

La o „mașină a tineretu
lui", unealtă de înaltă teh
nicitate in care coordonarea 
se face prin programare 
numerică, prin comandă 
automată sau manuală, trei 
„băieți", Florea Sorică. Ni
colae Bidiceanu și Ion Ma
tei, toți din categoria [ de 
specializare (cea mai 
jos), au lansat „cutezan
ța" de a-i provoca la intre
cere pe „maiștrii" din cate
goria a Vl-a,

faci ! Că vorbele 
goală, 
vorba,

Dar întruchiparea cea 
mai elocventă a cuvîntului 
„trebuie" 1 in traducerea sa 
dimbovițeană „putem 1“ am 
întilnit-o în străvechiul 
codru de stejar de la Co
bia, acolo unde, din virful 
unei puternice turle de fo
raj, se vedea în depărtare 
întreaga platformă 
trială a Tirgoviștei. 
buie !“ e botezată acolo 
sonda 8 001, pusă în miș
care de una dintre cele 
mai puternice instalații de 
foraj de mare adincime, 
F-500, produsă de uzinele 
„1 Mai“-Ploiești, „Trebu
ie !“. Cuvînt ce nu îngă
duie nici sinonime aproxi
mative. nici alt final decit 
cel pe care și l-au propus 
cei 80 de petroliști de sub 
comanda inginerului Nico
lae Nițoiu, vilcean de baș
tină, cărora Ii s-a încredin
țat misiunea de a fora a- 
ceastă sondă. Și-a ales co
laboratorii după faimă și 
prestigiu din toate schelele 
țării, pentru ca performan
ta propusă să fie atinsă la 
scadenta indicată. Pornită 
la 29 decembrie, sapa a 
străpuns deja. într-o lună, 
o zecime din adincimea sta
bilită drept finiș. „Asta a 
fost «zestrea» subsolului 
dimbovițean, imi spune in
ginerul Nițoiu. bărbat tinăr, 
de vreo 35 de ani, absolvent

indus- 
„Tre-

de

Lucrările Conferinței 
pe țară a mișcării sportive

Joi dimineața s-att deschis in Capi
tală lucrările Conferinței pe țară a 
mișcării sportive. La lucrările confe
rinței participă delegați aleși de con
ferințele teritoriale ale mișcării spor
tive — conducători ai federațiilor de 
specialitate, prim-vicepreședinți ai 
consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport, președinți de cluburi 
și asociații sportive, sportivi fruntași
— maeștri emeriți și maeștri ai spor
tului, atrenori emeriți, profesori de 
educație fizică, activiști sportivi, pre
cum și invitați.

La deschiderea lucrărilor au asistat 
tovarășii Cornel Burtică și Gheorghe 
Pană, membri ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
precum și reprezentanți ai conduce
rii unor ministere, instituții centrale 
și organizații obștești cu atribuții în 
activitatea de educație fizică și sport.

în unanimitate, delegații au apro
bat următoarea ordine de zi :

1. Raportul privind activitatea 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport pe perioada iulie 1967
— februarie 1975 ;

2. Proiectul Programului de dez
voltare a activității de educație fi
zică și sport pe perioada 1975—1980 ;

3. Alegerea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

La primul punct al ordinii de zi, to
varășul general locotenent Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, a prezentat raportul 
C.N.E.F.S. privind activitatea mișcă
rii noastre sportive în perioada 
1967—1975.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BASCHET „Cupa campionilor europeni"

Formația Politehnica a învins
pe Geas Sesto

Aseară, în sala sporturilor Flo- 
reasca din Capitală, echipele Geas 
Sesto San Giovanni (Italia) și Poli
tehnica București s-au întilnit în pri
mul lor meci din sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni", la 
baschet feminin.

tenis „Circuitul României"
Turneul de la Hunedoara în faza finală

HUNEDOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Sabin Ionescu). — în sala 
de sport „Constructorul" din Hune
doara au continuat ieri întrecerile ce
lui de-al șaselea turneu al „Circuitu
lui României" la tenis ; s-au disputat 
semifinalele la proba de dublu. în 
primul meci, cuplul Viorel.Sotiriu, 
Sever Mureșan a învins, în doar do
uă seturi, perechea Traian Marcu, 
Mihai Tăbăraș, (7—6, 6—3). Cealaltă 
semifinală a opus perechea Toma 
Ovici, Dumitru Hărădău cuplului 
bulgar Stoian Valev, Luben Petrov 
și s-a încheiat în favoarea tenisma- 
nilor noștri (6—4, 6—5). Finala pro
bei se dispută miine.

Azi, după-amiază, vor fi desemnați

CAMPIONATE MONDIALE
Tenis de masă Biailon

Peste 8 000 de spectatori au urmă
rit in sala „Netaji" din Calcutta par
tidele din primul tur al probelor de 
simplu ale campionatelor mondiale 
de tenis de masă. In proba feminină, 
două dintre reprezentantele echipei 
române au obținut victorii : Maria 
Alexandru a eliminat-o cu 3—0 pe 
Lam Yee Yuen (Hong Kong), iar 
Magdalena Lesai a învins-o cu 3—0 
pe Shailaja Salokhe (India). Acest 
prim tur al probei feminine a fost 
marcat însă de cîteva mari surprize: 
Asta Gerdraitite (U.R.S.S.) a intre- 
cut-o cu 3—1 pe deținătoarea titlu
lui mondial, Hu Yu-lan (R. P. Chi
neză), in timp ce Alisa Grofova 
(Cehoslovacia) a eliminat-o cu 3—0 
pe campioana europeană Iudith Ma- 
gos (Ungaria).

La masculin, tînărul jucător ro
mân Marin Firănescu s-a calificat in 
turul doi. întrecind cu 3—2 pe gre
cul Constantin Priftis. S-a calificat 
în turul următor și Teodor Gheor
ghe, care a cîștigat prin neprezenta- 
rea adversarului.

„putem!"
al facultății de foraj petro
lier din 1964, dar mai de
parte, înaintarea în a- 
dîncuri va merge din ce în 
ce mai încet, pe măsură ce 
vom străpunge straturi 
geologice la care, pină a- 
cum, n-a ajuns nici o sapă 
de foraj".

Sint 80 de oameni in ju
rul unei instalații giganti
ce, sveltă și complexă ca o 
platformă de lansare a na
velor cosmice, cu sapa tri
misă să prospecteze stratu
rile cele mai adinei ale 
subteranului in investigarea 
zăcămintelor de aur negru. 
80 de petroliști în străve
chiul codru de stejari de la 
Cobia, locuind intr-un ca
reu de barăci, electrifi
cate, termoficate, teleficate. 
cu toate însemnele civiliza
ției contemporane. în con
sonanță cu excepționala 
complexitate tehnică a in
stalației de mare putere pe 
care o servesc. Oameni din
tre care unii și-au adus „în 
codru" nevestele și copiii.

„Trebuie 1“ — i-au zis
petroliștii acestei sonde și 
denumirea întrucîtva ne
obișnuită, devenită pe plat
forma umană a Tirgoviștei 
cuvint de ordine în sfidarea 
a tot ceea ce părea, cîndva. 
unora, imposibil, nu-și gă
sește sinonim decît in fi
reasca traducere a comu
niștilor : Putem 1 Sîntem 
capabili 1 Vom reuși I

Darea de seamă și discuțiile care 
au urmat au evidențiat importanța 
actualei conferințe in contextul res
ponsabilităților ce revin mișcării 
sportive din țara noastră, menită a-și 
aduce contribuția sa specifică la edu
carea tinerei generații, la păstrarea 
șl dezvoltarea capacității de muncă 
a poporului, la afirmarea sportului 
românesc pe arena internațională.

în analizele ample făcute activită
ții sportive au fost relevate o serie 
de promițătoare succese înregistra
te în ultimii ani în domeniul educa
ției fizice și sportului de masă și de 
performanță, mai ales în urma trans
punerii in viață a hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 
1973, a indicațiilor adresate mișcării 
noastre sportive de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în același timp au fost 
formulate critici privind unele as
pecte ale activității sportive de masă, 
cit și de performanță.

Conferința a dezbătut, totodată, 
programul de dezvoltare a mișcării 
sportive pe perioada 1975—1980, care 
cuprinde indicatori pentru toate sec
toarele sportului de masă și de per
formanță.

★

în cursul după-amiezii au avut Ioc 
conferințele federațiilor sportive, în 
cadrul cărora au fost prezentate dări 
de seamă asupra activității depuse și 
planurile de măsuri cuprinzînd obiec
tivele și sarcinile pentru dezvoltarea 
în continuare a ramurilor sportive.

Conferințele au ales organele con
ducătoare ale federațiilor.

(Agerpres)

San Giovanni
Peste 2 000 de spectatori au asistat 

la un meci de bun nivel tehnic, dis
putat cu o mare ardoare și încheiat 
cu scorul de 79—68 (54—40) în favoa
rea sportivelor românce, care obțin 
astfel a patra lor victorie în această 
fază a competiției.

și finaliștii la proba de simplu ; în 
semifinale se întîlnesc Sever Mure
șan cu Viorel Sotiriu și Dumitru Hă
rădău cu Mihai Tăbăraș.

*
• în optimile de finală ale tur

neului de tenis de la Salisbury (cam
pionatele S.U.A. pe teren acoperit), 
Ilie Năstase l-a învins cu 7—6. 6—4 
pe maghiarul Robert Machan, iar 
Jimmy Connors l-a eliminat cu 6—3, 
6—2 pe brazilianul Thomas Koch.

• Suedezul Bjorn Borg a cîștigat
turneul de la Bologna (circuitul 
W.C.T.), întrecind în finală cu 7—6, 
4—6, 7—6 pe americanul Arthur
Ashe.

După o zi de repaus, campionatele 
mondiale de biatlon au fost reluate 
la Anterselva (Italia) cu proba de 
15 km rezervată juniorilor. Pe pri
mul loc s-a clasat Andreas Richter 
(R.D. Germană), in 58’02”3/10, urmat 
de coechipierul său Eberhard Roesch 
(59’31”4/10) și norvegianul Petter 
Heggstad (59’57”9/10).

FOTBAL : Steaua a cîștigat 
primul meci din turneul său 

în Liban

Echipa de fotbal „Steaua" 
rești și-a incenut turneul în 
invingind cu scorul de 1—0 
echipa „Nejmeh", aflată pe 
loc in campionatul de fotbal

Bucu-
Liban, 
(0-0) 

primul 
----------  — ------  libanez. 

Unicul gol al partidei a fost înscris 
de Dumitru in min. 74. La meci au 
asistat 10 000 de spectatori.

în continuare, „Steaua" 
pe cea de-a doua clasată, 
Club Beirut, de mai multe 
pioană. care este antrenată_
ani de fostul internațional român Ion 
Bogdan.

intilnește
Racing 

ori cam- 
de cițiva

★
„Ziua mondială a fotbalului" va fi 

sărbătorită anul acesta la Rio de Ja
neiro, unde se va disputa, la 11 sau 
18 iunie, pe stadionul Maracana, un 
meci intre selecționatele Europei și 
Americii de Sud. Prima zi mondială 
dedicată fotbalului a fost celebrată 
anul trecut la Barcelona.

vremea
Ieri în (ară : Vremea a fost căl

duroasă, cu cerul schimbător. Izolat, 
in Carpații meridionali a nins. Vin- 
tul a suflat slab pină Ia potrivit. La 
ora 14 temperatura oscila între 4 
grade la Sfintu-Gheorghe (Covasna) 
și 15 grade la Oravița. Pe alocuri, 
izolat, in zona de munte s-au produs 
ceață și chiciură. In București : Vre
mea a fost frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil. Temperatura ma
ximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 februarie. In (ară : Vre
me relativ caldă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros in primele zile, cind 
vor cădea precipitații in majoritatea 
regiunilor. Vintul va sufla slab pină 
la potrivit. Minimele vor fi cuprinse 
intre minus 5 și plus 5 grade, iar 
maximele intre 2 și 10 grade, pe 
alocuri mai ridicate. In București : 
Vreme relativ caldă. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros la începutul 
intervalului, favorabil precipitațiilor 
slabe. Vint potrivit. Temperatura se 
menține ridicată, mai ales in pri
mele zile.
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O IDEE CE ÎNTRUNEȘTE LARGA ADEZIUNE A PÂRTIEI- 

PANȚILOR LA CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANĂ:

Continuitatea eforturilor 
în vederea edificării securității 

pe continent
GENEVA 13 (Agerpres). — Grupul 

de lucru al Comitetului de coordo
nare însărcinat să elaboreze docu
mentul privind urmările instituțio
nale ale Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa a dezbătut, 
sub președinția șefului delegației ro
mâne, ambasadorul Valentin Lipatti, 
problema includerii în preambulul 
documentului a unor prevederi refe
ritoare la punerea în aplicare a ho- 
tărîrilor conferinței și continuarea, 
în forme corespunzătoare, a procesu
lui multilateral inițiat de aceasta. 
Discuțiile s-au purtat pe baza for
mulărilor prezentate de delegațiile 
României și Iugoslaviei. De aseme
nea, au fost luate în considerare su
gestii formulate de delegația Ceho
slovaciei.

In dezbaterile ample care au avut

CONVORBIRI
SOVIETO-BRITANICE

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson; a sosit, joi, într-o vi
zită oficială în Uniunea Sovietică, 
în aceeași zi, Harold Wilson și 
James Callaghan, ministrul englez 
de externe, au început convorbirile 
cu L. Brej nev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
A. Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

NOUL GUVERN DANEZ
COPENHAGA 13 (Agerpres). — 

Regina Margrethe a II-a a Danemar
cei a aprobat, joi, componența nou
lui guvern al țării. Condus de pri
mul ministru Anker Joergensen. li
der al Partidului social-democrat, 
noul cabinet este, ca și precedentul, 
minoritar, dispunînd de 53 din cele 
179 de locuri ale Folketingului.

Potrivit agenției Reuter, guvernul 
minoritar social-democrat beneficiază 
în parlament de sprijinul celor trei 
partide de stînga — comunist, socia
list-popular și socialist de stînga — 
care dețin, împreună, 20 de locuri 
în Folketing.

RĂSPUNZÎND APELULUI ORGANIZAȚIILOR PROGRESISTE

Populația sud-coreeană a boicotat in masă 
așa-numitul „referendum constituțional"

SEUL 13 (Agerpres). — Ignorînd 
protestele îndreptățite ale imensei 
majorități a populației sud-coreene, 
regimul dictatorial de la Seul a or
ganizat, miercuri, așa-numitul „refe
rendum" în problema constituției 
antipopulare din anul 1972, impusă 
prin forța aparatului represiv poli
țienesc în condițiile aplicării legii 
marțiale.

Chemată să se exprime în favoarea 
menținerii acestei așa-zise „constitu
ții", populația a refuzat în propor
ție de masă să se prezinte la cen
trele de vot, răspunzînd astfel ape
lului unui mare număr de organiza
ții progresiste și lideri ai opoziției 
de la Seul de a boicota acest simu
lacru de consultare a voinței popu
lare, desfășurat în condițiile repri
mării sistematice a oponenților regi
mului.

Pe de altă parte, previziunile celor 
care au avertizat, în repetate rîn- 
duri, că rezultatele „consultării" nu 
vor putea fi altfel decît măsluite, 
s-au adeverit încă înainte de începe
rea operațiunilor de votare. Astfel,

in ultimul timp, în Spania se în
registrează un proces de creștere a 
frămîntărilor sociale, care cuprind 
pături tot mai largi și mai diverse 
și care își găsesc multiple forme de 
expresie pe plan economic, ca și în 
sfera vieții politice.

Fenomenele de criză care afectează 
întreaga lume capitalistă își fac tot 
mai puternic simțite efectele și asu
pra economiei spaniole, care trece, 
în prezent, printr-un accentuat pro
ces de erodare. Inflația ca și deze
chilibrul comerțului exterior au re
dus rata de creștere economică cu 
cel puțin două procente față de pre
vederile inițiale (circa 4,5 la sută, în 
loc de 6,5 la sută). Creșterea prețu
rilor a depășit anul trecut 16 la sută, 
iar la produsele alimentare s-a în
registrat, numai în ultimele șase luni, 
un spor de 30 la sută. Simptomele de 
recesiune se resimt mai serios în 
sectorul construcțiilor și industriei 
automobilelor, unde concedierile se 
înmulțesc. Scăderea drastică a înca
sărilor de pe urma turismului (izvor 
tradițional de venituri pentru Spa
nia) sporește dificultățile. Economiș
tii avansează previziuni pesimiste în 
ce privește spirala inflației, șomajul, 
încetinirea în continuare a ritmului 
dezvoltării etc.

în aceste condiții, mișcarea reven
dicativă a maselor celor mai largi 
cunoaște în ultimul timp o netă in
tensificare. Ca răspuns la încercările 
patronatului de a face ca muncitorii 
să suporte „nota de plată" a crizei, 
în fabrici, în uzine, în tipografii' și 
pe șantiere „caietele de revendicări" 
prezentate de „comisiile muncito
rești" — a căror organizare constituie 
replica maselor muncitoare la așa- 
zisele „sindicate verticale" aflate sub 
oblăduirea patronatului — cer cu in
sistență revizuirea salariilor în ra
port cu creșterea costului vieții, re- 
admiterea la lucru a muncitorilor 
concediați pentru participarea la gre
ve, semnarea contractelor colective 
numai cu participarea și consultarea 
muncitorilor, concedii plătite etc. 
Alte revendicări privesc recunoaș
terea libertății de întrunire, de aso
ciere și expresie, ca și a dreptului la 
grevă.

De altfel, chiar și fără recunoaș
terea oficială a acestui drept, numă
rul și amploarea grevelor cunosc o 
continuă creștere. în Asturia și Cata
lonia, vechi citadele muncitorești, va

loc, numeroși reprezentanți au sub
liniat importanța evidențierii rezul
tatelor conferinței, precum și necesi
tatea stabilirii unor forme organiza
torice concrete care să permită și în 
viitor o conlucrare rodnică între sta
tele participante în diferitele dome
nii ale securității și cooperării. Tot
odată, a fost relevată ideea organiză
rii unor noi conferințe general-euro- 
pene. S-a desprins acordul general 
de a se transpune în viață hotărîrile 
ce vor fi adoptate de conferință, în 
folosul promovării procesului de în- 
tăririe a securității și dezvoltare a 
cooperării în Europa. S-a conturat 
ideea că realizarea obiectivelor con
ferinței reclamă continuarea într-un 
cadru adecvat a eforturilor în vede
rea edificării unui sistem trainic de 
securitate și cooperare pe continent.

Situația din 
Republica Malgașă 
Forțele rebele au fost înfrînte

TANANARIVE 13 (Agerpres). — In 
urma unui puternic atac de blindate, 
forțele de securitate ale Republicii 
Malgașe au pătruns în tabăra Anta- 
nimora, de lîngă capitala țării, unde 
se refugiase grupul de ofițeri de 
dreapta care a organizat, marți seara, 
atentatul soldat cu moartea fostului 
șef al statului, colonelul Ratsiman- 
drava, transmit agențiile internațio
nale de presă. Rebelii s-au predat 
forțelor de ordine și au fost trans
portați spre fortul Duchesne, unde 
este staționată jandarmeria.

Generalul Giles Andriamahazo, pre
ședintele Comitetului național de o- 
rientare militară, instalat la putere 
în urma atentatului, a pronunțat o 
alocuțiune radiodifuzată. El a anun
țat că armata guvernamentală a pă
truns în tabără, angajînd lupte cu 
rebelii, în timpul cărora au fost înre
gistrate pierderi de vieți omenești.

Pe de altă parte, un comunicat di
fuzat, joi, de postul de radio malgaș 
cere funcționarilor și muncitorilor 
să-și reia activitatea, iar lucrători
lor din comerț să redeschidă maga
zinele.

după cum anunță organe ale presei 
locale, cu cîteva ore înainte de „re
ferendum", acoliți ai autorităților de 
Ia Seul au fost „convocați" la dife
rite centre pentru a completa nenu
mărate buletine în mod favorabil re
gimului și constituției sale antide
mocratice, în vederea introducerii 
ulterioare a acestor voturi falsificate 
în urne.

★
Autoritățile de la Seul au anunțat 

victoria „președintelui" Pak Cijan Hi 
și „aprobarea" corpului electoral față 
de faimoasa „constituție". în realita
te însă, prin demonstrații de protest 
și manifeste răspîndite în capitală și 
alte localități, populația sud-coreeană 
a denunțat farsa electorală si scopu
rile pe care le-a urmărit. în 
legătură cu aceasta, unul dintre con
ducătorii opoziției, Kim Dae Jung. 
fost candidat la funcția de președin
te. a declarat : „Poporul nostru, care 
a fost martor al ilegalităților comise 
cu prilejul referendumului, nu va 
accepta vreodată rezultatele anunțate 
de guvern". .

lul grevelor se face din nou simțit 
cu vigoare. în multe locuri. între gre
viști și poliție au loc ciocniri ascu
țite —. ca la Sevilla, unde forțele de 
represiune au făcut uz de gaze lacri
mogene pentru a împrăștia pe cei ce 
protestau împotriva creșterii șoma
jului

în ultimele zile, tensiunea socială a 
atins cote mai înalte la Madrid. în 
legătură cu judecarea la tribunalul 
suprem a recursului intentat de Mar
celino Camacho și alți nouă lideri 
sindicali. condamnați la pedepse 
grele cu închisoarea, sub acuzația de

SPANIA

Regrupări politice in contextul 
creșterii tensiunii sociale

7

Festivitățile consacrate aniversării a 30 de ani
9

de la eliberarea Budapestei
Evenimentele din Cipru

0 Administrația cipriotă turcă a proclamat, unilateral, 
nordul insulei drept „stat autonom și federat"

BUDAPESTA 13 — Coresponden
tul nostru transmite : Joi, în cadrul 
festivităților prilejuite de împlinirea 
a 30 de ani de la eliberarea capita
lei ungare, a avut loc vernisajul ex
poziției „Eliberarea Budapestei și 
dezvoltarea sa în cei 30 de ani". La 
intrarea în expoziție, care cuprinde, 
între altele, documente și fotografii 
ale eroilor care au luptat pentru e- 
liberarea Ungariei de sub jugul fas
cist, un mare panou înfățișează un 
grup de ostași români în timpul lup
telor angajate la Budapesta, hărți 
ale operațiunilor militare române. 
La inaugurare au participat delegația 
română condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Cioară, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal’ București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, precum și dele
gații ale orașelor Belgrad, Berlin, 
Moscova, Praga, Sofia și Varșovia.

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbirile secretarului de stat al S.U.A. la Cairo 

și Damasc ® Turneul secretarului general al O.N.U.

CAIRO 13 (Agerpres). — Cea de-a 
doua rundă de convorbiri dintre pre
ședintele R.A. Egipt. Anwar El Sa
dat, și secretarul de , stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a avut loc miercuri 
seara la Cairo. La încheierea celor 
aproape trei ore de discuții. Kissin
ger și-a exprimat optimismul în ceea 
ce privește realizarea unor progrese 
în stabilirea păcii în Orientul Apro
piat. El a spus că speră să se reîn
toarcă în zonă în jurul datei de 10 
martie.

Comentînd actuala vizită la Cairo 
a secretarului de stat al S.U.A. și 
dialogul susținut de acesta cu șeful 
statului egiptean, ziarul „Al Ahram" 
informează că, în cadrul primei lor 
întîlniri, Henry Kissinger i-a remis 
președintelui Sadat un mesaj din 
partea președintelui Gerald Ford. Re
feritor la convorbirile Sadat-Kissin- 
ger, cotidianul relatează că președin
tele Egiptului a luat cunoștință de re
zultatele primei runde de contacte 
stabilite de Kissinger la Tel Aviv și 
a explicat concepția egipteană asupra 
etapei următoare, ca și legătura din
tre aceasta și necesitatea retragerii 
forțelor israeliene de pe toate cele 
trei fronturi arabe — Sinai, Golan și 
malul vestic al Iordanului. în legă
tură cu declarațiile făcute de premie
rul Yitzhak Rabin, conform cărora 
„Israelul nu se va retrage din trecă- 
torile din Sinai și nici din cîmpurile 
petrolifere de la Abu Rodeiss fără o 
concesie din partea Egiptului". „Al

agențiile de presă transmit
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Comitetul Centrul ui 
P.C.U.S. Consiliul de Miniștri și 
Consiliul Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S. au adresat felicitări învin
gătorilor în întrecerea socialistă 
unională din anul 1974. Un număr de 
100 de orașe și raioane orășenești, 
230 de raioane și ținuturi naționale, 
752 colective de întreprinderi. 742 co
lective din diferite gospodării agri
cole au fost distinse cu steaguri ro
șii de fruntași si cu premii.

Un centru special de in
privind problemele coformații

merțului cu țările din Europa ră
săriteană a fost creat la Co
penhaga. După cum a precizat 
un înalt funcționar din Minis
terul de Externe, „centrul este 
menit să devină un instrument im
portant în extinderea comerțului din
tre Danemarca și țările socialiste din 
Europa".

Mișcarea Revoluției Pe
ruane, care reune?te o serie de

acțiunea și rolul pozitiv al forțelor 
armate din Portugalia vecină.

Conflictele sociale s-au extins și 
în lumea artistică : la Madrid, tea
trele și-au închis porțile ca urmare 
a nesolutionării cererilor formulate 
de actori, cărora li s-a alăturat. în 
prezent, și personalul radioteleviziu- 
nii. Totodată, cercurile ecleziastice 
își manifestă, sub diferite forme, in- 
cluzînd chiar predici de la amvon, 
scrisori de solidaritate cu acțiunile 
muncitorilor, studenților si celorlalte 
pături sociale ; nu o dată bisericile 
si mînăstirile s-au dovedit lăcașuri

de adăpost pentru cei prigoniți de au
torități sau puncte de întîlnire a mi- 
litantilor democrati.

Pe fondul acestei efervescente so
ciale. se conturează importante re
grupări politice — proces dominat de 
cresțerea tot mai evidentă a rolului 
si influentei Partidului Comunist din 
Spania, principala forță politică a tă
rii care raliază. în măsură crescin- 
dă. în jurul său toate curentele opo
ziției democratice. O expresie grăi
toare a acestui proces o reprezintă 
constituirea în cursul anului trecut 
a „Juntei democratice din Spania", 
mișcare la care au aderat partidul 
comunist. Partidul socialist popular, 
monarhiștii liberali, membri ai Parti
dului socialist muncitoresc spaniol 
(cu titlu personal), democrat-cresti- 
nii, si chiar unii reprezentanți ai 
patronatului. (Presa internațională 
consideră ca semnificativă. pentru 
diversitatea forțelor opoziției, ares
tarea de către politie, sub suspiciu
nea de participare la „Junta demo

După-amiază, Katona Imre, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Budapesta, și Szepvolgyi Zoltan, pre
ședintele Sfatului Popular al Buda
pestei, împreună cu numeroși locui
tori ai capitalei, au participat la ce
remonia desfășurată la Cimitirul 
eroilor români din cartierul Rakosli- 
get care și-au jertfit viața pentru e- 
liberarea Ungariei de sub jugul fas
cist. După intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Ungare, 
au fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului orășenesc de 
partid Budapesta și a Sfatului popu
lar al Capitalei ungare, din partea 
delegației române.

în aceeași zi au fost depuse co
roane de flori la Monumentul eroi
lor sovietici de pe muntele Gelert.

Ahram" menționează, printre altele, 
că afirmațiile șefului guvernului 
israelian constituie o revenire la po
litica tergiversării pe care Egiptul o 
respinge in mod categoric.

DAMASC — Joi. secretarul de stat 
american a sosit în capitala Siriei, 
unde a fost primit de președintele 
Hafez El Assad, cu care a examinat 
situația din Orientul Apropiat și 
„rolul indispensabil al Siriei în so
lutionarea finală a situației din 
zonă". Referindu-se la aceste con
vorbiri. Kissinger a declarat : „Am 
trecut în revistă într-un mod foarte 
amănunțit toate aspectele unei păci 
durabile și drepte în Orientul Apro
piat. Am hotărît să rămînem în con
tact strîns în perioada următoare", a 
spus el. Au fost examinate, de ase
menea, relațiile americano-siriene, pe 
care Kissinger le-a apreciat „bune 
si în curs de consolidare".

Tot joi. secretarul de stat al S.U.A. 
a sosit în Israel, pentru a doua oară 
de lă inițierea actualei sale misiuni 
exploratorii în regiune.

RIAD — Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, sosit 
miercuri, în capitala Arabiei Saudite. 
după o scurtă escală la Beirut, a de
clarat reprezentanților presei că pen
tru soluționarea conflictului din Ori
entul Apropiat „este necesar să se 
depună toate eforturile, de către toa
te părțile".

organizații ale oamenilor muncii, ti
neretului. intelectualității progresis
te. a fost creată la Lima. în mani
festul dat publicității de inițiatorii 
mișcării se subliniază că scopul ei 
constă în a întreprinde acțiuni comu
ne în vederea apărării transformări
lor economico-sociale progresiste ini
tiate de guvern.

Muncitorii metalurgiști 
din zona Liege își conți-'

revendicările lor prinuă greva,
vind îmbunătățirea condițiilor de via
ță și muncă nefiind satisfăcute de pa
tronat în semn de solidaritate cu ac
țiunea metalurgiștilor. au încetat 
lucrul muncitorii de la o serie de 
întreprinderi din orașele Eupen și 
Jemeppes.

Miniștrii agriculturiiai *ă- 
rilor membre ale Pieței comune au 
ajuns, după o nouă reuniune-mara- 
ton. la un compromis în problema fi
xării preturilor comunitare la pro
dusele agricole pentru campania 
1975—1976, Noile preturi au fost ma

organizare de greve și înființarea de 
sindicate neautorizate de guvern. Și 
aci s-au înregistrat puternice cioc
niri între poliție și grupările nu
meroase de muncitori și studenți — 
masate pe străzile din jurul Palatu
lui justiției.

în același timp, crește nemulțumi
rea în rîndul tineretului studios. In 
fața presiunilor crescînde ale maselor 
studențești, autoritățile au recurs la 
închiderea Universității din Valla
dolid, cunoscut centru academic, ca 
și a Facultății de medicină de la Se
villa. Paralel, mai multe sute de sa
lariat! guvernamentali — inclusiv 
funcționarii superiori din mai multe 
ministere — au adresat premierului 
Navarro o scrisoare, cerînd liberta
tea organizării sindicale pentru toți 
salariații guvernamentali — acțiune 
de neconceput, fie chiar și în trecu
tul recent. Unele ziare occidentale se 
referă și la anumite stări de spirit 
noi în rîndurile militarilor, despre 
care se afirmă că urmăresc cu multă 
„luare aminte" cursul evenimentelor.

cratică". a lui Donato Fuejo. unul 
din principalii colaboratori ai mar
chizului de Villaverde — ginerele lui 
Franco).

în acest context, paralel cu actele 
represive, autoritățile au simțit ne
voia unor contrainitiative politice, a- 
cesta fiind sensul decretului-lege 
privind constituirea asociațiilor poli
tice — măsură menită să estompeze 
aspectele cele mai anacronice ale 
politicii regimului. Autorizarea for
mării de „asociații politice" a fost 
însă apreciată de reprezentanții 
cercurilor democratice și progresis
te ca un act ce nu schimbă cu ni
mic esența mecanismelor politice ac
tuale. Reliefind inconsistenta tentati
velor de a realiza o „stabilizare a 
situației fără reforme de fond", re
prezentanții acestor cercuri se refe
ră la însuși textul decretului-lege a- 
mintit. potrivit căruia constituirea de 
„asociații politice" este permisă nu
mai curentelor ce se încadrează în 
„movimiento" (denumire sub care 
este cunoscut ansamblul grupărilor 
franchiste). Cu alte cuvinte, urmea
ză să capete dreptul de asociere nu
mai forțele care aprobă regimul și 
acceptă să acționeze în cadrul lui.

în ciuda interdicțiilor și actelor re
presive. forțele democratice își in
tensifică activitatea. Este semnifica
tivă constituirea recentă a reprezen
tantei de la Madrid a „Juntei demo
cratice". anunțată luna trecută în 
capitala spaniolă în cursul unei con
ferințe de presă clandestine. Pro
gramul propus de Partidul Comu
nist din Spania, de celelalte forte gru
pate în „Junta democratică" în spri
jinul unei acțiuni convergente care 
să înglobeze forțele sociale cele mai 
largi, apare. în actualele condiții, 
ca singura modalitate capabilă să o- 
fere perspectiva unei adevărate des
chideri democratice. „Alternativa de
mocratică. declara în legătură cu 
aceasta tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al P.C. din Spania, 
se concretizează pas cu pas. Triumful 
libertății și democrației va fi rodul 
reconcilierii naționale, care nu este 
o simplă aspirație, ci un fapt ce de
vine tot mai real și mai concret. 
Pentru noi. calea luptei politice și 
sociale, a luptei de masă va con
tinua în unitate oină la victorie".

R. C.

NICOSIA 13 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Administrația ci
priotă turcă a proclamat, în mod 
unilateral, nordul insulei drept „stat 
autonom și federat". în după-amiaza 
de 13 februarie s-a anunțat, de ase
menea, desemnarea lui Rauf Denktaș 
ca primul președinte al statului 
turco-cipriot al federației Ciprului.

CAMBODGIA

Moi poziții în jurul Pnom Penhului cucerite
de forțele

PNOM PENH 13 (Agerpres). — Ti
rul intens al artileriei forțelor cam
bodgiene de eliberare dirijat împo
triva unui convoi fluvial de vase ale 
armatei regimului de la Pnom Penh 
a provocat, în primele ore ale zilei 
de joi, scufundarea în apele Me- 
kongului a trei nave lonnoliste. Va
sele scufundate participau la o ope
rațiune militară combinată aero- 
navală și de infanterie, prin care 
trupele lonnoliste încercau să re
cucerească o serie de poziții stra
tegice pe malurile fluviului Mekong. 
Pe de altă parte, unități ale for
țelor de eliberare cambodgiene au

Ample proiecte de dezvoltare
a agriculturii irakiene

Țară cu o bogată tradiție în cul
tivarea pământului, Irakul își re
descoperă această străveche vocație. 
Programele de dezvoltare econo
mică a țării, elaborate în ultimul 
timp, prevăd — alături de diversi
ficarea procesului de industrializa
re, pe baza valorificării bogatelor 
resurse petroliere — alocarea unor 
importante fonduri în vederea dez
voltării agriculturii. Recent, Consi
liul agricol superior a elaborat, în 
lumina hotăririlor celui de-al 
VIII-lea Congres regional al Parti
dului Baas Arab Socialist, un vast 
proiect de modernizare a sectorului 
agricol. Astfel, se prevede ca în 
perioada planului cincinal 1976—1980 
în agricultură să fie investite peste 
3 miliarde de dinari pentru meca-

jorate. în medie, cu 10 la sută. în 
comparație cu nivelul celor din cam
pania agricolă precedentă.

Parlamentul pakistanez 
și-a suspendat lucrările. 

Pakistanului, 
supus apro-

Primul ministru al 
Zulfikar Aii Bhutto, a 
bării parlamentului mai multe pro
iecte de lege în vederea obținerii u- 
nor drepturi excepționale pentru gu
vern. în urma situației create din 
cauza atentatului în care si-a pier
dut viata ministrul principal al Pro
vinciei de Frontieră Nord-Vest, și a 
dizolvării Partidului național Awami. 
Deputății partidelor de opoziție s-au 
retras de 1a dezbaterile privind a- 
ceste proiecte de lege, fapt care a 
dus la suspendarea sine die a 
rilor parlamentului.

lucră-

vor fi
cursul

Prețurile la petrol 
menținute la același nivel în 
anului 1975, chiar dacă unele state 
membre ale O.P.E.C. (Organizația ță
rilor exportatoare de petrol) vor 
cere o majorare a lor — a declarat 
ministrul venezuelean al minelor și 
hidrocarburilor. El a subliniat că 
„există hotărîrea fermă de a se men
ține stabilitatea prețurilor, în pofida 
eroziunii pe care o suferă dolarul 
și a unei posibile creșteri a ratei 
inflației pe parcursul acestui an".

Camera Reprezentanților 
a parlamentului tailandez 
a ales pe liderul Partidului demo
crat. Seni Pramoj, în funcția de 
prim-ministru al guvernului de coa
liție.

hotărît
alegeri 
specu- 
privind

Guvernul japonez a 
să nu convoace, deocamdată, 
generale. Se pune astfel capăt 
latiilor din ultima perioadă
posibilitatea unor alegeri anticipate 
pentru exploatarea succeselor obți
nute în alegerile locale de candidații 
Partidului liberal-democrat — de 
guvernămînt.

Președintele Comisiei 
pentru explorări cosmice a 
Indiei, dr. Satish Dhavan, a de
clarat că această țară va lansa pri
mul său satelit artificial al Pămîn- 
tului în luna iulie 1975.

„Centre de supraveghere 
a armistițiului" au fost insta- 
late în Irlanda de Nord. După cum

SAVE

Demonstrație a oamenilor muncii la Londra împotriva concedierilor

în urma acestei hotărîri, Consiliul 
de Miniștri și Consiliul național al 
Ciprului s-au întrunit într-o ședință 
comună, sub președinția arhiepisco
pului Makarios, pentru a analiza si
tuația nou creată. De asemenea, *A-  
dunarea reprezentanților a Ciprului 
s-a întrunit într-o ședință închisă.

patriotice
cucerit, miercuri, după lupte grele, 
importanta poziție fortificată de la 
Dey Dos, situată la 45 de kilometri 
de Pnom Penh, pe șoseaua națio
nală nr. 1, în zona malului vestic al 
fluviului Mekong. Trupele lonnoliste 
au suferit pierderi grele.

★
O oficialitate americană — rela

tează agenția Associated Press — a 
informat că traficul aerian pentru a- 
provizionarea cu muniții a Pnom 
Penhului, organizat de compania 
americană civilă „Bird Air", s-a 
dublat, de la 10 la 20 de zboruri 
pe zi.

nizare, lucrări de irigații și amena
jări funciare, crearea de ferme a- 
gro-zootehnice. Se are în vedere ca 
la sfirșitul cincinalului Irakul să 
producă 2 360 000 tone de griu anu
al, 1 785 000 tone orz, 375 000 tone 
orez. Sporuri importante se prevăd 
la producția de - bumbac, sfeclă de 
zahăr și trestie de zahăr, legume, 
fructe. In acest fel vor fi satisfă
cute nu numai necesitățile interne 
de produse agro-alimentare, ci se 
vor crea și importante disponibi
lități de export.

In perioada cincinalului vor fi 
înființate 450 de noi cooperative a- 
gricole care vor cuprinde întreaga 
suprafață arabilă obținută prin re
forma agrară. Se vor extinde în 
același timp fermele de stat.

a declarat Merlyn Rees, secretarul 
de stat pentru Irlanda de Nord, aces
ta ar fi „primul pas spre o pace per
manentă in Ulster".

0 sesiune a Consiliului 
ministerial al O.U.fl. (Org3,li- 
zația Unității Africane) și-a început 
lucrările la Addis Abeba. Pe ordinea 
de zi se află înscrise probleme cu 
caracter politic, economic și organi
zatoric. O atenție specială va fi a- ■ 
cordată situației din Orientul Apro
piat, precum și relațiilor dintre sta
tele continentului cu noul guvern de
mocratic din Portugalia. La propu
nerea Sudanului și Libiei, pe agenda 
lucrărilor a fost inclusă problema 
candidaturilor africane pentru unele 
funcții de conducere în organizațiile 
internaționale.

Nave militare spaniole în 
largul coastelor Marocului. 
Delegația Marocului la Națiunile 
Unite a difuzat, la sediul O.N.U. din 
New York, o declarație prin care a- 
nunță că „guvernul marocan l-a in
format pe secretarul general al Na
țiunilor Unite că Spania a trimis re
cent în largul coastelor mediteranee
ne ale Marocului unități navale a- 
vînd la bord tancuri și elicoptere 
militare, precum și trupe — relatea
ză agenția M.A.P. Marocul a atras 
atenția secretarului general și pre
ședintelui Comitetului special pen
tru decolonizare asupra gravității 
acestor acțiuni.

Reuniunea miniștrilor de 
externe ai statelor neali
niate va avea loc la Lima>în Iuna 
august — a declarat ministrul rela
țiilor externe peruan, Miguel Angel 
de la Flor Valle. El a precizat că la 
lucrări vor asista reprezentanți a a- 
proximativ 80 de state ale. lumii.

Comisarul O.N.U. pentru 
Namibia (•^■^ca sud-vest) a 
încunoștintat Consiliul de Securitate 
că patru mari companii americane 
care acționau în acest teritoriu au 
acceptat să-și înceteze operațiunile. 
Hotărîrea a fost adoptată în confor
mitate cu recenta decizie a Comi
siei O.N.U. pentru Namibia. care 
interzice exploatarea resurselor natu
rale ale Namibiei fără permisiunea a- 
cestui organism.

Problema muncitorilor 
Străini va fi Studiată de o comi
sie interministerială constituită de 
guvernul R.F.G. Ultimele statistici 
oficiale arată că în R.F.G. există 2,4 
milioane de salariați străini. Ca ur
mare a înrăutățirii conjuncturii eco
nomice, guvernul vest-german a a- 
doptat, încă din anul trecut, măsura 
„stopării" afluxului de brațe 
muncă din alte țări.

LA

de

• „TANCURI" 
SOLDURI. Vînzătorii de ju
cării elvețieni au profitat 
sezonul de solduri pentru a 
„dezarma" magazinele lor — 
scrie „Tribune de Geneve". 
Ziarul pubiică pe prima pagină 
o fotografie înfățișind cele mai 
noi tipuri de blindate, miniatu
rale, însoțite de eticheta : „re
ducere 20 la sută". Hotărîrea 
comercianților se explică prin 
aceea că în rîndul copiilor 
a scăzut atracția pentru jucării
le ce reproduc arme si arma
mente. in favoarea jocurilor 
tehnice. Făcînd aluzie la lipsa 
de progrese în cadrul negocieri
lor în problema dezarmării, de 
la Geneva, ziarul remarcă fap
tul că trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare 
deziderat stringent.

rămîne un
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• SONDAJ
TOR. Proclamat 
țional al femeii, 1975 a adus 
pentru populația feminină a 
insulelor britanice o 
surpriză : alegerea în 
partidului conservator 
semene de-a lor, d-na 
ret Thatcher. în cazul 
cest partid ar reveni la putere, 
pentru prima dată în istoria 
Angliei o femeie ar deține 
funcția de prim-ministru. De 
pe acum, un sondaj efectuat 
de către „Opinion Research- 
Centre" relevă că marea majo- 
ritate a femeilor britanice, in
clusiv cele care votează în mod 
tradițional pentru laburiști, își 
vor acorda sufragiile in cadrul 
unui viitor scrutin d-nei 
Thatcher.

•ROBOT INDUS
TRIAL CU APLICAȚII 
MULTIPLE. în Japonia a fost 
construit un robot cu multiple 
aplicații în industrie. Robotul 
ar.e două „mîini", fiecare din 
ele cîntărind 100 kg, înzestrate 
cu „degete" ce pot manipula 
diferite obiecte. Drept „creier" 
— un computer de mic gabarit. 
Un program dinainte pregătit 
determină robotul să execute — 
și să repete ori de cite ori este 
nevoie — o gamă relativ diver
să de operații. El este în stare, 
de pildă, să execute operații' de 
sudură, să efectueze reparații 
la reactoarele atomice și să în
deplinească alte munci primej
dioase pentru sănătatea omu
lui.

• T.V. LA DISPOZIȚIA 
OASPEȚILOR. Societatea 
„Paris Match Films" urmează 
să realizeze o emisiune de știri 
T.V. în circuit închis, în limbile 
franceză și engleză, destinată 
unui număr de 15 mari hoteluri 
din capitala Franței. Emfsiil'- 
riS’ă, care Va avea o durat‘ăs’de 
circa 20 de minute, va cuprin
de știrile zilei, filme de actua
lități, informații din lumea de 
afaceri, turistice si informații 
practice. Ea va fi difuzată sub 
denumirea de „Hotel-Informa- 
tions".

• O METODĂ „NA
TURALĂ" DE COMBA
TERE A POLUĂRII RÎU- 
RILOR este studiată în pre
zent în laboratoarele de tehno
logie spațială din Bay St. Louis 
(Mississippi, S.U.A.) : pornind 
de la proprietatea unei plante 
răspîndite, hiacinta acvatică, de 
a absorbi, prin rădăcinile sale, 
substanțele poluante din apă, 
se poate realiza o filtrare a a- 
pelor infestate de reziduuri 
metalice de mercur și cadmiu, 
precum și de diverși compuși 
chimici, ca fenoli, insecticide și 
fosfați. Planta se caracterizează 
printr-o creștere și înmulțire 
rapidă, ceea ce îi conferă ca
racterul unui antipoluant ideal.

• FRUMOASELE A- 
PUSURI DE SOARE. 
Unice prin frumusețea lor sînt 
considerate apusurile de soare 
din regiunile guatemaleze din 
jurul vulcanului Fuego. Timp 
de 25—30 minute după căderea 
serii, un roșu intens și străluci
tor inundă cerul. „Autorul" a- 
cestor apusuri frumoase este 
un nor uriaș de praf și cenușă, 
rămas de la erupția din octom
brie trecut a vulcanului : plu
tind la o înălțime de 20 km, el 
acționează ca filtru al luminii 
solare.

• MĂSURI SPORITE 
DE SUPRAVEGHERE A 
MUZEELOR. Ministrul ita
lian însărcinat cu problemele 
culturale, Giovanni Spadolini, a 
anunțat că, începind de săptă- 
mîna viitoare, în întreaga Italie 
vor fi formate gărzi, compuse 
din militari și persoane civile, 
care vor supraveghea în timpul 
nopții muzeele. Această măsură 
a fost luată în urma recentului 
furt din Muzeul Palatului ducal 
din Urbino a trei tablouri apar- 
ținînd lui Rafael și Piero della 
Francesca.
Italia sînt sustrase mii de opere 
de artă din muzee, colecții par
ticulare și biserici, anul trecut 
numărul acestora fiind de a- 
proape 11 000.

în fiecare an, în

• GENERALUL BEAU- 
FRE A ÎNCETAT DIN 
VIATĂ, în urma unui infarct. 
Cunoscutul analist și strateg 
militar francez împlinise în ia
nuarie 73 de ani. în bogata sa 
carieră militară, el s-a remar
cat prin participarea. în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial, 
Franța,
Andre Beaufre este autorul mai 
multor studii militare și poli
tice, între care „N.A.T.O. și Eu
ropa", „Franța și marele răz
boi", „Strategia de mîine".

la campaniile din Italia, 
Germania. Generalul
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