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TINDENI

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 

în Republica FilipinePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,' împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, .va face o vizită oficială în Republica Filipine, la
invitația președintelui Ferdinand Marcos și a doamnei Imeîda Marcos, în prima parte a lunii aprilie 1975. ,

în pregătirea alegerilor ~N I

tîlnirea prietenească dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Todor Jivkov

de la 9 martie

ÎNCEP astăzi
4
l
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Un nou și rodnic moment 

al tradiționalului dialog 

româno-bulgar la nivelul 

cel mai înalt, în spirit

frățesc, în interesul dez-

noastre socialiste vecine

DINTRE CANDIDAȚI
Șl ALEGĂTORI

PInă la 9 martie 1975, data stabilită pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, au rămas mai puțin de . trei săptămîni. Pe măsură ce se apropie ziua alegerilor, întreaga noastră opinie publică trăiește tot mai intens atmosfera optimistă, creatoare, cu un profund caracter de dezbatere și de lucru, . ce. definește această importantă perioadă a vieții politice din țara noastră. ' imporian- electorală
y.

tivele noi, străltrcite ce se des-, chid în fața ' societății noastre.'Acesta este cadrul în care se deschide acum o nouă etapă din activitatea de pregătire a alegerilor, aceea a întîlnirilor dintre candidați și alegători. Practica largii consultări a maselor de oameni ai muncii în rezolvarea celor mai importante probleme care privesc societatea noastră este o caracteristică a vieții politice din România socialistă, dezvoltată în-special după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. Ea a fost ridicată pe
■IM

toi

nartie

Luni, 17 februarie', au avut Ioc ■•te București •• Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele '.Republicii Socialiste România, șl tovarășul ■ Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, care a efectuat o vizită de prietenie în țara noastră.în cadrul convorbirilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov s-au informat reciproc asupra activității și preocupărilor Partidului Comunist Român și Partidului Co

munist Bulgar, desfășurării construcției socialiste în cele două țări, apreciind că marile realizări do- bîndlte de Rortiânla și Bulgaria în edificarea noii, orînduiri ^contribuie nemijlocit la întărirea forțelor socialismului, la sporirea influenței sale în lume.Totodată, s-a relevat, cu profundă satisfacție, evoluția mereu ascendentă a relațiilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, a colaborării multilaterale dintre România și Bulgaria, corespunzător intereselor fundamentale ale partidelor, țărilor și popoarelor noastre. A fost ex

primată, în același timp, hotărîrea comună de a extinde și diversifica aceste raporturi de prietenie, bună vecinătate și rodnică conlutrare, fn toate- domeniile, de ,a; intensifica ,și aprofunda colaborarea și cooperarea economică, de a valorifica mai deplin largile posihilități pe care le > oferă progresul rapid al industriei, agriculturii, științei, tehni.cii și culturii celor două țări, în folosul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Toddr Jivkov au procedat, de asemenea, la un schimb de vederi în probleme actuale ale vieții inter

naționale, îndeosebi privind securitatea europeană și dezvoltarea colaborării și a raporturilor de bună vecinătate dintre țările balcanice.Evidențiind schimbările pozitive petrecută pe arena internațională, cei doi conducători au subliniat dorința partidelor și statelor lor de a conlucra mai strîns în vederea încheierii grabnice și cu succes a Conferinței general-europene, a statornicirii pe continentul nostru a unei securități trainice, a unui climat de destindere, cooperare și înțelegere între națiuni, a transformării Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării.

'■ A fost, reafirmată voința Partidului Comunist Român și Partidului Comunist Bulgar, a României și Bulgariei de a-și aduce și în viitor întreagă lor contribuție Ia întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste, la înfăptuirea aspirațiilor de pace și progres social ale popoarelor, la lupta împotriva imperialismului și reacțiunii.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

Rețăsnt s-a încheiat o , tă etgpă din /campania — propunerea,' în adunări . ale alegătorilor, a ' candidaturilor Frontului Unității Socialiste în toate circumscripțiile electorale pentru Marea Adunare Națională, pentru consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale. A- ceastă perioadă a coincis cu evenimente de mare importantă pentru activitatea întregului nostru popor.Pe linia practicii încetățenite a consultării permanente cu oamenii muncii din toate sectoarele de activitate, a preocupării pentru înfăptuirea în cit mai bune condiții a hotărârilor Congresului al XI-lea au avut loc în zilele precedente Consfătuirea activului de partid și de stat din agricultură, din cercetarea științifică agricolă, din domeniul îmbunătățirilor funciare și din piscicultura și Consfătuirea cu activul de partid și de stat din domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Tot în <_________aceste, zile a fost dat publicității- zHtaiUft Comunicatul cu privire la dezvol- tarea economico-socială a Republicii Socialiste România în anul 1974, oglindă a rezultatelor activității creatoare a oamenilor muncii.De curînd a fost publicat Manifestul Frontului Unității Socialiste, imagine mobilizatoare a succeselor obținute de poporul român în perioada ultimei legislaturi, ^^vibrantă chemare spre perspec-

noi trepte, îmbogățită, în ansamblul procesului cuprinzător de adîncire continuă a democrației socialiste, cu prilejul pregătirii și desfășurării Congreselor al X-lea și al XI-lea, a Conferințelor Naționale ale partidului, evenimente istorice ale căror ho- tărîri s-au bazat pe consultarea întregului popor. întîlnirile dintre candidați și alegători urmează astfel experiențe ce beneficiazăuneide roadele consecvenței, ale unul stil constant de conducere a destinelor țării printr-o permanentă consultare cu țara.Programul Partidului Comunist Român, platforma politică a Frontului Unității Socialiste, a activității întregului nostru popor, dă avint muncii constructive și creează perspective mărețe pentru viitorul patriei. ■ în mod firesc, animate de conștiința răspunderii istorice față de sarcinile ce ne stau în față, dezbaterile ce se vpr._,, purta, coii- 
" voț^cânăta. valoare dasolemn angajameiu^Sgriproc între cetățeni și viitoriflWrhprezentanțt în organele puteriifțgEe.stat. angajament de realizare a Obiectivelor propuse, de și mai- buiriă' gospodărire a treburilor obștești, de transpunere în fapt a sarcinilor - trasate prin documentele Congffeauluî al XI-lea al P.C.R. "întîlnirile reprezintă un prilej

(Continuare in pag. a II-a)

Dejun oferit în onoarea înaltului oaspete Plecarea din CapitalăTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a oferit, luni, un dejun în onoarea tovarășului Todor; Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidu
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Todor Jivkov

Stimate tovarășe Jivkov,
Stimați tovarăși,Doresc încă o dată să adresez salutul meu,, al conducerii noastre de partid și de stat tovarășului Todor Jivkov și celorlalți prieteni bulgari, să .exprim satisfacția noastră pentru această întîlnire. *Desigur, a fost o vizită de prietenie, dar cu multiple preocupări. Aș putea spune că sînt mulțumit de rezultatele vizitei. Această întîlnire prietenească a prilejuit convorbiri asupra unei serii de probleme privind relațiile bilaterale dintre țările noastre, precum și în general, asupra colaborării noastre cu țările socialiste ; de asemenea, am avut convorbiri asupra unor probleme ale vieții internaționale. Este, de înțeles că nu puteam să nu ne ocupăm de problemele din Balcani, precum și din Cipru, a- vînd în vedere situația actuală destul de complicată din Cipru.După cum am arătat deja, în discuțiile de pînă acum am ajuns 

la înțelegeri bune cu privire la dezvoltarea colaborării dintre țările noastre în multiple domenii de activitate, inclusiv al cooperării în producție.Noi dorim ca realmente relațiile economice și de cooperare în producție dintre România și Bulgaria să cunoască o dezvoltare mult mai puternică. în ce ne privește, considerăm că sînt toate condițiile pentru aceasta, în acest sens pledînd inclusiv relațiile străvechi de colaborare dintre popoarele noastre. 

lui Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgăria.Au participat tovarășii Manea Mănescu, 'Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Emil Dră- gănescu, Gheorghe Oprea, Dumi

Dar mai cu seamă pledează în a- ceastă direcție faptul că, astăzi, în condițiile victoriei socialismului în țările noastre, sînt necesare realizarea unei strînse colaborări în dezvoltarea viitoare a socialismului, atît în România, cît și în Bulgaria, intensificarea colaborării cu celelalte țări socialiste. Sperăm că, în următorii ani, vom obține rezultate bune în această direcție și dorim ,să facem totul pentru realizarea cu succes a tuturor obiectivelor despre care am discutat. De asemenea, dorim să colaborăm larg în problemele îmbunătățirii relațiilor în Balcani, în'Europa și în întreaga lume. înfăptuirea securității în Europa, promovarea unei politici de largă colaborare corespund pe deplin in- tereselor popoarelor noastre, cît și cauzei generale a socialismului și păcii în lume.în acest spirit, doresc încă o dată 
să exprim satisfacția conducerii noastre de partid și de stat pentru această întîlnire !Vă invit să toastăm pentru dezvoltarea în continuare a colaborării dintre partidele și popoarele noastre ! ■Pentru noi succese ale Partidului Comunist Bulgar și poporului bulgar pe calea socialismului !Pentru dezvoltarea colaborării Intre țările socialiste !Pentru pace și colaborare între toate popoarele'!în sănătatea tovarășului Jivkov,' a tuturor celorlalți tovarăși ! (A- 
plauze). 

tru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Mihai, Marinescu, vice- prim-ministru al guvernului, membri ai C.C. al P.C.R., miniștri.; Au luat parte Ivan Abagiev, ambasadorul Bulgariei la Bucu

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși și prieteni ro

mâni,Aș vrea să-mi exprim încă o dată, recunoștința mea cordială peițtru invitația de a'face o vizită de prietenie în țara dumneavoastră. Vreau să vă transmit în numele Biroului Politic al Partidului Comunist Bulgar cele mai bune salutări și urări de sănătate personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră tuturor, împreună cu dorința de a acționa pentru dezvoltarea și aprofundarea pe mai departe a colaborării noastre multilaterale. ■ ' .Sînt pe deplin de acord cu a- precierea dată de tovarășul Ceaușescu privind convorbirile pe care le-am purtat în aceste zile. Au fost convorbiri prietenești, deschise, tovărășești. Am abordat foarte multe probleme, la care s-a referit aici și tovarășul Ceaușescu — problema Balcanilor, securitatea europeană și altele. Acest lucru este normal. Noi ne-am înțeles ca pe viitor să realizăm o colaborare mai apropiată, pe planul vieții internaționale, atît la cel mai înalt nivel, cît și la nivelul organelor de resort competente din țările noastre.Subliniez cu satisfacție, de asemenea, că am discutat pe larg problema extinderii colaborării dintre cele două țări ale noastre în toate domeniile și în primul rînd în domeniul economic. Sînt de acord întru totul cu ceea ce a spus aici tovarășul Ceaușescu : că după aceste convorbiri, după cele convenite între noi se creează posibili

rești, persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete.In timpul dejunului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au ’ rostit toasturi.

tatea, pornind de la nivelul de dezvoltare al economiilor noastre, să intensificăm’ și mai mult colaborarea economică dintre Bulgaria și, România. Se poate spune că discuțiile și convorbirile pe care le-am avut cu tovarășul Ceaușescu constituie o contribuție reală la dezvoltarea pe mai departe a.prieteniei și colaborării noastre. Ele constituie în același timp un aport Ia consolidarea pe mai departe a comunității noastre socialiste, a cauzei noastre pe plan mondial. Prin urmare, sînt mulțumit de a- ceastă vizită și vreau să vă comunic că eu și tovarășul Ceaușescu ne-am înțeles să ne întîlnim de două ori pe an, iar în lunile următoare voi veni în fruntea unei delegații oficiale de partid și guvernamentale în România.Desigur, vînătoarea este doar un prilej de a ne întîlnl. Principalul este că ne întîlnim, că discutăm sincer și impulsionăm dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, țări și popoare. De altfel, nici nu ne putem imagina — fiind vorba de două țări vecine, de pe ambele maluri ale Dunării — să nu ne îndeplinim datoria noastră de comuniști, de internaționaliști și de cetățeni ai țărilor noastre de a dezvolta multilateral relațiile socialiste, de bună vecinătate dintre popoarele noastre.Propun să toastăm pentru minunata dumneavoastră țară, pentru minunatul dumneavoastră popor, pentru partidul dumneavoastră frățesc, pentru conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în sănătatea dumneavoastră ! (Aplauze).

Tovarășul Todor Jivkov, prim- secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, care a făcut o vizită de prietenie în țara noastră la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, ’secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a părăsit, luni după- amiază, Bucureștiul, înapoindu-se în patrie.Aeroportul Băneasa, unde a avut loc ceremonia plecării, era împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul aerogării se aflau arborate drapelele de stat ale României și Bulgariei, care încadrau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. Pe mari pancarte erau înscrise, în limbile română 

și bulgară, urările : „Trăiască pri
etenia dintre poporul român și po
porul bulgar „Trăiască priete
nia și colaborarea frățească din
tre popoarele și țările socialiste, 
dintre toate popoarele lumiiLa aeroport erau prezenți tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, Gheorghe Oprea, Dumițru Popescu, Gheorghe Rădu-' lescu, Leonte Răutu, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, precum și membri ai guvernului,. generali și ofițeri superiori.Erau de față Ivan Abagiev, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.O gardă militară prezintă onorul. Sînt intonate imnurile de stat ale Republicii Populare Bulgaria 
și Republicii Socialiste România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Todor Jivkov trec în revistă garda de onoare.Oaspetele își ia apoi rămas bun de la persoanele oficiale române prezente la aeroport, de la membrii Ambasadei R. P. Bulgaria.Un grup de pionieri oferă buchete de flori.Numeroși cetățeni al Capitalei, aflați la aeroport, au aclamat cu multă însuflețire pe conducătorii de partid și de stat 'ai României și Bulgariei, ■ care răspund îndelung manifestațiilor de simpatie ale bucureștenilor.La scara avionului, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov se îmbrățișează călduros, cu multă prietenie, , își exprimă satisfacția pentru rezultatele acestei noi în- tîlniri.

Vizitarea unor obiective economice și de interes cetățenesc din Capitală
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12. înaltă principialitate, 
spirit dinamic, constructiv în 

activitatea pe arena internaționalăCetățenii patriei noastre își vor da votul, la 9 martie, nu numai pentru politica internă, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, dar și pentrți politica externă a partidului și statului — de pace și securitate, destindere și progres social îri lume. De altfel, politica externă izvorăște din însăși natura orînduirii noastre socialiste ; poporul român, liber. în- tr-o țară liberă și suverană, este vital Interesat în statornicirea condițiilor internaționale favorabile desfășurării cu succes a operei de construcție pașnică în ‘ care este angajat — manifestîndu-și totodată, în mod activ, solidaritatea cu lupta tuturor popoarelor dornice să trăiască în libertate și pace. Iluștrînd în mod viu îmbinarea factorilor național și internațional, răs- punzînd intereselor fundamentale ale poporului român, politica externă a tării noastre este, totodată. în deplină concordantă cu interesele generale ale tuturor popoarelor.Propunîndu-ne a aborda. în drul acestei brici, citeva ___principalele aspecte ale politicii externe a partidului’ șl statului, ne oprim acum a- supra unei caracteristici din cele mai semnificative : dinamismul si spiritul ci constructiv.România nu împărtășește concepția anacronică . sau ideea fatalistă potrivit cărora o tară mijlocie sau mică ar fi condamnată. la dimpotrivă, în concertul ____________ „ __factor deosebit de activ în viata internațională, pornind de la considerentul că în lumea de azi fiecare tară, indiferent de mărime și potențial, și cu atît mai mult o țară socialistă, are nu numai dreptul, dar și datoria de a acționa în spiritul unei înalte răspunderi față de destinele omenirii. Tabloul pe care îl configurează politica noastră externă este acela al unei prezențe vii, militante, în miezul vieții internaționale, al unei activități de excepțională bogăție și varietate, al efortului neslăbit... de a-și aduce,.. ...în cadrul forțelor? progreȘistes?- mon-

diferent de orinduire socială, România întreține în prezent relații diplomatice și consulare cu 120 de state și relații economice cu peste 130. Pentru dinamica prezenței românești in' circuitul e- ăonomic f faptul că comerciale mii patru ce anterior în intervalPerioada mai fertilă nul politicii scurs de Ia Congresul al IX-lea al P.C.R. Neîndoios, aceasta se leagă strîns de activitatea prodigioasă a secretarului general al P.C.R.. președintele României socialiste, tovarășul Nicolae CeaușescU. a cărui energie în promovarea telurilor păcii, și colaborării are un rol de-

mondial este revelator volumul schimburilor s-a dublat în ulti- • ani (1970—1974), zdupă s-a produs o dublare de opt ani (1962—1970). cea mai dinamică și o constituie, și pe pla- externe, deceniul
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Ce trebuie să știe cetățeanul
pregătindu-se pentru alegeri

terminant în elaborarea și înfăptuirea politicii noastre externe.Dinamismul politicii noastre externe . își găsește o expresie elocventă în multitudinea contactelor la nivel înalt — metodă care permite deschiderea unor noi orizonturi. mai buna cunoaștere reciprocă, apropierea punctelor de vedere, în perioada 1969—1974, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut peste 90 de întîlniri la nivel înalt în cursul vizitelor . peste hotare sau pe pămîntul României — la care se adaugă contactele nenumărate cu personalități' oficiale, reprezentanți marcanți ai vieții politice și publice din țări ale celor cinci ..^contigcn^- Cu prilej«J-, acestor ...înr,. .. . .^ . pliniri, au fost semnate'documente-diâle, propria , contribuție; cit..mai.. cea mai mare însemnătate ih- 
tmnnrrnnro. Io nolivo .rrnnofnJă, n >4 ' . . . , . - ... cluzind tratate- de Colaborare și asistență mutuală cu țări socialiste, . tratate de prietenie cu alte țări, declarații solemne comune, declarații- sau comunicate : comune -*- precum și un mare număr de acorduri și convenții — în: total peste 130 de instrumente de colaborare — toate deschizînd spective raporturilor destinderii internaționale.Ilustrare a aceleiași politici dinamice sînt multiplele inițiative diplomatice. propuneri si acțiuni internaționale — dintre care unele se poate aprecia cu deplin temei că au avut un rol de pionierat în diferite aspecte ale procesului de normalizare a relațiilor interstatale în Europa, ca și în alte zone ale lumii, -în recunoașterea mișcărilor de eliberare națională ca reprezentante oficiale si legitime ale popoarelor respective, în’ angajarea unor importante dialoguri internaționale și în alte domenii.Intensă, prodigioasă este participarea țării noastre Ia activitatea 

O.N.U. și a organismelor sale, în ansamblul celor 45 de organizații internaționale guvernamentale și a

un rolRomânia se popoarelor pasiv : afirmă ca un

importantă, la cauza generală a socialismului, libertății și colaborării. Se poate spune cu tot temeiul că nu există preocupări de importantă majoră, nu există probleme de interes international — și avem în vedere asemenea probleme cardinale cum sînt asigurarea păcii, decolonizarea, dezarmarea, dezvoltarea si lichidarea decalajelor economice etc. — în care tara noastră să nu-si fi spus, principial si ferm, cuvîntul, să nu-și fi manifestat a- portul de gindire si acțiune în vederea unei soluționări juste, conforme intereselor popoarelor.Străină oricăror tendințe de izd- lare, România nu a precupețit eforturile pentru extinderea relațiilor sale bi si multilaterale ; dinamismul extinderii acestor relații se vădește în faptul că, practic, niciodată, în. întreaga noastră istorie, România nu a avut raporturi internaționale -atît de largi. Situînd constant, pe primul plan al activității internaționale colaborarea cu toate țările socialiste, acordînd o atenție deosebită coo- ■ perării cu statele în curs de dez- I voltare, acționînd pentru promova- \ rea raporturilor cu toate țările, In-

ample per- bilaterale și

sute de organizații neguvernamentale din care face parte. Ca inițiatoare nemijlocită, directă, ori coautoare sau sprijinind orice inițiativă judicioasă. România a adus o con- ... tributie prețioasă la elaborarea unor documente esențiale adoptate la O.N.U.. in domeniul 'abordării problemelor dezarmării, educării tineretului. cooperării științifice si tehnologice. lichidării subdezvoltării, creșterii rolului'și eficacității organizației mondiale etc.în ceea ce privește spiritul constructiv al politicii externe a României se poate aprecia că. absolut fără excepție, toate acțiunile de politică externă ale României au urmărit consecvent să promoveze tendințele pozitive din viata politică internațională, să stimuleze cursul nou, spre destindere, sprijinirea tuturor eforturilor de întărire a păcii si colaborării. împotriva politicii imperialiste. de forță și dictat. Astfel, preocuparea pentru securitatea popoarelor reprezintă un obiectiv prim ordin al liticii noastre terne — ceea și-a găsit o elocventă expresie în contribuția substanțială. larg a-, preciată. adusă de partidul si statul nostru la înfăptuirea securității ■euronene. concepută ca un sistem de angajamente și măsuri care să asigure libera dezvoltare a fiecărei țări de pe continent. într-un climat de destindere și colaborare. în acest sens, România militează pentru ca destinderea politică să fie completată prin destindere militară, prin măsuri de dezangajare și dezarmare. Constantă, stăruitoare este preocuparea pentru transformarea nilor într-o zonă a păcii.Profund constructiv este neobosit al țării noastre de tribui Ia întărirea legalității internaționale, pe baza promovării consecvente a principiilor noi de relații internaționale-, a căror esență este respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale.Spiritul constructiv își. găsește expresie nu numai în esența propu- ... . .perilor, „c,L,ș.iJ.n modalitățile de acțiune pe’ care le înfăptuiește' și Ie .‘V preconizează' pe plan 'internațional.. Constant, România' a militat pentru ca problemele conflictuale — . fie că este vorba de Indochina, Orientul Apropiat sau Cipru — să fie reglementate, nu pe calea armelor, ci pe căi politice, prin negocieri. în concordanță cu cerințele democratizării relațiilor internaționale, România a militat pentru participarea, pe bază de e- galitate, a tuturor' părților la soluționarea problemelor internaționale litigioase, la negocieri și conferințe, pentru consultări active, receptivitate, decizii' prin consens.Dinamismul și caracterul eminamente constructiv al politicii externe a României au contribuit considerabil la prestigiul fără precedent de care se bucură în lumea de astăzi România socialistă — temei de. mîndrie patriotică pentru toți cetățenii țării. Votul pe care' ei îl vor da la 9 martie va fi un vot pentru continuitatea acestei politici juste și rodnice, pentru întărirea rolului României ca detașament înaintat al luptei pentru triumful cauzei păcii și progresului în lume^y

de po- ex- ce

Balca-efortul a con-

Căutat de obicei de numeroșii săi prieteni doar în orele după-amiezii. clubul T 4 din strada Turturele este deschis acum de dimineața pînă seara. De cîteva săptămîni. aici funcționează una din casele a- legătorului înființate în sectorul 4 din Capitală, care, adoptînd de la început un program nonstop. și-a propus să întrețină pe întreaga durată a actualei campanii electorale un amplu și fertil dialog politico-educativ cu cetățenii din această zonă.De atunci, cine se abate pe aici, fie și numai din intîmplare, va trebui să se oprească, deoarece, zilnic, la orice oră, va găsi ceva care șă-l intereseze : o călătorie prin sector, cu ajutorul unei expoziții oglindind realizările și perspectivele dezvoltării sale în cincinalul următor, o expunere sau o discuție (care a început deja, dar asta n-are nici o importantă, pentru că aici nu există întîrziati) Pe marginea unei probleme de larg interes civic, cum este aceea a diversificării serviciilor publice în sector sau chiar în oraș, consultarea unui bogat material documentar menit să pună în evidentă trăsăturile si semnificațiile deosebite ale actualei campanii.Principala problemă pe care și-au pus-o organizatorii î'ncă înainte de deschiderea casei a fost aceea a Stabilirii conținutului activității acesteia in funcție de cerințele publicului. Sub egida consiliului local al F.U.S., cu ajutorul unor membri ai birourilor organizațiilor de partid din cele 25 de întreprinderi apropiate de club, secretari ai comitetelor U.T.C., activiști culturali și secretari ai organizațiilor de partid din cartiere, s-a organizat un prim sondaj asu
pra preferințelor diver

selor categorii de cețăteni, în funcție de care s-a schițat un plan-cadru al activităților Casei alegătorului și un plan detaliat pentru prima săptămină. Totodată. s-a stabilit ca. în fiecare vineri după-amia- ză. factorii respectivi să se întilnească din nou pentru a analiza modul în care au decurs lucrurile în săn- tămîna respectivă si pentru a stabili programul acțiunilor ce urmează.Primul sondai a arătat clar că programul Casei a-

țe. juriști, specialiști renu- miti din «întreprinderi, oameni de știință si cultură. actori și creatori, din diverse domenii ale artei, muncitori fruntași în producție si în acțiunea de înfrumusețare a sectorului, formații artistice de amatori. care, spre cinstea lor. au înțeles să onoreze cu prisosință cererile ce li s-au adresat. Și, astfel,. la Casa alegătorului din strada Turturele s-au inițiat un ciclu de dezbateri, expuneri. mese rotunde, sub ge
IN ACESTE ZIIE Casa 
alegătorului

legătorului trebuie să faciliteze în primul rind dezbaterea unor probleme de ordin politic și educativ aflate la ordinea zilei, cum ar fi educația prin si pentru muncă a tinetelor generații.. explicarea direcțiilor principale de dezvoltare și perfecționare a activității productive în întreprinderile sectorului în anii viitorului cincinal, ln- cetătenirea normelor eticii și echității socialiste, participarea fiecărui cetățean la conducerea treburilor obștești — in esență, deci, abordarea unei problematici al cărei scop e- sential este perfecționarea omului. $1 de prisos să mai spunem că Un program cu o asemenea deschidere refuză improvizația si superficialitatea. De aceea, organizatorii s-au gindit să facă apel la un cerc larg de colaboratori. Pentru pregătirea acțiunilor înscrise în plan au solicitat concursul unor activiști de partid si de stat, nroiec- tanti și constructori ai noilor ansambluri de locuin

nericul ..Tineretul sl con- temporaneitatea1*. întilniri in cadrul cărora muncitori fruntași ca Ion Pădureanu („Timpuri Noi"), Dumitru Preda (I.O.R.) sau Măria Chiriac (..Crinul") au vorbit tinerilor despre muncă si dragostea fată de meserie. discuții și vizite cu absolvenții de liceu sau ai școlilor de cultură generală pe platforma chimică Dudești. la întreprinderea de medicamente, ..Polico- lor“. întreprinderea de articole de sticlărie s.a.. întilniri între elevi de la liceele de specialitate si secretarii comitetelor U.T.C. din Întreprinderile care le patronează, o suită de dialoguri pe tema „Legea e- lectorală. lege democratică pentru toti cetățenii patriei noastre", dezbateri si expuneri circumscrise sub deviza foarte aplicată „Sectorul nostru ca o floare" — toate acestea și multe altele însoțite de montaje literare. microspectacole. audiții muzicale, recitaluri de poezie. realizate cu participarea formațiilor ar-

tistice ale clubului T 4 ori ale unor întreprinderi, precum „Timpuri Noi", „Flacăra roșie". „7 Noiembrie", „Unirea", sau a unor actori de la Teatrul de comedie și teatrul „Ion Creangă".Comparînd însă sondajul de care vorbeam la începutul acestor rînduri cu programul realizat pînă acum ia Casa alegătorului, constatăm că acesta din urmă nu acoperă totuși în întregime problematica pe care și-a propus-o. Cel puțin în prima săptămină. activitățile organizate sub egida casei alegătorului poartă amprenta acțiunilor o- bișnuite ale... clubului T 4, deoarece ele se adresează aproape în exclusivitate tineretului. Faptul. după cum era de așteptat. n-a trecut neobservat de organizatori, astfel incit, pentru zilele următoare. pe afișul manifestărilor programate aici au fost incluse si alte teme („Deputatul — om de acțiune". „Să ne cunoaștem gospodarii". „întrebați și vă răspundem". „Maia- veti de făcut vreo propunere ?“), care suscită interesul unor largi categorii de cetățeni. Desigur, utilitatea acestor acțiuni, crin intermediul cărora Casa a- legătorului devine un adevărat forum de educație cetățenească. nu mai trebuie demonstrată. Pentru că încă de pe acum este limpede că. dincolo de rosturile sale majore legate 'în mod direct de desfășurarea pronriu-zișă a campaniei electorale, Casa alegătorului s-a impus ca o prezentă de prim-plan în cîmpul activității politico- educative. reorezentînd o experiență, ale cărei atribute (operativitate. simplitate. adresă exactă) merită si trebuie să se regăsească în activitatea permanentă a tuturor instituțiilor și așezămintelor culturale de masă.
D. TÎRCOB

DEZVOLTAREA
Șl MODERNIZAREA 

COMERȚULUI BRĂILEAN, Stegulețe multicolore fixate pe o hartă la scara mică a Brăilei. „Cîte sint și ce reprezintă ?“ — l-am întrebat pe tovarășul Constantin Stanciu, directorul Direcției comerciale județene Brăila. Am aflat că nu sînt altceva decît localuri ale întreprinderii comerciale de stat de alimentație publică, ale direcției comerciale județene și ale întreprinderii comerciale de stat a magazinelor alimentare, în total sînt 444 de stegulețe, ..deci 444 unități comerciale. Numărul lor crește de la o zi la alta. Sub ochii noștri au fost fixate încă două. Primul dintre ele reprezintă . complexul comercial de la blocurile M-l, M-2 din zona Hipodrom-Școli- lor și cuprinde o unitate alimentară cu autoservire, o cofetărie. o unitate pentru desfacerea de încălțăminte și galanterie, iar al doilea indică noul complex de la blocurile F-l și, F-3 din zona Obor-Republicii, prevăzut cu o alimentară, o patiserie, unități pentru desfacerea preparatelor din carne și a laptelui. Vînzările cresc de la o zi la alta — ne-a spus tovarășul Stanciu. Este și acesta un indicator al creșterii puterii de cumpărare a brăilenilor. Nu-i mai. puțin adevărat Că și noi ne străduim să îmbunătățim continuu registrul sortimental al produselor pe care le comercializăm. De asemenea, vînzăto- rii noștri au învățat să se poarte mai frumos, mai civilizat cu clienții. Dovada ? Față de cele 58 reclamații înregistrate anul trecut în aceeași perioadă, pînă acum, în caietele, speciale puse la dispoziția cumpărătorilor numărul reclamat iilor s-a redus la mai puțin de jumătate. Bine ar fi, să nu mai avem nici una. De la același interlocutor am aflat că anul a- cesta, mai precis, în luna iulie, se va finaliza transformarea fostei hale în supermagazin. Noua unitate comercială va a- dăuga alți 5000 mp suprafeței existente și va permite desfacerea unui volum mare de mărfuri. De asemenea, a început construcția marelui magazin u- niversal de pe Bd. Cuza. Alți 10 400 metri pătrați suprafață comercială vor permite desfaceri anuale de mărfuri în valoare de 280 milioane lei.
Mircea BUNEA
corespondentul „Scînteli"

De la 1 martie, pe baza legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii 

Majorarea retribuției oamenilor 
mundi din alte ramuri ale etâjiomieiIlustrare a consecvenței cu care conducerea partidului și statului nostru traduce în viață măsurile de ridicare neîncetată a nivelului de ■ trai al oamenilor muncii, acțiunea de majorare eșalonată, pe ramuri și activități, a retribuției tarifare, care a început la 1 august 1974, continuă în acest an. Aplicarea celei de-a doua etape de majorare a retribuției Oamenilor muncii, prevăzută pentru actualul cincinal, se face pe baza decretelor emise de Consiliul de Stat și a Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, lege care asigură, concomitent, cointeresarea materială a oamenilor muncii și înfăptuirea fermă a principiilor echității socialiste în retribuirea muncii. Continuarea acțiunii de majorare a veniturilor oamenilor muncii a fost posibilă ca urmare a rezultatelor bune obținute în dezvoltarea generală a economiei, In sporirea eficienței activității economice, în creșterea venitului național. Aceasta constituie pentru oamenii muncii din toate sectoarele de activitate un puternic îndemn de a munci cu energie și abnegație pentru a obține noi și importante rezultate în îndeplinirea prevederilor planului pe 1975, în înfăptuirea cincinalului înainte de termen.în legătură cu desfășurarea acțiunii de majorare a retribuției, arh solicitat unele precizări tovarășului Andrei BURLA, director în Ministerul Muncii.— Pînă acum — ne-a spus la început tovarășul director — a fdst majorată retribuția tarifară lunară a oamenilor muncii din industria ușoară, industria Construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor, industria chimică și a produselor din substanțe abrazive, industria petrolului și extracția gazului metan, din metalurgia feroasă, industria energiei electrice, din constructii-montaj. lucrări geologice si forai, a cadrelor didactice din învățămîntul primar (clasele1 I—IV), precum și a personalului Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne. Poțrivit datelor pe care le deținem rezultă că de aceste creșteri ale retribuției tarifare lunare în ramurile amintite beneficiază circa 2,4 milioane de oameni ai muncii. După cum se arată în Comunicatul cu privire la dezvoltarea economico-socială a Republicii Socialiste România în a- nul 1974, oamenii muncii din ramurile și activitățile în care s-a majorat retribuția au beneficiat, anul trecut. de venituri suplimentare de 3,6 miliarde Iei.

— Ce ramuri și activități ur
mează să fie cuprinse, în conti
nuare, in acțiunea de majorare 
a retribuțiilor ?— în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 decembrie 1974 s-a stabilit programul de majorare a retribuției oamenilor muncii din celelalte ramuri și activități. Astfel, potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat, care aplică eșalonarea aprobată de Comitetul Politic Executiv, începînd de ia 1 martie a.c. va fi majorată retribuția în industria metalurgiei neferoase și în industria poligrafică. Ur

mează, apoi, știința șl deservirea științifică, centrele do calcul, proiectarea, silvicultura, industria materialelor de construcții, industria alimentară, industria celulozei și hirtiei, industria exploatării și prelucrării- lemnului, industria minieră, agricultura, transporturile și tele- coidunlcațiile, celelalte cadre din în- vățămînt cărora nu le-a fost majorată retribuția în anul 1974, industria locală, gospodăria comunală, ocrotirea sănătății, industria cooperatistă, circulația mărfurilor, cultura și arta, instituțiile financiare și de asigurări, administrația de stat, precum și in celelalte activități din economia națională în care retribuția nu a fost majorată în anul 1974. Practic, pînă la 1 noiembrie 1975, cînd se va încheia acțiunea, vor beneficia de retribuții majorate încă circa 4 milioane de oameni.
— Puteți prezenta citeva e- 

xemple in legătură cu modul in 
care vor crește retribuțiile in 

' industria metalurgiei neferoase 
și industria poligrafică, ramuri 
care vor fi cuprinse de la 1 
martie in acțiunea de majorare 
a retribuției lunare tarifare ?— Mai întîi se cuvine să precizez că, in cadrul acestei etape, retribuția urmează să sporească în medie cu circa 16 Ia sută. Spunem în medie, deoarece creșterile sînt mai mari — pînă la 32—33 la sută — la muncitorii încadrați în primele categorii de retribuire. Iată cîteva exemple din metalurgia neferoasă :• Un topitor turnător de metale șl aliaje neferoase, încadrat la categoria 2. nivelul de bază, care în prezent are o retribuție tarifară lunară

de 1214 lei. va primi un spor de retribuție de 296 Iei ; aceasta înseamnă că el va beneficia de o retribuție tarifară lunară de 1510 lei. cu 24,4 Ia sută mai mare decît pînă acum.• Un rafinator la categoria 4 nivel de bază, care are acum o retribuție de 1 469 lei, va avea după majorare 1 724 lei, cu o creștere de 255 lei.• Un maistru care în prezent, la nivel de bază, are o retribuție tarifară lunară de 2100 lei. va avea după majorare o retribuție de 2 260 lei....Și din industria poligrafică :• Un linotipist încadrat la categoria 2 nivel de bază care. în prezent, primește o retribuție de 1163 lei. va avea. începînd cu luna martie a.c„ o retribuție de 1 510 lei.• Un tipograf tipăritor — tipar plan, înalt sau adine — încadrat la categoria 5 nivel de bază, cu 1601 lei. va primi o retribuție de 1 897 lei.• Un inginer principal retribuit pînă acum la nivel de bază cu 2 300 lei va beneficia, după majorare, de o retribuție tarifară lunară de 2 480 lei.
— Ce fonduri vor fi alocate 

în continuare pentru majorarea 
retribuției in acest an 1— Pentru continuarea acțiunii de majorare a retribuției, numai în a- cest an se vor aloca 4,5 miliarde lei. La nivelul unui an întreg, fondul suplimentar de retribuire va reprezenta 23,6 miliarde lei. Se cuvine precizat că in luna decembrie 1975. cind toți oamenii muncii vor beneficia de retribuție majorată, se va ajunge ca retribuția medie lunară să fie de peste 1950 Iei. cu 36 Ia sută mai mult decît în 1970 și eu circa 100 lei mai mult decît era stabilit pentru 1975 în prevederile inițiale ale cincinalului.în mod sigur, măsurile de majorare a retribuției în cadrul celei de-a doua etape din actualul cincinal îi vor stimula ne toți oamenii muncii de a folosi cu înaltă eficiență și spirit de economie mijloacele materiale și financiare ale întreprinderilor și unităților în cafe lucrează, de a reduce și mai substanțial consumurile de materii prime, materiale și energie, de a mări continuu productivitatea muncii — toate acestea în spopul sporirii avuției naționale, a venitului național, temelia creșterii neîntrerupte a nivelului de trai al celor ce muncesc din țara noastră.

Convorbire realizata de
C. CORNELIU

ZI de larnâ în pitorescul oraș Șiret Foto : S. Cristian

Turism pe meleaguri
maramureșenePentru multe din. frumusețile sale naturale sau pe care și le-a creat, județul Maramureș a fost vizitat în cursul anului 1974 de peste 115.000 de turiști din țară și străinătate, cu 34 000 mai mulți decît cu un an înainte. Ce măsuri s-au luat pentru ca județul să se afirme și mai puternic., în circuitul național de turism ? „în primul rind, a fost dezvoltată considerabil baza materială a turismului din județ — ne spune tovarășa Maria Pop, directoarea o- ficiului județean de turism. La Borșa și Izvoare — principalele noastre stațiuni — prin darea în folosință a încă cinci construcții noi, numărul total- de locuri la cazare a ajuns la peste 1 000. în urma lucrărilor de be- tonare și, respectiv, asfaltare a drumurilor de acces, cele două stațiuni sint accesibile mijloacelor de transport auto în tot cursul anului. Pentru grupurile de turiști organizate asigurăm transportul din Baia Mare pină in stațiune cu mijloacele o- ficiului județean de turism.

în plus, la Borșa se poate a- junge acum nu numai pe drumul cunoscut — văile Vișeului sau Izei — ci și dinspre Suceava, prin pasul Prislop, ori dinspre Dej, peste Dealul Ște- făniței. Condițiile bune de cazare (camere cu cîte 2—3 paturi, încălzire centrală) și de practicare a sporturilor de iarnă s (zăpada se menține aici pînă tîrziu, iar la Borșa se află una dintre cele mai mari trambuline de schi din Europa), posi- 'bilitătile de efectuare a unor excursii în locuri de un pitoresc inedit (hanul „Prislop", cabana „Puzdrele", Cascada Cailor), numeroasele izvoare de apă minerală existente, precum și calitatea serviciilor de găzduire, pe care lucrătorii noștri se stră- duie să le facă în mod competent — iată toț atîtea puncte care atrag tot mai mult spre- Maramureșul turistic miile de vizitatori".
Gțheorghe SUSA
corespondentul „Scînteli"

Cabana Borșa

Întîlnirile dintre candidați și alegători
(Urmare din pag. I)deosebit pentru amănunțita trecere în revistă a înfăptuirilor de 'pînă acum și, în și mai mare măsură, a sarcinilor ce stau in fața obștii, sarcini ce urmează să fie realizate prin munca avîntată, dusă umăr la umăr de către alegători și viitorii deputați, în acea impresionantă unitate de efort creator pe care o imprimă unitatea de interese a întregului popor. în dubla lor calitate ' de proprietari și producători, este firesc - ca alegătorii și candi- dații să transforme întrunirile ce vor avea loc într-un prilej de și mai bună cunoaștere a vieții și problemelor fiecărei localități și unități teritorial-administrative, întrunirile constituindu-se in dezbateri profunde, concrete, gospodărești, nemijlocit legate de cerințele dezvoltării economice, sociale, edilitare a fiecărei circumscripții electorale. întîlnirile vor fi fructuoase în măsura în care vor izbuti să înglobeze tot mai mult munca și spiritul de inițiativă al alegătorilor, pentru ca aceștia, împreună cu cei pe care îi vor alege, să înfăptuiască și în viitoarea legislatură cu mîinile proprii — fiecare în parte și toți laolaltă — sarcinile gospodărești ce le revin. Preocupările constante ale politicii partidului pentru eficiență, pentru chibzuita folosire a avuției și resurselor naționale, pen

tru judicioasa întrebuințare a fiecărui metru pătrat de <pămînt, a fiecărui gram de materie primă și de materiale, a fiecărei dotări iși vor găsi, fără îndoială, reflectarea concretă și în analizele și propunerile ce se vor face cu prilejul întîlnirilor dintre candidați și alegători.Prefigurînd activitatea organelor alese în viitoarea legislatură, aceste întîlniri constituie, prin esența lor, un important moment de dezbatere a problemelor perfecționării continue a activității organelor puterii de stat, 'tocmai de aceea, propunerile care vor fi făcute trebuie reținute cu toată atenția și solicitudinea, studiate cu receptivitate, în așa fel îneît cele care corespund necesităților și posibilităților concrete să devină neîntîrziat o- biective de lucru ale organelor ce vor fi alese, ale viitorilor deputați, ale cetățenilor. .Răspunzind cerințelor de conținut ale democrației socialiste, întîlnirile oferă tuturor alegătorilor prilejul de a cunoaște în mod direct candidații Frontului Unității Socialiste, de a-și formula o părere asupra celor mai buni dintre cei buni. Ele vor constitui, din acest punct de vedere, un adevărat colocviu cetățenesc al candidaților, în vederea votului pe care masele de alegători urmează să și-l exprime —; cu bucurie, încredere și răspundere — în ziua sărbătorească a prezentării la urne.
Microcase de comenzi în întreprinderile băcăuaneMicrocasele de comenzi, cea mai nouă formă de servire a populației practicată de I.C.S. Alimentara din Bacău, introdusă în urma unor sondaje făcute în rîndul cumpărătorilor, iși dovedesc din plin utilitatea. Tovarășul Gicu Manolache, directorul întreprinderii, ne spunea că în scurtă vreme acestea au reușit. să desfacă zilnic un volum de mărfuri aproape tot atît de mare ca și principalele magazine de specialitate din oraș. Ește și explicabil. Fiind bine aprovizionate cu tot felul de mărfuri alimentare, cu preparate și semipreparate,' microcasele de comenzi organizate în incinta marilor întreprinderi asigură servirea muncitorilor atiț pe timpul programului de lucru, cit și pentru casă. Pentru aprovizionarea la domiciliu, muncitorii lasă Ia intrarea în schimb o notiță cu mărfurile necesare, iar la terminarea programului trec și-și ridică alimentele gata ambalate. în felul acesta, timpul necesar efectuării cumpărăturilor

se reduce de citeva ori. $1 trebuie spus că pentru aceasta întreprinderea nu percepe nici o taxă în plus. Asemenea microcase de comenzi au fost înființate în ultima vreme la combinatul de prelucrare a lemnului, întreprinderea de încălțăminte „Partizanul", întreprinderea de bere și spirt etc. Zilele acestea a fost amenajată o asemenea casă de comenzi și în incinta Combinatului de celuloză și hîr- tie Letea. Dotată sumar cu mobilierul strict necesar, ea dispune de raioane de piine, carne, brînzeturi și lactate, dulciuri, băcănie generală etc. Zilnic vor putea fi serviți aici cei peste 3 500 de lucrători ai combinatului. Pină la finele acestei luni vor mai fi înființate încă două noi asemenea unități comerciale și în întreprinderile metalurgice de pe platforma industrială din partea de sud a orașului.
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteli"
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obiective economice si de interes cetățenesc din Capitală
Calde manifestări de stimă și respect din partea oamenilor munciiTovarășul Nicolae Geaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, au făcut, luni dimineața, o vizită în unități industriale și comerciale reprezentative ale Bucureștiului.împreună cu conducătorii de partid și de stat ai celor două țări se aflau tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- nistru al guvernului, Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul gdneral al Capitalei, Gheor- 7 ghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru.A participat Ivan Abagiev, ambasadorul R.P. Bulgaria la București.în timpul vizitei, mii și mii de cetățeni au ovaționat cu multă căldură pe tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Todor Jivkov, mani- festîndu-și satisfacția pentru a- ceastă nouă întîlnire româno-bul- gară la înalt nivel, expresie a voinței comune de a dezvolta pe multiple planuri relațiile de colaborare dintre partidele și țările noastre, în interesul construcției socialismului, al progresului economic și social al celor două popoare vecine și prietene. .Vizita începe la cunoscutul magazin bucureștean „Cocor" — una din cele mai importante unități de prezentare a produselor Ministerului Industriei Ușoare — conceput șl realizat la nivelul cerințelor u- nui comerț modern.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov sînt salutați cu deosebită căldură .de Gheorp ,,,, ghe Cazan, ministrul .^ngustriei u- șoare, Mihai Coandă, directorul întreprinderii comerciale „Cocor", de numeroși cetățeni a- flați la-acea oră în magazin și sînt invitați să viziteze unele raioane. Dispunînd de un bogat fond de marfă — aproape 40 000 de sortimente — magazinul constituie în fapt o sugestivă „carte de vizită" 

a realizărilor industriei noastre u- șoare, care rețin atenția oaspeților. Sînt apreciate bunul gust și calitatea produselor expuse.Următorul popas îl constituie halele din Piața Unirii. Infățișînd oaspeților această mare unitate comercială, Radu Abagiu, adjunct al ministrului comerțului interior, a- rată că metodele moderne de vîn- zare a mărfurilor asigură un volum al desfacerilor de trei ori mai mare decît cele practicate aici înainte.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov au vizitat două dintre marile centre ale industriei bucureștene — întreprinderea de mașini grele și cea de mașini-unelte și agregate — repere reprezentative pentru înaltul nivel de tehnicitate la care a ajuns ramura noastră constructoare de mașini.La primul dintre aceste obiective, profilat pe producția de uti- laje-gigant de mare complexitate, destinate industriei chimice, metalurgiei și energeticii, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor

de mașini grele, și Nicu Constantin, directorul întreprinderii, prezintă oaspeților cîteva din succesele obținute, în ultimii ani pe linia modernizării și specializării producției. Se subliniază că, dacă la început se realiza în țară doar 18 Ia sută din necesarul de utilaje energetice, la sfîrșitul viitorului cincinal ponderea acestei producții va depăși 93 la sută ; de altfel, utilajele noi reprezintă în prezent a- proape 85 la suta din volumul total al producției, o bună parte din a- ceasta fiind solicitată și peste hotare.Tot aici funcționează, într-o activitate integrată, Institutul de cercetări și proiectări pentru echipament termoenergetic. Gazdele țin să releve că specialiștii de aici au trecut cu hotărîre la materializarea indicațiilor secretarului general al partidului privind realizarea unor utilaje termoenergetice de mare randament, care urmează să funcționeze pe baza unor resurse existente în țară. Se citează în. acest context faptul că au fost întocmite proiectele pentru primele 8 tipuri de cazane care vor folosi lignit, precum și cel care va fi alimentat cu șisturi bituminoase, a cărui fabricație a și început.Pe parcursul vizitării principalelor secții sînt prezentate cîteva din cele mai moderne tehnologii, ca, de pildă, sudura în baie de zgură și tăierea oțelului cu plasmă, care își găsesc la I.M.G.B. un larg cîmp de aplicare, precum și cîteva din produsele care definesc profilul actual al unității : coloane de sinteză, convertizoare de oțel, linii de ciment, cazane de mare presiune, ale căror destinații și caracteristici tehnice reclamă o deosebită finețe și precizie în execuție.Tovarășul Todor Jivkov manifestă un deosebit interes față de aceste realizări ale constructorilor de mașini din Capitală, apreciind performanțele tehnice ridicate ale utilajelor ce se produc aici. între acestea se află turbogeneratorul de .330 MW, cel mai complex produs industrial executat în țara noastră.în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov arată necesitatea de a se folosi posibilitățile de adîncire a cooperării româno-bulgare în a- cest domeniu prioritar al industriei celor două, țări prietene.Abordînd cu specialiștii problemele extinderii producției de utilaje complexe, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere factorilor de resort să aibă în vedere folosirea cît mai rațională a suprafețelor construite și a celor din exterior, sistematizarea, în perspectivă, a întregii platforme industriale, în așa . fel încît să poată fi amplasate în actualul perimetru cît mai multe din viitoarele capacități.Sintetizînd imaginea cu care pleacă de la marea întreprindere bucureșteană, tovarășul Todor Jivkov notează în cartea de onoare calde aprecieri la adresa harnicului colectiv de aici : „Exprim mulțumi
rile meje pentru posibilitatea care 
mi s-a oferit de a cunoaște între
prinderea de mașini grele din 
București. Cea mai puternică im
presie pe care mi-a produs-o aceas
tă vizită o reprezintă succesele 
României socialisto frățești în dez
voltarea industriei constructoare do 
mașini grele. Minunatului colectiv 
al uzinei îi urez noi realizări în 
activitatea sa productivă și tehnico- 
științifică, în adîncirea pe mai de
parte a colaborării și cooperării

dintre ramurile constructoare de 
mașini din Bulgaria și România*^Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov au vizitat apoi întreprinderea de mașini- unelte și agregate, unitate de prim rang a industriei noastre constructoare de mașini. întreprinderea realizează, în prezent, mai cu seamă produse noi, de înaltă tehnicitate, între care mașini-unelte cu comandă-program și. numerică, rod al cercetărilor specialiștilor de aici. Prezentînd oaspeților aceste realizări, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și e- lectrotehnicii, Virgil Actarian, și directorul întreprinderii, Teodor Gorceag, le-au împărtășit unele din preocupările colectivului privind creșterea producției, specializarea ei și îmbunătățirea performanțelor tehnice' ale mașinilor-u- nelte. Ca și la uzina de mașini grele, tovarășul Nicolae Ceaușescu discută și aici cu conducerea ministerului și cu .specialiștii centralei unele aspecte legate de necesitatea ca această mare întreprindere bucureșteană să asimileze în fabricație cele mai complexe mașini și utilaje necesare celorlalte ramuri ale industriei noastre.Consemnînd impresiile lăsate de 
această vizită, tovarășul Todor Jivkov a scris în cartea' de onoare : 
„Am vizitat cu plăcere fabrica de 
mașini-unelte și agregate din 
București. Succesele colectivului 
calificat de aici sînt o mărturie a 
dezvoltării industriale a României 
frățești. Urez colectivului, oameni

lor muncii de aid noi succese 
pentru îndeplinirea sarcinilor care 
le stau în față. Să se întărească și 
să se dezvolte colaborarea econo
mică multilaterală șl prietenia fră
țească dintre popoarele noastreîn timpul vizitei prin Capitală s-au străbătut noile cartiere Ber- ceni, Titan, Pantelimon și Colen- tina — unele în plină dezvoltare — această călătorie pe magistralele bucureștene oferind primului secretar al C.C. al P.C. Bulgar posibilitatea să cunoască aspecte ale realizărilor și preocupărilor manifestate de partidul și statul nostru pentru asigurarea u- nor condiții tot mai bune de viață, pentru continua înfrumusețare și modernizare a Capitalei. Cartierele Titan și Berceni — unde locuiesc în prezent aproape 300 000 de cetățeni — ilustrează grăitor marile transformări ale Capitalei. De asemenea, cartierele Pantelimon și Colentina, aflate încă în plină construcție, vin să întregească noua urbanistică modernă a orașului ; aici se înalță o bună parte din cele 34 000 de apartamente ce urmează a fi primite de bucureșteni în acest an.Pretutindeni, cei doi conducători de partid și de stat au fost salutați cu multă însuflețire de mii de oameni ai muncii, care au ovaționat pentru prietenia și colaborarea frățească, dintre popoarele român și bulgar. (Agerpres) In timpul vizitei la întreprinderea de mașini-unelte și agregate

Se vizitează două dintre cele mai moderne unități comerciale bucureștene: magazinul „Cocor" și halele din Piața Unirii

LA SATE

Lucrări pentru 
a spori 
rodnicia 

pămîntului
In acesta zile,' în numeroase 

Judefe se desfășoară ample ac
țiuni pentru executarea lucrări
lor de sezon, pentru pregătirea 
campaniei de primăvară. Acesta 
este si subiectul știrilor trans
mise ieri din mai multe județe.

VRANCEA : Lucrătorii ogoarelor din județul Vrancea și-au intensificat, in ultimele zile, eforturile pentru realizarea unor lucrări de sezon de care depipde obținerea de recolte sporite in acest an. Pină în prezent au fost transportate în cîmp peste 100 000 tone de îngrășăminte naturale. într-o singură zi, cooperatorii din Dumbrăveni, Panciu Urechești, Mil- covul și din alte unități au transportat la cîmp 2 500 tone gunoi. Se desfășoară din plin și lucrările de îmbunătățire a pajiștilor, care au fost efectuate pe mai bine de 4 400 ha, iar pe 5 000 ha s-au administrat îngrășăminte chimice și organice, (de la Dan Dră- gulescu). ' J;7.,.,.
HUNEDOARA t în numeroase comune din județul Hunedoara continuă cu intensitate lucrările de îmbunătățiri funciare. Acțiuni importante sînt întreprinse îndeosebi pe șantierele de regularizare a văii Mărculești, a celor de . îndiguiri pe valea Mureșului în zona Deva și a celor de desecare de pe terenurile unităților consiliului ■ iritercoo- peratist Topești. De la începutul a- nului și pină în prezent, în județ s-au amenajat pentru irigații 55 de hectare, s-au făcut lucrări de desecări pe 800 hectare și s-a eliminat excesul de umiditate de pe 1550 hectare. Prin lucrările de îmbunătățiri funciare executate, suprafața arabilă a crescut, în această perioadă, cu peste 200 hectare. Se desfășoară o vie activitate și pe întinsele pajiști naturale din județul Hunedoara. De la începutul anului și pină în prezent s-au executat lucrări de curățire pe 5 800 hectare, defrișări pe 277 hectare, iar 2 700 hectare au fost fertilizate. Cele mai bune rezultate în această acțiune au fost obținute în romunele'‘Bb- sorod. Pui, Geoagiu, Ilia, Densuș și Sarmizegetusa, (de la Sabin îo- nescu).
GOR.I : Ecoul măsurilor stabilite de recenta consfătuire pe țară a activului de partid și de stat din agricultură își găsește materializarea și în județul Gorj in largi acțiuni de masă pentru executarea de lucrări de îmbunătățiri- funciare și irigații. Au fost efectuate amenajări pentru irigații pe o suprafață de 100 hectare, lucrări de combatere a eroziunii solului pe circa 245 ha și a fost redată în circuitul a- gricol o suprafață de 467 hectare. De la începutul anului și pînă în prezent au fost transportate la cîmp 45 600 tone îngrășăminte naturale, iar pe o suprafață de 3 675 hectare pășuni s-au executat fertilizări, curățiri și defrișări de mă- răcinișuri. De menționat că, numai în prima decadă a lunii februarie, au fost prezenți la asemenea acțiuni peste 6 500 de cooperatori, (de la Dumitru Prună).
MEHEDINȚI : în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Mehedinți, tractoarele au fost revizuite - și reparate în procent de 98 la sută, semănătorile pentru prășitoare — 100 la sută, mașinile pentru împrăștiat îngrășăminte chimice — 100 la sută etc. „In stațiunile Obîrșia de Cîmp, Gogoșu, Simian, Bălăcița, Gruia și Recea, lucrările de reparații s-au încheiat cu 10 zile mai devreme față de termenul limită stabilit — ne spunea ing. Ion Floricică, directorul Trustului județean S.M.A. Numai că aprovizionarea cu piese de schimb s-a făcut și se face și în prezent destul de anevoios". Spre edificare ni s-a oferit o întreagă listă cu piesele de schimb solicitate. Notăm cîteva : anvelope, elemenți-pompe de injecție, manometre-ulei, bucșe, gresoa- re, elemenți-filtru ulei — și alte încă 18 poziții prevăzute în necesarul de piese de schimb și care nu au fost onorate. Campania agricolă de primăvară Se apropie. Cînd vor sosi și piesele de schimb solicitate de unitățile din județul Mehedinți ? (de la Virgiliu Tătaru).
V1LCEA : în unitățile agricole de stat și cooperatiste vîlcene se a- cordă, în continuare, o mare atenție fertilizării terenului cu îngrășăminte naturalp'și chimice, precum și administrării amendamentelor cal- caroâse. Pînă acum au fost transportate la cîmp 50 000 .tone gunoi de grajd din cele 70 000 tone prevăzute pînă la sfîrșitul lupți, februarie. în această acțiune ,șe remarcă formațiunile de transport specializate, dotate cu tractoare, remorci și greifere. La cooperativa agricolă Prundeni, de exemplu, au fost aduse pe ogoare 1 200 tone îngrășăminte naturale. Bune rezultate s-au obținut' și în cooperativele agricole Drăgoești, Orlești și altoie. De asemenea, au fost fertilizate cu îngrășăminte chimice mai mult de jumătate din suprafețele prevăzute la grîu, acțiune care se va încheia în următoarele două săptămini. Totodată, cooperativele agricole din județ au administrat 6 000 tone de calcar pe. terenurile podzolice. (de la Ion'Stanciu).
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DISPECERATUL PUBLIC AL COOPERĂRII ÎNTREPRINDERILOR

ÎN PRODUCȚIA DE STRUNGURI CARUSEL
CONTRIBUȚIA
Întreprinderea mecanică

UNORA SE LASĂ AȘTEPTATĂ
RĂSPUNSUL UNITĂȚILOR

furnizorilor de piese
și subansamblePentru realizarea strungurilor carusel de 1 250 mm și 1600 mm, întreprinderea mecanică din Roman cooperează cu peste 100 de întreprinderi din aproape toate ramurile economiei naționale. Sint produse cu un ciclu lung de fabricație, de o mare complexitate tehnică, fiecare insumind circa 4 000 de repere. în 1975, întreprinderea din Roman trebuie să realizeze o producție de strunguri carusel aproape dublă față de aceea din anul trecut, ele fiind absolut necesare pentru punerea in funcțiune, în acest an, a unor importante capacități de producție din industria construcțiilor de mașini. Pentru îndeplinirea ritmică și integrală a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, colectivul întreprinderii s-a pregătit din timp, fiind hotărît să facă totul pentru a-și onora cit mai bine obligațiile contractuale ce-i revin. De menționat că, în primele' zile ale anului, la întreprinderea mecanică din Roman au fost puse în funcțiune noi capacități de producție în cadrul secției de strunguri .carusel. ''Și totuși, deși întreprinderea s-a pregătit din timp, în prima lună 

a anului planul nu s-a realizat integral, iar în prezent, producția de strunguri. nu se desfășoară în ritmul prevăzut. Așa cum ni s-a spus la fața locului, cauzele sînt multiple. Unele, pentru a căror lichidare organizația de partid și comitetul oamenilor muncii acționează cu stăruință și fermitate, sînt de ordin intern : nerespectarea, in anumite sectoare, a tehnologiei de fabricație, calitatea necorespunzătoare a unor piese tuțnate în întreprindere, folosirea incompletă a timpului de lucru. In mare măsură insă, ritmul producției este influențat nefavorabil de o serie de deficiențe în îndeplinirea, de către unele unități industriale, a obligațiilor contractuale ce le revin față de întreprinderea din Roman. Iată numai cîteva dintre cerințele stringente ce se ridică pentru bunul mers al producției, prezentate de ing. Constantin Giosanu, directorul tehnic al întreprinderii : x
1 ÎNTREPRINDEREA DE APARATAJ ELECTRIC DE INSTALA

ȚII DIN TITU are o restanță de 160 conectori cu 25 și 40 de fire. Lipsa, acestor aparataje a dus, în trimestrul IV al anului trecut, 
la fabricarea cu întirziere a unui lot de 5 strunguri carusel, influențînd negativ producția și în perioada ce s-a scurs din 1975.
2 BAZA JUDEȚEANĂ DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATE- 

RIALA DIN IAȘI ȘI BAZA SIMILARA DIN MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI, din cantitățile contractate anul trecut nu au livrat nici pină în prezent 240 tone laminate din oțel și 150 kg plăcuțe din aliaj dur. Din această cauză au apărut serioase greutăți in fabricarea unor repere — pinioane, axe, bucșe, piulițe ș.a. — mașinile-unelte din întreprindere funcționînd sub randamentul prevăzut prin proiect.
ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE DIN livreze cît-mai repede inelele forjate necesare . nelpr . dințate . pentru .'strungurile<;de- '1600 mm.dirt 1974 nu a încheiat din- timp contractul, ci doar comandă pentru 31,6 tone, față de 50 tone, cît este stabilită prin repartiția de plan.

BUCUREȘTI să realizării' coroâ- La. corn ă ndn <307 • -. o confirmare de cota obligatorie
4 ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN BUCUREȘTI are o restanță, din 1974, de 84 inele forjate pentru coroanele dințate necesare fabricării strungurilor de 1 250 mm, iar pentru acest an 

nu a încheiat încă contractele.

1, ÎNTREPRINDEREA

DE APARATAJ ELECTRIC DE 

INSTALAȚII DIN TITU: 

„Vom preîntîmpina 
restanțele44Stan Mihai, secretarul comitetului de partid din întreprindere : „De cîteva zile au fost expediate unității din Roman ultimele produse din cantitatea restantă din anul trecut de 160 conectori cu 25 și 40 de fire. Pentru a se pre- întimpiha apariția unor asemenea situații, în întreprinderea noastră au fost luate măsuri tehnico-organizatorice hotărite. Totodată, recent, am analizați împreună - cu cadre de conducere din întreprinderea mecanică din Roman, toate problemele de care depind realizarea și livrarea la termen și integrală a produselor pe care le fabricăm pentru această unitate economică ;■ în acest sens s-au stabilit măsuri concrete pentru rezolvarea lor".

2. ÎN NUMELE BAZELOR 

DIN IAȘI Șl BUCUREȘTI

RĂSPUNDE MINISTERUL:

„A început livrarea 
materialelor 

în ordinea urgenței"Ing. Ionel Hârnea, inspector principal în dispeceratul central al ministerului : „S-a luat o- perativ legătura cu întreprinderea mecanică din Roman și, împreună,. s-au stabilit sortimentele care trebuie livrate cu maximă urgență ; din întreaga cantitate, este vorba de 13 poziții de laminate, insumind 11,2 tone. Analizîndu-se situația existentă la baza de aprovizionare din Iași a rezultat că la 11 poziții, reprezentînd 9 tone de laminate, cantitățile pot fi livrate imediat unității din Roman, iar aceasta a fost anun- x țață să trimită o mașină, pentru a le prelua. Totodată, un delegat al ministerului a plecat la Iași, avînd, între altele,, de . a rezolva, îh > totalitate',- 'problemefe- dd' "caffe y depindă .„onorarea contractelor încheiate cu. întreprinderea din Roman. La fel s-a procedat și în cazul plăcuțelor din aliaj dur. Ca urmare, din cantitățile sosite în ultimele zile în baza municipiului București au și fost expediate 47.3 kg plăcuțe din aliaj dur cu dispoziția de livrare nr. 45 389. Aceste produse sînt achiziționate din import și, pe măsură ce ele vor fi primite, restanțele vor fi lichidate integral".

3. ÎNTREPRINDEREA

DE MAȘINIGRELE DIN

BUCUREȘTI:

„Expediem primul lot 
de 10 inele forjate"Ing. Nicu Constantin, director general adjunct In Centrala industrială de utilaj energetic, metalurgic și mașini de ridicat, de care aparține întreprinderea de mașini grele din București : . (,Nu ne sint străine neajunsurile cu care se confruntă colectivul întreprinderii mecanice din Roman. Tocmai de aceea . căutăm să acordăm acestei unități economice un sprijin cit mai substanțial. De altfel, în spiritul întrajutorării i sincere, tovărășești au și fost clarificate, în luna ianuarie, toate problemele tehnice, tehnologice și a celor privind documentația de execuție a inelelor forjate pentru strungurile carusel' de 1 600 mm. Totodată, au fost încheiate contracje pentru o cantitate de 45 tone piese forjate, respectiv, inele forjate. Centrala și întreprinderea sînt de acord să contracteze și să execute în a- cest an, pentru întreprinderea din Roman, o cantitate mai mare de piese forjate — 90 tone, cît ne solicită această unitate economică. Este necesar însă ca întreprinderea mecanică din Roman să facă intervențiile necesare pentru a obține suplimentarea repartiției de la 50 tone la 90 tone piese forjate.Primul Iot de 10 inele forjate va fi livrat chiar în luna februarie, deși in momentul de față presa la care se execută aceste repere este suprasolicitată. în continuare, vom depune toate eforturile pentru a expedia întreprinderii. mecanice din Roman, în fiecare lună, un lot de 10 inele forjate. în trimestrul doi al acestui an, la

VIZATEîntreprinderea de mașini grele va intra în funcțiune o presă de 2 500 tone. Dacă întreprinderea mecanică obține repartiții pentru piesele forjate la nivelul necesarului său, noi vom onora toate comenzile pe care aceasta le va face in continuare".
4. ÎNTREPRINDEREA

„23 AUGUST» DIN BUCUREȘTI: 

„Depășind 
propriile dificultăți, 

vom face primele livrări"Ing. Mircea Drăgulin, director de fabricație in sectoarele calde : „Și noi intîmpinăm greutăți : capacitățile de producție de la forjă sînt insuficiente pentru a face față tuturor solicitărilor. în această secție se lucrează în trei schimburi, iar cele două prese — la care se execută inelele forjate pentru strungurile de 1 250 mm — funcționează fără întrerupere. Noi înșine apelăm la alte unități economice, căutăm colaboratori pentru a acoperi necesarul propriu de piese forjate. Ar fi totuși o soluție : inelele necesare întreprinderii din Roman să fie executate nu prin forjare, ci prin prelucrări mecanice și sudură, chiar de către această unitate economică. Desigur, aceasta presupune o mare răspundere, >un efort suplimentar de gindire, dar merită să fie încercat și acest procedeu ; consumul de metal s-ar- diminua cu circa 30 la sută față de procedeul actual, s.-ar reduce simțitor și manopera pe produs. Noi ne străduim ca, în luna februarie, să executăm 5 asemenea inele pentru strungurile caruser de 1 250 mm. Centrala industrială de mașini-unelte, de care aparține întreprinderea mecanică din Roman, va hotărî căreia dintre unitățile sale le va repartiza".
„DISPECERUL PUBLIC11 ADAUGĂAșa cum arătam la hiceput, întreprinderea mecanică din Roman colaborează, în realizarea strungurilor carusel de 1250 mm și 1600 mm, cu peste 100 de unități economice. Trebuie, desigur, apreciată conștiinciozitatea cu care cei mai mulți dintre furnizori își onorează obligațiile ce decurg din contractele încheiate. După cum merită relevată promptitudinea cu care au acționat pentru recuperarea restanțelor și urgentarea livrărilor unele unități colaboratoare. Iată însă că situația existentă la întreprinderea din Roman întă- ..» r.eșțț; o concluzie de ordin, mai )®eRefcBlioas,u-A pra căreia „Dispeceratul public/' .a insisUt<« și în precedentele sale apariții : este suficient ’ ca o singură rotiță să nu funcționeze in mecanismul cooperării dintre întreprinderi, ca un singur furnizor dintr-o sută să nu iși onoreZe cu rigurozitate obligațiile contractuale, pentru ca în activitatea altor unități economice să se declanșeze o suită de ne-

■ ■■ajunsurl. în același timp, este greu de înțeles de ce nici pină acum, după o lună și jumătate din acest an, forurile de resort ale întreprinderii mecanice din Roman nu au clarificat problemele privind colaborarea dintre această unitate și întreprinderea „23 August" din București. Evident, în legătură cu acest aspect se impun cîteva întrebări : Are sau nu are unitatea bucureșteană capacitățile de producție necesare pentru a executa inelele forjate pentru întreprinderea din Roman ? Dacă nu există asemenea posibilități, de ce nu se cautăv aite soluții, viabile și certe ? Sînt întrebări la care trebuie să se găsească un răspuns cît mai grabnic, pentru ca producția de strunguri carusel să se realizeze in bune condiții, potrivit cerințelor economici.
Iile ȘTEFAN 
Ion MANEA

Realizări remarcabile
in „cetățile aluminiului"SLATINA (Corespondentul ..Scînteii", Emilian Rouă). — Centrala industrială pentru metale neferoase și rare (C.I.M.N.R.) Slatina este binecunoscută pentru produsele pe care le realizează nu numai în țară, ci și peste hotare. Unitățile din cadrul acestei centrale iși îndeplinesc, lună de' lună, zi de zi, sarcinile ce le au de înfăptuit, obținînd noi și ițnportante succese în întrecerea cu ceilalți metalurgiști ai ' tării. Pină la jumătatea lunii februarie, C.I.M.N.R. Slatina a produs suplimentar 1 032 tone aluminiu primar și aliaje din aluminiu, 1 050 tone alumină, 101 tone laminate din aluminiu și 73 tone laminate de cupru etc. Valoarea totală a producției obținute peste plan se ridică la mai mult de 1-7 milioane lei. Cele mai bune rezultate, le-au, înregistrat întreprinderile de aluminiu și de prelucrare a aluminiului Slatina, întreprinderea de alumină Oradea. întreprinderea metalur? fiică, „Neferal" și „Laromet" București._ Totodată, trebuie menționată calitatea foarte bună a produselor realizate în cadrul C.I.M.N.R. în acest an.

Noutăți 

din activitatea 

meșteșugarilor 

gălățeniCooperatorii meșteșugari din județul Galați au obținut de la începutul anului și pină în prezent realizări de seamă în ac-, tivitatea lor, numeroase cooperative înscriindu-se cu substanțiale depășiri. în realizarea planului la producția-marfă, între care „înfrățirea" și „Avîntul" din Galați și „Străduința" Tecuci. Totodată, anul 1975 a debutat cu numeroase noutăți. în Galați a luat ființă o nouă cooperativă, „Mobila'4, cea de-a 9-a dir. județ. Unitatea produce mobilă de toate tipurile, obiecte din mase plastice, jucării din lemn și mase plastice, execută montaje de rame, oglinzi și altele. Pentru extinderea rețelei de prestări servicii și de desfacere a produselor meșteșugarilor se vor înființa în- acest an 14 noi unități (foto, 'confecții, tricotaje, dactilograf ie, marochi- nărie. blănărie și altele, magazine de desfacere și prezentare), precum și o casă centrală de comenzi și informații, care va facilita relația publicului cu cooperativele. Se vor înființa și 'servicii noi. pentru populație. Totodată, se remarcă numărul mare de produse noi ce urmează a fi realizate în acest an în cooperativele meșteșugărești din județul Galați. Cîteva dintre ele sînt destinate industriei, cum ar fi. de pildă, inelele din oțel inoxidabil pentru filtre, dar cea mai mare parte din noile produse sînt pentru populație : mobilă. obiecte din mase plastice și fibre de sticlă, articole de uz casnic și gospodăresc.
Dan P1ĂEȘU
corespondentul „Scînteii"

Bere de lașiîn reportajul de revelion, a- părut in ziarul nostru, anunțam că la Iași începuse să producă noua fabrică de bere, cu o capacitate de 40 milioane sticle pe an. Prima „șarjă" pusă atunci la fierbere și fermentare a ajuns zilele acestea la faza de „finalizare". Tovarășul inginer AI. Mihăilescu, directorul noii întreprinderi. precizează Că la această primă șarjă s-au înregistrat 175 hl bere, o cantitate superioară parametrilor proiectați. E o bere de bună calitate. Pină acum, peste 20 000 hl au si fost îmbuteliat! si livrați comerțului.

Un obiectiv esențial subliniat de Comunicatul privind dezvoltarea economico - socială în 1974
Dezvoltarea ascendentă, în ritm intens a economiei naționale necesită cantități sporite de materii prime și materiale. Tocmai de aceea, concomitent cu lărgirea bazei proprii de materii prime, se impune — ca o cerință imperioasă pentru progresul economico-soeial al țării — să gospodărim cu o rigurozitate în- tr-adevăr maximă toate resursele de materii prime și 'materiale din țară, precum și cele din import. în contextul acestei preocupări majore, relevată și de Comunicatul privind dezvoltarea economico-socială în 1974, se înscrie VALORIFICAREA ÎN PROPORȚII CÎT MAI MARI A DEȘEURILOR EXISTENTE ÎN ECONOMIE. Cu atît mai mult trebuie să se intensifice în țara noastră preocupările pentru recuperarea largă a deșeurilor cu cît, după cum se știe, pe plan mondial se manifestă fenomene de serioasă penurie de materii prime, are loc o puternică creștere a prețurilor acestora și pretutindeni în lume, inclusiv in țările cele mai bogate, se întreprind măsuri în vederea reintegrării în circuitul economic a deșeurilor ele orice fel. Importanța acestei sarcini a fost accentuată Ia ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R. din 6 februarie a.c., subliniintlu-se că trebuie luate măsuri mai hotărite pentru ca întreprinderile, fiecare cetățean să participe Ia colectarea tuturor deșeurilor și să se asigure valorificarea corespunzătoare a acestora.în legătură cu aceasta abordăm astăzi unele probleme privind preluarea și valorificarea deșeurilor de metal.Calculele arată : o tonă de fier vechi înlocuiește circa o tonă de fontă care, la. rîndul ei, este elaborată din două tone de minereu, peste o jumătate de tonă de cocs și o jumătate de tonă de calcar. Cheltuielile pentru colectarea și prelucrarea deșeurilor metalice sînt incomparabil, mai reduse decît cele pentru producerea metalului din minereu. întrucît este 

foarte avantajoasă din puncț de vedere economic, activitatea de colectare și prelucrare a deșeurilor metalice trebuie bine organizată, pentru ca toate aceste materiale refolosibile să fie recuperate, eficient valorificate, pentru ca transportul, depozitarea și prelucrarea lor să fie cît mai ieftine.Procedindu-se în acest mod, o mare parte din deșeurile metalice existente în țară reintră efectiv în circuitul economic. Bunăoară, în a

ECONOMISIREA MATERIILOR PRIME
I.- Dosarul deșeurilor de metal

nul trecut, prin unitățile Centralei de prelucrare și colectare a deșeurilor metalice, siderurgiei i-au fost asigurate, prin fier vechi, peste 40 la sută din materiile prime necesare producției de oțel. Cu toate aceste rezultate, mecanismul de colectare și prelucrare a deșeurilor nu este încă bine pus Ia punct, nu permite recuperarea integrală a resturilor metalice din întreaga e- conomie. Care sînt cauzele ?în primul rînd, consumatorii de metal — din activitatea cărpra se obțin cantități mai mari sau mai mici de deșeuri — nu își îndeplinesc obligațiile de predare a acestora către unitățile metalurgice sau ale centralei. de prelucrare și colectare, potrivit prevederilor din plan și din contractele încheiate. Astfel, in anul trecut, o serie de unități, îndeosebi din industria metalurgică, industria chițnică, industria materialelor de construcții și economia forestieră, nu și-au îndeplinit sarcinile de plan re

feritoare Ia predarea deșeurilor metalice, lipsind economia națională de o anumită cantitate de resurse materiale pentru producerea Oțelului.Un alt neajuns constă în pregătirea necorespunzătoare a livrărilor de deșeuri, mai ales de către unele unități constructoare de mașini. Bunăoară, în luna ianuarie a.c. combinatele siderurgice din Reșița și Hunedoara au primit mai multe vagoane cu deșeuri metalice de la întreprinderea de autoturisme din

Pitești. Expeditorul le-a declarat ca șpan pregătit, adică mărunțit și compactat. în realitate, șpanul a fost încărcat în vagoane așa cum a rezultat din prelucrarea metalului pe mașinile-unelte. La fel au procedat și întreprinderile „E- lectroputere" din Craiova, „Semănătoarea" din București și Întreprinderea mecanică de, material rulant din Pașcani. Consecințele : pe rampele de descărcare ale combinatelor siderurgice amintite, ale altor unități metalurgice șpanul se acumulează, iar utilajele de pregătire nu mai pot face față cerințelor ; apar litigii în legătură cu prețul la care se face decontarea deșeurilor, întrucît furnizorul le consideră ca pregătite, iar beneficiarul, pe bună dreptate, apreciază că materialul este nepregătit. Și, în .final, fierul vechi nu poate fi introdus la timp în furnale, pentru a servi la elaborarea oțelului.Se pune firesc întrebarea : de ce 

furnizorii nu pregătesc deșeurile așa cum a fost stabilit ? Unele unități, printre care Întreprinderea de autoturisme din Pitești,. Întreprinderea de utilai chimic din Găești, „Hidromecanica" Brașov. „Nicolina" din Iași. „6 Martie" din Zărnești, sînt dotate cu utilaje de mărunțire a șpanului, dar acestea nu funcționează. Apoi, alte unități, ca întreprinderile mecanice din Mija, Plopeni, Mîrșa și Moreni, „Semănătoarea" din București, întreprinderea de vagoane din

Arad, Fabrica de șuruburi din Tirgu- Secuiesc nu exploatea’ză în mod corespunzător utilajele pe care le dețin și, ca atare, nu prelucrează întreaga cantitate de șpan. Același lucru se poate spune și despre unele utilaje din dotarea unităților Centralei de prelucrare și colectare a deșeurilor metalice. în fine, sînt întreprinderi care nu au fost încă dotate cu asemenea utilaje. S-au alocat fonduri pentru achiziționarea acestora, dar fondurile au fost cheltuite. doar într-o anumită măsură. Fapt este că, din multiple cauze, potrivit aprecierilor specialiștilor Centralei de prelucrare și colectare a deșeurilor metalice, pe spații improvizate, sub cerul liber, se depreciază Ia ora actuală circa 15 000 tone de șpan mare la întreprinderea mecanică Mija, 12 000 tone șpan la întreprinderea mecanică Plopeni și 700— 800 de tone șpan la întreprinderea mecanică Mirșa, cantitate echivalentă

Oțel mai mult, de înaltă calitateHotărirea colectivului întreprinderii de oțeluri aliate din Tîrgoviște este să livreze economiei cantități sporite de oțel înalt aliat, de foarte bună calitate. Colectivul oțelăriej nr. 1, de

pildă, s-a angajat să dea suplimentar în acest an 600 tone de otel. Iată, în imaginile alăturate, ne . citi- va dintre fruntașii acestei secții : îosif Torcicâ, Gheorghe Rus, Gheorghe Stâncii

cu producția — in condiții eficiente — a circa 27 000 tone de oțel.Dar în activitatea de gospodărire a deșeurilor, îndeosebi de metale neferoase, se mai ridică o problemă : există unități care, in loc să livreze metalul rezultat ca deșeu către întreprinderile metalurgice specializate, preferă să-l reintroducă în propriul flux tehnologic. Dacă această operație s-ar efectua în instalații de topire și rafinare moderne și în cadrul cotelor de metal aprobate, nu ar fi ni

mic de obiectat. Mai mult decît atît, chiar este indicat ca o parte din deșeuri să fie transformată in produse utile, prin prelucrarea acestora pe anumite utilaje existente în întreprinderi. Numai că, adeseori, se folosesc instalații improvizate, cu randament redus, din care cauză se pierd importante cantități de metal. Aceasta, în condițiile în care întreprinderi specializate, cum ar fi „Neferal", nu au suficientă „materie primă", respectiv deșeuri.Mai apare și o altă consecință nefavorabilă : multe din întreprinderi, deși refolosesc deșeurile do metal prin retopire, totuși continuă să se aprovizioneze cu metal In conformitate cu cotele aprobate. Ca atare, consumurile reale sint denaturate, se utilizează metal fără și peste repartiții. întrucît lista unităților care practică un asemenea sistem este destul de lungă, vom da doar cîteva exemple. Mari cantități de metal peste repartiții au fost consumate de 

și Nicolae Negreanu, care odată cu elaborarea fiecărei șarje înscriu noi rezultate de prestigiu- în întrecerea socialistă . pentru îndeplinirea angajamentelor asumate.■ Foto : S. Cristian

un șir de unități constructoare de mașini, intre care „Electroputere" din Craiova, întreprinderea de autoturisme Pitești și chiar cooperativele meșteșugărești „Gutinul" din Baia Mare, „Metalica" din Capitală și „Electro- metalica" Ploiești. O măsură se impune de urgență : coordonatorii de balanță, ministerele titulare de plan să urmărească in întreprinderi modul în care acestea își îndeplinesc obligațiile de predaro a deșeurilor metalice, să le sprijine în Soluționarea efectivă a problemelor care apar în acest domeniu și să reducă in mod corespunzător cotele de metale noi cu cantitatea de deșeuri metalice utilizate peste repartiții sau nclivrate la nivelul sarcinilor de plan.Fără îndoială că și Centrala de colectare și prelucrare a deșeurilor metalice mai are multe de făcut pentru a asigura o bună organizare a activității în acest domeniu. Este vorba de planificarea judicioasă a recuperării deșeurilor, astfel incit contractele pe care le încheie să garanteze recuperarea tuturor deșeurilor metalice care rezultă din întreprinderile industriale. Apoi, centrala trebuie să intensifice dotarea întreprinderilor sale cu utilaje și instalații perfecționate de prelucrare a deșeurilor metalice, să treacă la organizarea pe zone a pregătirii deșeurilor metalice colectate din întreprinderi și de la populație.Desigur, pentru rezolvarea optimă 
a tuturor acestor probleme care cad în sarcina întreprinderilor, a forurilor de resort va trebui adaptat și îmbunătățit în mod corespunzător Și cadrul legislativ pentru instituirea unei discipline severe in predarea, preluarea, achiziționarea și valorificarea deșeurilor. Dar, mai presus do orice, important este să se dezvolte, cu participarea tuturor colectivelor din întreprinderi și instituții, a elevilor din școli, a tuturor cetățenilor, o puternică acțiune de masă pentru colectarea tuturor deșeurilor, asigu- rindu-se transformarea lor in produse utile economiei naționale.

C. CARLAN
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zilei

zire Incepind din nord-vest. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
sud, unde vor mai fi posibile ninsori 
Izolate. Vint moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 14 
și minus 4 grade, Izolat mai coborlte, 
iar maximele între minus 4 șl plus 6 
grade. Pe alocuri se va produce 
ceață. In București : Cerul va fi tem
porar noros, favorabil ninsorii slabe. 
Vint moderat. Temperatura în creșter» 
ușoară, spre sfirșitul intervalului.

. niță și Pană. i ■în primul joc, echipa română ciș- tigase cu scorul de 6—5; <

Timpul probabil pentru zilele do 19, 
20 și 21 februarie. In (ară : Vreme rece, 
friguroasă noaptea și dimineața la în
ceputul intervalului în cea mal mare 
parte a tării. Apoi, în Curs de încăl-

ad-interim ai Iordaniei la

Întîlnire la C.C. al P.C.R

nia. George Macovescu, va face o vizită oficială In Grecia. în Perioada 27 februarie — 3 martie a.c.

BANJUL a proclamării guvernului și

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

8,30 Curs de limba germană.
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 File de dicționar (reluare). 

Bourvil — filmul „Străbătînd 
Parisul".

12.25 Telex.
12.30 închiderea programului.
16,00 Curs de limba rusă.
16,30-17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17,35 Legile țării, legile noastre I 

o Organele puterii Și admi
nistrației de stat — repre
zentante ale poporului a Ac
tivitatea in secțiile de vo
tare.

17,45 Algoritm TV — Emisiune en
ciclopedică pentru tineret.

18,15 Din țările socialiste.
18.25 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19,00 Județele țării pe verticala

dezvoltării. 
Maramureș. 
1001 de seri : Bugs Bunny. 
Telejurnal ■ Curier electo
ral.
Revista economică TV.
Seară de teatru : „Scrisori 
apocrife". Scenariu pentru 
televiziune de Constantin 
Munteanu. Premieră TV.
Iarna rusească. Selecțiuni 
din concertul de tnchldere a 
festivalului „Iarna rusească". 
24 de ore.
închiderea programului.

U NE WIN
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

. CIU DE
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari 

a Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Prizonierul din Man
hattan — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu» 
(Ateneul Român) : Prelegere-audl- 
țlc pe tema „Muzica și Omul». Co
mentează prof. George Bălan — 19.
• Orchestra simfonică a Radlo-

PROGRAMUL n
Film serial pentru cop» : 
Daktarl.
Gala maeștrilor : Baritonul 
Vasile Martlnolu, solist al 
Operei Române.
Telex.
Film artistic : „Secretul cl- 
frulul". Producție a studioului 
cinematografic București. In 
distribuție : Emanoll Petruț, 
Geo Maican, Mlhai Mereuță. 
George Mărutzfi, 
Chiuaru. Regia : 
Bratu.

22,30 închiderea programului.

SCRIMĂ : Concursul 
de la LeningradConcursul internațional masculin de floretă desfășurat la Leningrad a

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

măjan 6—3, 6—3 ; Sotiriu — Boagha 6—3, 2—6, 6—2 ; Marcu — Nemeț6—2, 6—3.t-

Luni dimineața a plecat la Amman o delegație a Ministerului Educației Si învătămintului. condusă de Paul Niculescu. viceprim-ministru al guvernului. ministrul educației si invă- tămîntului. care, la invitația ministrului educației din Regatul Hașemital Iordaniei. Zukane al Hindaui, va face o vizită in această tară.La plecare, pe aeroportul Otopeni,Băiețelul 
salvatPrintre copiii care gheața unui eleșteu se afla și Cristinel, de 7 ani. Ajuns în mijlocul lacului, pojghița de gheață s-a spart și Cristinel a căzut în apă. Pericol de înec. Ceilalți copii au început să strige după ajutor. Dar nimeni nu îndrăznea să se apropie de locui cu pricina, unde apa era adîncă. Și totuși s-a găsit un curajos. Este vorba de Petre Sterian, elev la Liceul ■ mecanic nr. 3, care a intrat în apă după Cristinel. între timp, sosiseră și pompierii, care au aruncat o funie. Agățat de ea, Sterian l-a luat în circă pe Cristinel și l-a adus la mal, salvîn- du-1.
Oprit la timp

De cîte ori venea vorba de 
„forța mușchilor", Vasile Brozbă 
din Drobeta Turnu-Severin nu 

Vcăpa ocazia să nu se laude :
— Eu, dacă îmi pun mintea 

cu unul care mă supără, îl iau, 
uite-așa, de guler și hop în ta
van cu el. Odată, cînd am făcut 
un rămășag...

Și V. B. începea să istoriseas
că o „grozăvie" de-.a lui, cu sco
pul, evident, de a stivai frica și 
admirația amicilor de pahar. 
Deunăzi, la restaurantul „Seve
rin", deși nu-l supărase ni
meni, lui V. B. i s-a părut că 
unul dintre consumatori se uită 
la el cam „chiorîș", și a provocat 
un scandal de pomină. în clipa 
cînd a pus mina pe un cuțit, 
amenințând in dreapta și-n stin
gă, a pus și pe el mina miliția. 
O intervenție la timp. Cine știe 
ce „grozăvie" ar fi fost in stare 
să facă, spre a-și „alimenta" po
veștile de înfricoșat amicii.

Popas 
cu bucluc

Luni după-amiază, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,. s-a intilnit cu tovarășul Luciano De Pascalis, membru al Direcțiunii Partidului Socia- . list Italian, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Danemarcei, Knud Boerge Andersen, cu prilejul numirii sale în această funcție. ’ *Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a proclamării independentei Republicii Gambia. , tovarășul George Macovescu. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. a trimis o telegramă de felicitare lui Alieu. Badara N’Jie, ministrul afacerilor externe al Republicii Gambia.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului a- facerilor externe al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, U Hla Phone, pentru felicitările adresate cu ocazia zilei naționale.
★între Uniunea ziariștilor din Republica Socialistă România și Uniunea ziariștilor din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia a fost semnat

au fost de fată Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului si geologiei. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte Persoane oficiale.A fost prezent Maher Nashashibi, însărcinat cu afaceri Regatului Hașemit al București.

Cu acest prilej, într-o atmosferă prietenească, a avut loc un schimb de păreri privind dezvoltarea relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Italian.La întîlnire a participat tovarășa Ghizela Vass, membru ‘ ‘P.C.R.

la Belgrad protocolul pa anul 1975. *Teatrul Național Sirb din Novisad a prezentat, luni seara, pe scena Teatrului Național din Timișoara, un spectacol cu piesa ..Azilul de noapte", de Maxim Gorki. Turneul artiștilor iugoslavi din Novisad se înscrie în cadrul schimburilor -culturale statornicite între cele două instituții , de artă dramatică.
★Casa de filme trei a prezentat lunî seara, la cinematograful Scala din Capitală, o nouă producție — ..Filip cel bun", film de actualitate realizat de regizorul Dan Pita, după un scenariu scris . de Constantin Ștoiciu. Imaginea aparține operatorului Florin Mihăilescu. în distribuție, actorii Mircea Diaconu. Ileana Popovicl. Ica Matache. Vasile Nitulescu, Gheorghe Dinică. Lazăr Vrabie. Draga Olteanu, Florina Luican și alții.în aceeași seară a rulat și scurt- metraiul ..Marea zidire", producție a Studioului „Animafilm" realizată de Ion Truică.

Folosesc plăcutul prilej al celei de-a X-a aniversări independenței Gambie! pentru a vă adresa, în numele poporului român, ca și al meu personal, cordiale felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de pace, bunăstare și continuu progres poporului gambian.Nutresc deplina încredere că. în anii care vor urma, relațiile de prietenie^! colaborare, statornicite între Cele două țări ale noastre, vor cunoaște o mai mare dezvoltare, spre binele popoarelor român și gambian și în folosul cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în întreaga lume.

Excelenței .Sale domnului ANKER JORGENSEN
Prim-ministru al Danemarcei COPENHAGACu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Danemarcei, vă adresez calde felicitări și urări de succes în îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințată. îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie care există între România și Danemarca vor continua să se dezvolte în folosul ambelor popoare, al păcii șl colaborării internaționale.

ain

Vă exprimăm sincere mulțumiri pentru telegrama de felicitare pe care ați binevoit să ne-o adresați cu ocazia alegerii, respectiv numirii noastre în funcția de președinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze șl în • funcția de premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze.Fie ca prietenia frățească, unitatea militantă și relațiile de colaborare prietenească între China ■și România să se întărească și să se dezvolte pe zi ce trece.

Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTIMulțumesc Excelenței Voastre pentru cordialul dumneavoastră mesaj primit cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a independenței Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.în numele poporului Republicii Socialiste a Uniunii Birmane și al meu personal, sînt fericit să vă transmit aceleași urări și sentimente de prietenie.

MATERIALE ÎN SPRIJINUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI POLITICO 
IDEOLOGIC SI ECONOMIC DE MASĂ

Principiile politicii Partidului Comunist Român 
in problema naționalăEdiția a II-a a lucrării — realizată de Elena Florea — analizează coordonatele teoretice si practice ale. rezolvării marxist- leniniste a problemei naționale în tara noastră, subliniind condițiile concrete, istorico-sociale 

in care aceasta a fost realizată.
Apărută în EDITURA POLITICĂ, lucrarea prezintă perspectivele politicii naționale a P.C.R. in condițiile societății socialiste multilateral dezvoltate ' si ale înaintării României spre comunism.Luni, cea de-a 7-a zi a Salonului național al cărții a fost rezervată Editurii Academiei, oferindu-se astfel un nou prilej de cunoaștere a unor aspecte reprezentative din activitatea de tipărire a cărților la această casă de editură bucureșteană. Cu această ocazie, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, a prezentat una

dintre aparițiile prestigioase ale editurii — „Atlasul Republicii Socialiste România» — prima parte. lucrare amplă întocmită de cercetători ai Institutului de geografie, în colaborare cu specialiști din universități și instituții, reliefînd totodată importanța acestei lucrări exhaustive și actualitatea conținutului ei informațional, varietatea sa tematică.
R. S. F. IUGOSLAVIA

Perspectivele dezvoltării* SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSigharto Ion din Zalău, conducător auto pe o furgoneță ă IJCOOP Sălaj, a poposit. într-o seară, la „Popasul Romanilor». După ce a întrecut măsura cu băutura, s-a urcat la și a început să coboare muntele spre Zalău. Noroc ora aceea tîrzie drumul liber. Liber pînă la poarta întreprinderii. Aici, cînd să facă . Ia dreapta, i-a răsărit popîndău în față stîlpul de la poartă. S. I. | a ambalat motorul pînă n-arnăi- ■ putut. Nici stîlpul nu se lăsa .1 doborît, nici' S. I. nu ' lua picio- , rul de pe accelerator. Cine știe I cit ar fi durat toată povestea, . dacă zgomotul nu atrăgea atenția ynui lucrător de miliție. Și uite așa, S. I. a rămas fără permis de conducere.
ajuns acasă

Apucindu-l dorul de satul na
tal de prin părțile Sucevei, Au
rel Chir, domiciliat în comuna 
Suraia, județul Vrancea, s-a suit 
în tren și a pornit la drum. Da 
Pașcani a făcut prima haltă. A 
coborît și a dat o raită prin o- 
raș, dtipă care a zăbovit înde
lung in fața unui magazin, pînă. 
cînd ■ gestionarul acestuia a în
chis la ora primului. Văzîndu-l 
plecat,' A. C. s-a furișat înăun
tru și a sustras tot „mărunțișul" 
din sertar : 1200 lei. S-a urcat 
din nou în tren, dar la Fălticeni 
a mai făcut o haltă. S-a dus la 
hotel, a luat o cameră, dar cînd 
să se urce în pat, hop miliția. 
I-a pierit somnul. îl așteaptă o 
nouă haltă.

Una-n
scripte, 
alta-n butoiControl inopinat in unitățile din Lădești, Păușești-Otăsău și Stoenești ale întreprinderii^ viei și vinului, efectuat de lucrători ai miliției județene Vîlcea și ai Inspecției financiare județene. Scopul : verificarea evidențelor privitoare la stocurile de băuturi din crame și depozite. Rezultatul : a fost depistată neînregistrată o cantitate de 5 000 (cinci mii) litri țuică, și 94 931 litri „amestec fermentat din prune" sau, mai pe șleau — borhot. Măsuri : plusurile descoperite au fost luate imediat in e- vidență, iar pe cei vinovați de... minusurile în activitatea lor, i-a cuprins —’ deși pe trezie — amețeala.
Bănică din 
Glodeanu

comuna 
intilnit 

Auto- 
Fiind 

l-a in-

Stefan Bănică din 
Glodeanu-Siliștea s-a 
cu Vasile Toma, de la 
baza nr. 5 Ialomița, 
tirziu din seară, Bănică . 
vitat pe șofer să doarmă la el 
acasă. Au urcat in camion și au 
pornit. Dar Bănică nu a închis 
bine ușa cabinei și, pe drum, a 
căzut din camion. Șoferul s-a 
dus iute la autobază, a istorisit 
întimplarea și a revenit la lo
cul accidentului cu organele de 
miliție. între timp, omul muri
se. E foarte bine că șoferul a 
anunțat imediat accidentul, dar 
și mai bine era dacă mai intii 
și intii oprea să vadă in ce stare 
se află omul căzut. Pentru că din 
primele cercetări rezultă că de
cesul nu a survenit in momen
tul căderii, cF mai tirziu, 
graba șoferului i-a anulat 
timei ultima șansă...

Rubrlcâ redactata da
Petre POPA
cu sprijinul corespondențiloi 
..Scintell

vic-

Dublă victorie a hocheiștilor 
româniBUDAPESTA 17 (Agerpres). — La Budapesta s-a disputat cel de-al doilea meci internațional amical de hochei pe gheață dintre reprezentativele României și Ungariei. Hoche- iștii români au terminat din nou învingători, de data 'aceasta cu scorul de 6—3 (2—2. 1—0, 3—1). Golurile

înscris de Bălăci In minutul 10. Echipa Universitatea a avut și alte ocazii de a înscrie, cea mai măre în minutul 85, cînd Cămătaru, scăpat singur pe contraatac, a fost placat în interiorul careului de 16 m. însă arbitrul nu a sancționat faultul. Gazdele au încercat să schimbe soarta partidei in repriza â doua.- cind au a- tacat de multe ori periculos, dar a- ■’'.fonnatfei'române78U fdst'’îhsă?ise1 dă'1 ■ ’ parareaici-aioveană a fost'tot 'timpul >■ . .. Bandaș (2); Pisaru-.'-GheorghiUf- Io- >-' la*pdst;4ăd;pOrtarul PurcârU/s-a-evi- . dențîat-prin citeva plonjoâhe spectaculoase.Echipa Universitatea Craiova urmează să sosească miercuri la București.FOTBAL : Echipa Universitatea 
Craiova și-a încheiat turneul 

în BraziliaRIO DE JANEIRO 17 — Corespondentul „Scinteii", Valentin Păunescu, transmite ; Echipa de fotbal Universitatea Craiova și-a încheiat turneul întreprins în Brazilia, printr-o aplaudată victorie, obținută cu scorul de 1—0 (1—0) in meciul susținut la Santos (orașul lui Pole) cu formația Portuguesa Santista. Fotbaliștii români, care .au avut o evoluție bună in această partidă, au dominat majoritatea timpului, golul victoriei fiind

TENIS : „Circuitul României" 
Turneul de Ia PiteștiPITEȘTI (Corespondentul „Scîn- teli», Gheorghe Cîrstea). — Ieri, în sala sporturilor din Pitești, a Început cel de-al șaptelea, și ultimul, turneu din „Circuitul României» la tenis pe teren acoperit. Iată rezultatele din primul tur : Hărădău — Anghelâche 6—0, 6—1 ; Cherecheș — Iepure 6—1, 6—1 ; Ovici — Popovicl 6—3, 6—2 ; Mureșan — Velev (Bulgaria) 7—6, 6—4 ; Tăbăraș — Enachs 6—1, 6—0 ; Petrov (Bulgaria) — Al-

★NEW YORK 17 (Agerpres). - Campionatele internaționale de tenis pe teren acoperit ale S.U.A. s-au încheiat la Salisbury (Maryland) cu succesul americanului Jimmy Connors, care cîștigă pentru a treia oară consecutiv acest turneu.. în finală, Jimmy Connors l-a îțtvirls In cinci seturi, cu 5—7, 7—5, 6—1, 3—6, 6—0, pe compatriotul său Vitas Gerulaitis.Proba de dublu a fost cîștigată de perechea Ilie Năstase (România) — Jimmy Connors (S.U.A.), învingătoare cu 7—6, 6—2 în finala disputată în compania cuplului Jan Kodes (Cehoslovacia) — Roger .Taylor (Anglia).

fost cîștigat de scrimerul sovietic Vasili Stankovici. care a realizat în turneul final 4 victorii. Pe, locurile următoare s-au clasat La jos So- < mogyi (Ungaria), Viktor Putiatin și Serghei Isakov (ambii U.R.S.S.) — cîte 3 victorii, Vladimir Denisov (U.R.S.S.) și Petru Kuki (România) — cîte o victorie. La întreceri au luat parte 108 floretiști din 10 țări.

cinema
• Filip cel bun ; SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
© Scufundarea Japoniei ! BUCU
REȘTI — 8,30; 10,45; 13,15; 16;
18,30; 20,45..
© Luminile rampei : PATRIA — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
o Șapte mirese pentru șapte frați: 
FAVORIT — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
0 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. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Răzbunarea luî Dani : VICTO
RIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15. 
0 Moulin Rouge : SALA PALA
TULUI — 17,30 (seria de bilete 
5348); 20,30 (seria de bilete 5349), 
CAPITOL — 9.30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
0 Dragoste la 16 ani : LUMINA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,45.
0 Permisul de conducere : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,15; 16; 18,1 
20,15.
0 Ilustrate cu flori de cînip 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45 
18,15; 20,30, BUZEȘTI — 9

13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ancheta : CASA FILMULUI 
10; 12; 14; 16.
e Nunta Iui Figaro : CASA FIL
MULUI — 19,30.
A Zapata : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Un zîmbet pentru mal tirziu : 
DOINA — 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 
20,15.
e Program de desene animate 
pentru copii : DOINA —- 9,45; 11. 
a Actorul și sălbaticii : GRIVITA
— 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9; 12;
16; 19, MIORIȚA — 9,30; 12,30;
16; 19.
• A început la Neapole : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

* ’ " ...... anului unu :
9; 11,15; 13,30;

• Indr&gostiții
TIMPURI NOI —
15,45; 18; 20,15.
• Acțiunea Bororo ; BUCEGI — 
18; 20.
• Program de desene animate
Walt Disney : BUCEGI — 10; 16. 
a Zidul ! UNIREA — 15,30; 16;
20,15, PROGRESUL — 16; 18; 20.
e Jerry traficantul : GLORIA — 
8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 20,15.
o Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
COTROCENI — 15,30; 19,-------
12,30; 16; 19,15.
o Cei șapte magnifici :
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Nemuritorii : PACEA 
17,45; 20, FLOREASCA — 
20,15, VIITORUL — 15,30;

*Turneul internațional de tenis de la Toronto, contind pentru circuitul W.C.T., a fost câștigat de jucătorul american Harold Solomon, învingător cu 6—i, 6—1 în finala susținută în compania compatriotului său Stan Smith.

ȘAH : Meciul pentru titlul 
mondial — în iunie, la Manilaîn cadrul unei ședințe a F.I.D.E., care a avut loc luni la Amsterdam, s-a stabilit ca mgciul pentru titlul mondial , de șah dintre Robert Fischer (S.U.A.) și șalangerul său Ana- tolie Karpov (U.R.S.S.) să aibă loc la Manila. Meciul urmează să Înceapă la 1 iunie.

La Sofia s-a disputat primul meci dintre selecționatele feminine ale Bulgariei , și, R. D. Germane, contind pentru preliminariile campionatului mondial de handbal. Sportivele din R. D. Germană au terminat învingătoare cu scorul de 20—12 (12—5).Partida retur se va desfășura la 16 martie.
a Conrack s DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15,
a Școala tinerilor căsătoriți : 
GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,15.
a Păcală : VITAN — 15; 18.
a S-a intimplat după război t 
VITAN — 20,30.
a Clanul sicilienilor : MUNCA — 
15,30 ; 18; 20,15.
a Urmărit — urmărită 1 : FEREN
TARI — 14; 16.
a Astă-scară dansăm !n familie : 
FERENTARI — 18; 20,15.
a Timpuri noi : COSMOS — 14,30; 
16,30: 18,30; 20,30.
a Visuri Împlinite : RAHOVA — 
16; 18,15; 20,30.
a Un gentleman In Vestul sălba
tic : FLACĂRA — 10; 12,30; 15.30; 
18; 20,30.
a Al șaptelea cartuș : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
a Cavalerii teutoni : CRINGAȘI
— 15,30; 18,30.

în aceste zile, In 
R.F.G. se desfășoară 
o largă colectă publi
că, cunoscută sub nu
mele „Sorgenkind» 
(„grija pentru copil"), 
sumele respective fi
ind destinate îngrijirii 
și adaptării la viața 
normală a copiilor cu 
malformații fizice sau 
psihice. Cum s-a ajuns Ia această modalitate 
— filantropică, ca să 
spunem așa — de a 

, stringe fonduri pentru 
o acțiune care ar tre
bui să fie de resortul 
societății în ansamblul 
ei ?

Acest lucru aduce 
in discuție sistemele 

■ (pentru că sint mai 
multe) de asigurări so
ciale. Salariatul plă
tește din venitul său o 
cotă pentru asigurări 
medicale ; în cazul în 
care se îmbolnăvește, 
societatea respectivă 
de asigurări achită cos
tul tratamentului în-

' ' -i ■
televiziunii române (studioul T. 
8) : Al 15-lea concert-dțzbatere : 
Folclor-autentic și valoare — 19.
e Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ivanov (premieră) —
19.30. (sala din str. Alex. Sabla) : 
Noile suferințe ale Unărului „W“ 
— 10,30.
e Teatrul Mic : Matca — 19,30. 
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 20, (sala
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
• Teatrul Glulești : Marea expe
diție — 19,30.
■ Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Pardon, scu
zați. bonsoar — 19,30.
o Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Mitică Popescu —
19.30.
-• Teatrul „Ion Creangă" ; Păpușa 
cu piciorul rupt șl Pufușor și Mus
tăcioara — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) ; Ninigra și Aligru — 17,
(sala Academiei) : Tigrlșorul Pe
tre — 17.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flacăra lui August —
17.30.
a Conservatorul „Clprian Porum- 
bescu" (studioul de operă) : Voie
vodul țiganilor (premieră ; regla: 
lonescu Anghel Arbore, șeful cla
sei de operă ; conducerea muzica
lă : Lucian Anca) — 20.
a Circul de stat : Un șerif la.„ 
circ — 19,30.

în cadrul activității pentru transpunerea in viată a hotărîrilor Congresului al X-lea al U.C.I. privind ridicarea potențialului economic al tării, elaborarea planurilor de perspectivă constituie una din preocupările de mare -•■■■actualitate in tara cină și prietenă.După elaborarea cumentului oficial,noscut sub numele „Bazele politicii comune de dezvoltare a Iugoslaviei pînă în 1985", care formează, in prezent. obiectul unor largi dezbateri publice, în Iugoslavia a fost e- laborat un amplu studiu privind dezvoltarea țării in perioada următorilor 10 ani. Intitulat „Concepția dezvoltării pe termen lung a Iugoslaviei oină în 1985», studiul — rod al activității unor oameni de stiintă si economiști. precum si a instituțiilor specializate — prefigurează nivelul, economic la care va ajunge tara la mijlocul deceniului următor. pomindu-se de la condițiile materiale e- xistente în prezent. El va avea un rol important în definitivarea direcțiilor de dezvoltare a tării în următorii zece ani — direcțiicare urmează să fieadoptate de forul suprem al tării în acest an ; studiul urmează, de asemenea, să constituie baza dezbateri- ' lor consfătuirii de la Dubrovnik a economiștilor iugoslavi, programată pentru a doua jumătate a acestei luni.Autorii studiului indică direcțiile de orientare a eforturilor în

anii următori, precum si modalitățile de atingere a obiectivelor in vederea unei dezvoltări economice accelerate. Dezvoltarea, reliefează studiul, trebuie orientată în două direcții■ principale . ..______ _ .continuarea' procesului - bane salariâți, peste de industrializare ra- 200 000 sint specialiști pidă a tării si de cu studii superioare, transformare radicală iar peste 1 000 000 sînt a structurii economice " și sociale si stimularea dezvoltării mai rapide a sectoarelor de care depind reproducția și

pinde dezvoltarea în perspectivă, dispun de tehnologii din cele mai moderne. O altă premisă care permite dezvoltarea rapidă a economiei o constituie cadrele : dintr-un total— ce depășește 4,2 mili-g^3S '■

CORESPONDENT A 
DIN BELGRAD

dezvoltarea producției materiale. Concluzia este că. centru reducerea decalajului cate o senară de țările dezvoltate. Iugoslavia trebuie să onteze nentru un ritm ridicat al creșterii medii anuale in deceniul următor.Opinia economiștilor este că. în decursul a- cestui deceniu, se noa- te realiza o cresțere anuală de 7 la sută, tinînd seama de faptul că. în toată perioada postbelică, au fost înregistrate ritmuri care au depășit această cifră. Se apreciază că atingerea acestui obiectiv este pe deplin posibilă, avîndu-se în vedere nivelul actual^ al economiei. Se arată? de pildă, că mijloacele de bază au atins în 1972 o valoare de peste 400 miliarde dinari, la preturile din 1966. în același timp, nivelul tehnic al industriei se află aproape de cel mondial, iar sectoarele de bază, de care de-

muncitori calificați.Un asemenea ritm de creștere de 7 la sută, se consideră în studiu, va permite Iugoslaviei să atingă, la iumățatea deceniului următor, nivelul mediu actual al țărilor europene dezvoltate din punct de vedere industrial. De pildă. în 1985. nivelul produsului social ar putea fl de două ori mai . mare, iar mijloacele globale alocate pentru ridicarea nivelului de trai pe locuitor — duble fată de 1973. Producția industrială va creste de 2,8 ori. volumul producției agricole cu 50 la sută, iar numărul sa- lariatilor cu 40 la sută. Totodată, productivitatea muncii ar atinge un nivel.cu 80 la sută mai inalt.Ridicarea potențialului material, asa cum este prevăzut în studiu. va face posibilă rezolvarea unor probleme existente în prezent în sfera producției materiale și în alte domenii de activitate. va permite Iugoslaviei să pășească în Tîndul țărilor dezvoltate. cu un venit national pe locuitor de peste 2 000 dolari.

tr-o anumită proporție, 
care depinde de un șir 
întreg de factori. An
chetele sociale efectu
ate evidențiază exis
tența unor mari discre
panțe între diferitele

a sănătății, bazat ex
clusiv pe proprietatea 
particulară, a generat, 
de altfel, serioase 
probleme sociale. O 
anchetă recentă pu
blicată de o revistă

Nici noul născut nu 
se bucură de îngriji
re medicală gratuită, 
ceea ce,' pentru fami
liile cu copii mai 
mulți și cu venituri 
modeste, face imposi-

pe urma paraliziei in
fantile, dat fiind că 
vaccinarea preventivă 
— ca de altfel toate 
vaccinările — nu este 
nici obligatorie și nici 
gratuită.

Acțiunea „Sorgenkind"
sau cînd filantropia este chemată să suplinească securitatea socială

sisteme de asigurări, 
incepind cu tratamen
tul și terminind cu 
spitalizarea. încercarea 
de a unifica aceste sis
teme a provocat pro
testul medicilor pro
prietari de cabinete, 
clinici și spitale par
ticulare, care și-au 
considerat in acest fel 
periclitate veniturile 
exagerat de ridicate.

Sistemul de îngrijire

de specialitate din 
Milnchen arată, de pil
dă, că fiecare al op
tulea nou născut în 
R.F.G. este afectat de 
maladii fizice sau psi
hice, mare parte din 
acestea datorindu-se 
faptului că, in timpul 
sarcinii, femeile nu au 
primit asistența medi
cală corespunzătoare 
prin intermediul ' so
cietăților de -asigurări.

bil un tratament co
respunzător. De ase
menea, regulamentele 
societăților de asigu
rare nu prevăd depis
tarea acestor malfor
mații, respectiv supor
tarea cheltuielilor le
gate de această ope
rațiune. O consecință 
nefericită a acestei 
situații este și numă
rul ridicat de copii și 
tineri care suferă de

Desigur, R.F.G. este 
o țară a cărei econo
mie se bucură de o si
tuație mai avantajoa
să in raport cu alte 
țări capitaliste. Dar 
situații ca cele de mai 
sus arată că nivelul 
de trai 
judecat 
funcție 
trebuie 
derare 
factori

mă importantă, care 
afectează în mod ne
gativ și iși pun am
prenta pe numeroase 
aspecte ale vieții co
tidiene a cetățeanului.

Da televiziune, ca 
Și pe alte căi se face 
o insistentă propa
gandă in favoarea ac
țiunii „Sorgenltind", 
în cadrul căreia se 
desfășoară campanii 
pentru strîngerea de 
bani de la populație. 
Nimeni nu poate tă
gădui caracterul lău
dabil al unor aseme
nea activități. 
cercuri largi ale 
niei publice își 
întrebarea dacă
curgerea la măsuri cu 
caracter filantropic 
este, intr-adevăr, ca
lea cea mai sigură a 
remedierii unor caren
țe de organizare a 
securității sociale.

N. S. STĂNESCU

nu poate 
exclusiv 

de salarii, 
să ia in consi- 
și o serie de 
sociali de pri-
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Reglementarea problemei cipriote 
cere perseverentă pe calea

. Opinia publică din tara noastră a urmărit de la început cu deosebită atenție evoluția complexă a situației din Republica Cipru — stat aflat într-o zonă geografică apropiată tării noastre — cu atît mai mult cu cit in anii din urmă între popoarele român și cipriot s-au dezvoltat relații prietenești. bazate pe interesele asigurării păcii si colaborării în zona Balcanilor. a Mediteranei și în lume. Așa cum este cunoscut, încă înainte de . începețea ostilităților si, apoi. în continuare România socialistă s-a pronunțat consecvent pentru respectarea suveranității, independentei si integrității teritoriale a Republicii Cipru, pentru retragerea trupelor străine aflate pe insulă, sprijinind • activ dreptul legitim al poporului cipriot de a se dezvolta în mod liber, fără nici un amestec din afară, de a reglementa problemele conviețuirii pașnice între comunitățile greacă si turcă în conformitate cu năzuințele- si interesele fundamentale ale tuturor cipriotilor.Poziția fermă si principială, clară și consecventă a tării noastre a fost în repetate rînduri afirmată în cuvin- tări si în mesaje ale președintelui Nicolae Ceausescu, ca și în declarații ale guvernului român, în spiritul unei înalte responsabilități fată de destinele păcii fată de interesul cipriotilor de a se zarea raporturilor crarea pașnică între cele două comunități. colaborarea spre binele patriei lor pomune. în acest sens. România a subliniat necesitatea abținerii de la orice acte de forță, desfășurarea unor eforturi neslăbite pentru reglementarea diferendelor prin tratative. în condiții de încredere și respect reciproc. ,Chiar recent. în Raportul prezentat la Congresul al XI-lea al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Sîntem profund îngrijorați de situația creată în Cipru. Ne pronunțăm în mod ferm pentru solutionarea acestei situații pe cale politică, pentru integritatea și suveranitatea Ciprului, pentru o colaborare pașnică între cele două comunități. Aceasta ar corespunde intereselor tuturor oamenilor muncii ciprioți. ale întregului popor, cauzei colaborării și păcii

în această zonă, maior al tuturor asigura normali- reciproce, conlu-

în Balcani. în Mediterană, în Europa si în întreaga lume".în prezent, opinia publică din România își exprimă regretul față de faptul că situația din Cipru s-a complicat și mai mult, ca urmare a recentei hotăriri a conducerii comunității turce de a proclama Nordul insulei drept „stat autonom și fede- rat“, ridieîndu-se astfel noi si serioase obstacole în calea convorbirilor in- tercomunitare și abordării problemelor într-o atmosferă constructivă, în perspectiva realizării unei înțelegeri reciproc acceptabile.Este însă de la sine înțeles că nu prin acte unilaterale se poate ajunge ia o reglementare a problemelor e- xistente. că acestea își vor putea găsi o reală soluționare numai în cadrul u- nui dialog politic constructiv, cu luarea în considerare a punctelor de vedefe și intereselor tuturor părților, precum și a intereselor păcii și înțelegerii în zonă. Mai mult decît ori- cînd este necesar în actualele condiții să se respecte și să se depună toate eforturile pentru traducerea în viață a rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite privind reglementarea crizei cipriote —.rezoluții care oferă cadrul potrivit pentru realizarea unei înțelegeri reciproc acceptabile. Este, imperios necesar ca forțele democra- . tice si progresiste de pretutindeni, toate statele interesate în promovarea destinderii în această parte a lumii să sprijine activ cursul spre tratative, spre reglementarea pașnică, pe cale politică, a problemei cipriote, potrivit imperativelor păcii și înțelegerii internaționale.în ceea ce o. privește, România se pronunță ferm pentru respectarea suveranității, independenței și integrității Republicii Cipru, sprijină guvernul său legal, în frunte cu președintele Makarios, reafirmă necesitatea retragerii trupelor străine de pe insulă, pentru a se crea condițiile unei rezolvări judicioase a problemei cipriote, corespunzător drepturilor fundamentale și aspirațiilor de libertate și progres ale poporului cipriot, cauzei unei păci trainice în zonă, cerințelor consolidării cursului spre destindere și securitate în Europa și în întreaga lume.
In preajma întrunirii Consiliului de SecuritateNEW YORK 17 (Agerpres). — O delegație cipriotă, formată din Glaf- kos Clerides, președintele parlamentului. Tassos Papadopoulos, vicepreședinte al parlamentului, Yoannis Christophides, ministrul cipriot al afacerilor externe, si Spyros Kypria-

nou. fost ministru de externe, a sosit la New York, unde urmează să prezinte Consiliului de Securitate al O.N.U. poziția oficialităților de la Nicosia în problema cipriotă. în contextul ultimelor evenimente te în insulă. petrecu-
* ★

în favoarea stabilirii unei noi
ordini economice mondiale

• Conferința „grupului celor 77" de la Alger ® Lucrările 
Parlamentului latino-american

Activitate diplomatică în problema
„ I • 1 « ,Orientului Apropiat

BUDAPESTA. — R. P. Ungară s-a pronunțat de la început pentru menținerea independenței, suveranității și neutralității Republicii Cipru, se arată într-o declarație a agenției' M.T.I. R. P. Ungară a cerut, în repetate rîpduri, retragerea imediată a tuturor trupelor străine din insulă, a sprijinit și sprijină guvernul arhiepiscopului Makarios, considerîndu-1 singurul guvern legitim din Cipru.

cipriotă. Situația din Cipru, în declarație, necesită o care trebuie să tină seama pendenta, suveranitatea și integritatea teritorială a statului cipriot.
se arată abordare de inde-

CAIRO. — „Poziția de evoluția situației menține în favoarea acestei țări, a unității fără nici un amestec străin, sub regimul legitim al președintelui Makarios" — a declarat ministrul afacerilor externe al R. A. Egipt. Ismail Fahmy.

Egiptului față din Cipru se independenței sale naționale,Agenția T.A.S.S. a publicității, duminică, o declara- care se pronunță pentru aplica- hotărîrilor O.N.U. în problema
MOSCOVA dat tie rea

întrevederea șaliinșahului Iranului 
cu președintele FranțeiBERNA 17 (Agerpres). — Șahinșa- hul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a avut luni, la Saint- Moritz (Elveția) o întrevedere cu președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, în cursul căreia au fost a- bordate probleme referitoare la criza de energie și pregătirea conferinței țărilor producătoare și a celor consumatoare de petrol. Totodată, au fost discutate o serie de chestiuni privind relațiile bilaterale.într-o declarație făcută presei la Încheierea convorbirilor, șahinșahul Iranului a afirmat că statele produ

cătoare ar putea accepta o reducere a prețului la petrol, cu condiția ca aceasta să fie însoțită, de o scădere a preturilor agricole de voie.La rîndul- d’Estaing a . .. . ..cursul întrevederii’ s-a putut constata existenta unor puncte de vedere comune și a apreciat că discuțiile au fost deosebit de utile, atît pentru extinderea relațiilor bilaterale, cît și pentru căutarea de soluții ale unor probleme ale vieții internaționale.

produselor industriale si care aceste țări au ne-său, 'Valery Giscard declarat tpresei că in

Capitala Angolei trăiește zile de Intensă activitate politică. Festivitățile ce au avut loc la Luanda, la începutul acestei luni, cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a declanșării luptei armate de eliberare, au constituit o puternică manifestare a voinței poporului angolez de a acționa pentru înfăptuirea acordului privind proclamarea, la 11 noiembrie, a independenței Angolei. Instalat în urmă cu două săptămîni, guvernul de tranziție — alcătuit din reprezentanți ai Portugaliei și ai celor trei mișcări de eliberare ; Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), Frontul Național de Eliberare a Angolei (F.N.L.A.). și Uniunea. Națională pentru Independență Totală a Angolei (U.N.I.T.A.) — se află în fața unor probleme complexe, care reclamă unitatea de acțiune a tuturor componentelor sale.Așa cum au subliniat în repetate. rînduri reprezentanții guvernului de tranziții, cooperarea intre cele trei mișcări reprezintă o condiție esențială, a desăvîrșir-ii procesului de eliberare națională. Un pas însemnat pe această cale s-a făcut prin crearea,, atît în capitală, cît și în celelalte localități, a unor comisii formate din reprezentanții celor trei mișcări și avînd concomitent funcții politice și administrative. Experiența dobîndită de organele puterii create în timpul luptei armate în zonele eliberate se dovedește foarte prețioasă. Subliniind complexitatea sarcinilor ce stau în fața guvernului de tranziție, ministrul informațiilor, Rui Monteiro, ne declara : „Sîntem abia la început și nu este deloc ușor să se facă față simultan .atitor probleme urgente. Sperăm însă că vom depăși cu succes a- ccastă fază a începutului, pentru a

ALGER 17 — Corespondentul gerpres transmite : Conferința nisterială a „grupului celor 77“ continuă lucrările la Alger,. A adoptat ca document de lucru cursul președintelui Houari Boume- diene din ședința inaugurală, în care acesta a pus accentul pe necesitatea unei ample industrializări a țărilor în curs de dezvoltare. Fixînd ziua de 12 martie ca dată a începerii celei de-a doua conferințe de la Lima a O.N.U.D.I., miniștrii reuniți la Alger elaborează acum o ordine de zi provizorie a .acestei conferințe și diferite proiecte de rezoluții pe probleme, ce urinează a fi dezbătute și adoptate în capitala Perului.în vederea elaborării unei declarații comune și a unui plan de acțiune a țărilor participante, miniștrii reuniți la Alger au făcut o serie de propuneri menite să contribuie la stabilirea unei noi ordini economice în lume, bazată pe egalitate și justiție

A- mi- iși fost dis-
socială. Se dezbat, de asemenea, o serie de dispoziții instituționale privind întărirea Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), și restructurarea sa, pentru a sprijini mai activ eforturile popoarelor în curs de dezvoltare. • , *CARACAS 17 (Agerpres), — La 17 februarie lucrările tican, la parea 80 din zonă, probleme lizarea Parlamentului can, o declarație privind prețurile la materiile prime, relațiile cu alte organisme similare din lume, convocarea unei conferințe economice la- tino-americane, crearea și transferul de tehnologii în America Latină, convocarea congresului statelor din America Centrală.

s-au deschis la Caracas Parlamentului latino-ame- care și-au anunțat partici- de delegații din 11 state Agenda reuniunii cuprinde referitoare la instituționa- latino-ameri-

BEIRUT. — într-un interviu acordat ziarului libanez „Al Hayat", ministrul afacerilor externe al Egiptului. Ismail Fahmy, a declarat că rezultatele ■ convorbirilor cu secretarul de stat al S.U.A.,. Henry Kissinger, confirmă că Orientul Apropiat este încă departe de instaurarea păcii. Cu toate acestea, se estimează că pînă în iunie vor L '........ ____duri privind retragerea trupelor is- raeliene din mile Golan.fi acceptabile pentru Egipt și Siria. Fahmy și-a exprimat speranța că imediat după aceasta își va relua activitatea și Conferința de Ia Geneva pentru pace în Orientul Apropiat. El a ’ ‘

toate țările participante la conferință să adreseze Organizației pentru Eliberarea Palestinei invitația de a participa la lucrări cu puteri depline.
fi încheiate noi acor-Sinai și de pe Inălți- Condițiile acestora vor

declarat că Egiptul va cere de la

KUWEIT — Abdul Halim Khad- dam, vicepremier și ministru al afacerilor externe al Siriei, a sosit in Kuweit pentru a-1 informa pe emirul Sabah Al Salem Al Sabah .cu privire la convorbirile purtate săptămîna trecută, la Damasc, de președintele Hafez El Assad cu secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, în legătură cu situația din Orientul Mijlociu. El a vizitat anterior Arabia Saudită, unde a conferit cu regele Feisal asupra aceleiași probleme.

• SUVENIRURI DIN..; 
ANTARCTIDA. Zilele tăcute, în Antarctida a fost instalat un chioșc special amenajat, care oferă spre vînzare... suveniruri. Chioșcul se află pe teritoriul stațiunii de cercetări sovietice Belljnghausen și este destinat să răspundă solicitărilor turiștilor care, în .cursul verii astrale, vizitează acest centru științific.

Comunicat sovieto-britanicMOSCOVA 17 (Agerpres). — în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei în U.R.S.S. a primului ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, se arată că părțile au analizat problemele relațiilor sovie- to-britanice și perspectivele lor de dezvoltare, apreciindu-șe că întrevederile marchează începutul unei noi faze în raporturile bilaterale.Părțile au relevat progresele realizate în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, exprimîndu-și convingerea că există premise pentru încheierea celei de-a doua faze • și desfășurarea celei de-a treia etape, la cel mai înalt nivel, într-un viitor apropiat.Uniunea Sovietică și Marea Britanie subliniază necesitatea de a se a-
încheierea convorbirilor 

dintre A. Gromiko
și H. Kissinger

junge Cît mai curînd posibil la o reglementare justă și durabilă în Orientul Apropiat, .bazată pe aplicarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate, ținindu-se cont de interesele legitime ale tuturor statelor și popoarelor din regiune, inclusiv ale poporului arab palestinean și respectînd dreptul tuturor statelor din regiune la o existentă independentă. Părțile consideră că Conferința de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat trebuie să joace un rol important pentru reglementarea situației din zonă, lucrările acesteia trebuind să fie reluate cît mai curînd. <Cele două țări se pronunță pentru respectarea principiilor menținerii suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii pru. arătînd că recunosc numai singur guvern legitim în Cipru, cel condus de președintele Makarios.L. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. A. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri, și A. Gromîko. ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., au acceptat invitația de a întreprinde o vizită oficială în Marea Britanie.

Ci- un

Enrico Berlinguer despre necesitatea unității 
forțelor democratice din ItaliaROMA 17 (Agerpres). — într-o cuvintare rostită Ia conferința provincială a Federației P.C.I. din Perugia, secretarul general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlin- guer, a apreciat că „numai o politică bazată pe unitatea forțelor democratice și populare poate conduce la rezolvarea problemelor complexe ale situației economice și politice actuale a Italiei". în context, Berlinguer a arătat că, în prezent, se poate constata o identitate largă de păreri între comuniștii și socialiștii italieni

în problemele de bază ale economiei și politicii. între acestea, el a menționat alegerile pentru organele locale ale puterii de stat, mobilizarea maselor populare la lupta împotriva acțiunilor elementelor teroriste și neofasciste, .apărarea locurilor de muncă și a drepturilor cetățenești. Enrico Berlinguer( a adăugat că în celelalte probleme, în care se constată deosebiți de vederi, între comuniști și socialiști se desfășoară, în prezent, „un schimb constructiv de păreri".
CAMBODGIA

Noi poziții în jurul Pnom Penhuluî

cucerite de patrioțicei 7 500 care apărau baza de la Trapeang Preay.Pnom Penhul a constituit din nou ținta unor atacuri ale forțelor patriotice, principalul obiectiv fiind aeroportul Pochentong, în perimetrul căruia au explodat, luni dimineață, mai multe rachete.Se anunță totodată că, după un asediu îndelungat, patrioții au eliberat orașul Mong Russei, capitală districtuală din provincia nordică Battambang.

PNOM PENH 17 (Agerpres). — Forțele patriotice cambodgiene au ocupat baza militară a trupelor lon- noliste de la Trapeang Preay, situată- la o distanță de 14 km nord-vest de Pnom Penh, au anunțat surse militare din capitala Cambodgiei, citate de agenția .United Press International. Ofensiva patrioților khmeri împotriva acestei baze a fost declanșată încă de la începutul anului. în cursul acestor lupte, unitățile administrației de la Pnom Penh au pierdut aproximativ 2 000 de militari din

• TURNUL EIFFEL ÎȘI 
REFACE TOALETA. Timp de trei ani, o echipă de 50 de vops.itori va lucra la refacerea toaletei turnului Eiffel din Paris. Primele straturi de vopsea se’.vor așterne în primăvara a- ceasta. Pentru vopsirea turnului, înalt de 320 m, vor fi necesare... 52 tone de vopsea.

• MAȘINĂ AUTOMA
TĂ DE MĂSURAT.R.P. Chineză a fost realizată o mașină automată de măsurat de mare precizie, care utilizează razele laser. Această realizare a fost obținută prin cooperarea specialiștilor Uzinei de mașini- unelte nr.' 8 și ai Institutului de cercetări științifice din Pekin. Mașina, care este capabilă să măsoare automat cele mai mici erori la diverse tipuri de piese, va contribui la dezvoltarea rapidă a industriei chineze de mașini-unelte de mare precizie.' Noul agregat are un mare randament, fiind, totodată, de o construcție simplă.

GENEVA 17 (Agerpres). — In comunicatul dat publicității la încheierea convorbirilor dintre Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Henry Kissinger, secretarul de stat al S.U.A., care au avut loc în zilele de 16 și 17 februarie la Geneva, se menționează că cele două părți au reafirmat dorința de a depune toate eforturile în vederea reglementării problemelor cardinale ale asigurării unei păci drepte și durabile în Orientul Apropiat, prin „respectarea drepturilor legitime ale tuturor popoarelor din această regiune, inclusiv ale poporului palestinean, și ■ prin respectarea dreptului la o existență independentă a’tuturor statelor din zonă". In acest sens, părțile consideră necesară reluarea Conferinței de 'la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat.Cele două părți . și-au reafirmat sprijinul față de „independenta, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului, subliniind că recunosc actualul guvern ca singurul guvern legitim al Republicii Cipru".

Grupul dtf lucru convenit de către comisia de redactare, constituită la întîlnirea pregătitoare de la Budapesta a partidelor comuniste și muncitorești din Europa, și-a început la 17 -februarie activitatea la Berlin. Ședințele grupului de lucru sînt prezidate de reprezentantul P.S.U.G. La lucrări participă o delegație a P.C.R., condusă de tovarășul Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R.

0 amplă demonstrație a 
populației din Addis Abeba, în cursul căreia părticipantii s-au pronunțat în .favoarea menținerii u- filtâtii tării sl ■ înipotriva încercărilor de secesiune, s-a desfășurat duminică. în urma demonstrației. Consiliul Militar Provizoriu a dat publicității o nouă declarație, în care reafirmă că Eritreea este parte integrantă a Etiopiei.

ANKARA

Un interviu al ministrului
afacerilor externeANKARA 17 (Agerpres). — într-un interviu acordat săptămînalului american „Newsweek", ministrul turc al afacerilor externe. Melih Esenbel, a declarat că Turcia se pregătește să închidă bazele militare ale S.U.A. instalate pe teritoriul său. Această hotărîr'e, a menționat el, a fost adoptată în. urma recentei hotărîri a Congresului american de sistare a ajutorului militar acordat Turciei.Melih Esenbel a arătat că închiderea bazelor militare americane din Turcia va avea loc progresiv și că această acțiune ar putea începe în. următoarele zile. Totodată, el a precizat că guvernul de la Ankara va cefe plecarea din Turcia a misiunii americane de ajutor.

De la trimisul nostru special în Angolane putea duce misiunea Ia bun sfîrșit. Pentru aceasta trebuie să acționăm eficace și rapid, căci există forțe ostile, interne și externe, , care încearcă să profite de orice îritîrziere a noastră, dedîndu-se la acte de sabotaj economic, incitînd la vrajbă și chiar punind ia cale conspirații. Sîntem deciși să anihi-

bește, de altfel, de la sine atît despre caracterul complex al situației, cit . și despre hotărîrea guvernului de tranziție de a-și afirma în fapt autoritatea, urmărind crearea unui climat de liniște și ordine, ca' primă condiție a soluționării problemelor. Unul din decretele adoptate zilele trecute este menit să înlăture

Amplă mobilizare pentru 
desăvârșirea procesului

de eliberare națională

transmits

• PROFESORUL „ATS 
g'r Cel mai modern profesor din istoria învățămîntului poate fi considerat satelitul geo- staționar american „ATS 6". El se află în legătură cu un centru de informare din Denver și, în același timp, cu 56 de școli situate în cele mai izolate1 și mai greu accesibile regiuni ale Stâtelor Unite. De la 36 000 km înălțime deasupra Ecuatorului, „ATS' 6“ îi pregătește, prin- tr-un program special, pe elevii săi pentru diverse profesii, transmite filme cu caracter: didactic și ține chiar cursuri de specializare pentru adulți. în vara acestui an, satelitul va fi plasat într-o poziție nouă, ur- mind a transmite un program similar pentru rețeaua școlară din India,

Programul de folosire a 
energiei atomice pentru 
dezvoltarea social-econo- 
mică a Poloniei, pregătit da Comisia de partid și guvernamentală, a fost examinat în ultima ședință a Prezidiului guvernului acestei țări. Programul prevede că prima centrală electrică atomică va intra în funcțiune în anul 1983. în 1990, se prevede ca 13 la sută din producția de energie a tării șă fie realizată de centralele atomoeiectrice.

Acordul intervenit între 
Japonia și A.I.E.A. (Agentia Internațională pentru Energia Atomică) prevede inspectarea instalațiilor nucleâre japoneze de către experți niponi. în prezenta reprezentanților A.I.E.A. O comisie mixtă urmează a fi creată în vederea garantării folosirii în scopuri pașnice a energiei nucleare. Astfel. Japoniei i se acordă tratamentul ..'națiunii celei mai favorizate". pentru a nu fi dezavantajată în raport cu țările membre ale Eur- atomului. Acest fapt, relevă A.F.P., ar putea determina Japonia să ratifice Tratatul de neproiiferare a armelor nucleare.

1

La Londra a avut loc, sub 
auspiciile Asociației de prietenie 
Marea Britanie-România, un 
simpozion cu tema „Probleme 
actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării României", la care au 
participat reprezentanți ai diver
selor organizații si asociații cu 
caracter politico-economic.

Conferința federală a 
Partidului Social-Democrat, din R. F. Germania, și-a deschis luni lucrările. Conferința urmează să examineze și să adopte „Programul de lucru al P.S.D. pentru anii 1975— 1976“, aprobat duminică de conducerea partidului;

Comitetul național de o- 
rientare militarăcare 3 prelU3t puterea în Republica Malgașă după atentatul împotriva fostului șef al statului, colonelul Richard Ratsiman- drava, a publicat un decret prin care își organizează activitatea pînă la formarea unui guvern definitiv în țară. Potrivit decretului, miniștrii, civili și militari, din guvernul constituit recent de colonelul Ratsimăn- drava, își vor păstra atribuțiile.

Producția petrolieră mon
dială 3 cunoscut *n 1974 ”Cea ma’ redusă creștere din ultimii ani", sporul zilnic fiind de numai 192 000 de barili — se arată într-un studiu al Ministerului Minelor și Hidrocarbu- a larilor al Venezuelei. Media zilnică producției mondiale s-a ridicat 55 707-000 barili.

Producția industrială a 
S.U.fî. a scăzutîn perî03da tombrie 1974—ianuarie 1975 cu 9,5 la sută. „Wall-Street Journal", care exprimă opinia cercurilor de afaceri americane, apreciază că actuala recesiune reprezintă un record în materie pentru întreaga perioadă care a trecut de la memorabila criză din anii ’30.

• EBLA, DUPĂ PA
TRU MILENII. Strălucita civilizație sumeriană care ni se dezvăluie, peste milenii, prin numeroasele ei vestigii, nu încetează să ne furnizeze surprize. Recent, în vestul Siriei, la 60 km sud de Alep, un grup de arheologi italieni a descoperit ruinele unui mare oraș antic, despre care se presupune ia fi Ebla, unul dintre cele mai prospere din vestul Mesopotamiei și care a avut epoca sa de înflorire ,în urmă cu peste patru milenii. Au fost scoase la lumina zilei ruinele unui falnic palat imperial, din care nu lipsesc nici fragmente de mobilier, pe jumătate arse, considerate printre cele mai vechi o- biecte de lemn descoperite pînă acum. S-au găsit, de asemenea. 40 tăblițe de lut conținînd un fel de inventar de intrare-ieșire a obiectelor de valoare. Pe lîngă textul sumerian, mai sînt cuprinse în tăblițe numeroase cuvinte și expresii într-o limbă semită necunoscută pînă acum.oc-

lăm orice tentativă de a împiedica poporul angolez să-și creeze un viitor fericit, intr-o societate liberă și dreaptă, cauză pentru care a luptat de secole și a dat atîtea jertfe".Complexitatea situației reiese șl din recentele evenimente din Luanda, respectiv ciocnirile dintre forțele armate ale M.P.L.A. și. un grup disident al acestei mișcări, soldate cu în prezent efectuează dentelor.Agenda primelor două reuniuni ale Consiliului de Miniștri vor-
victime de ambele părți; guvernul de tranziție o anchetă asupra inci-

acea mare sursă de pericole pe care o reprezintă armele și materialele de război aflate în mîinile particularilor, sau ale grupurilor ilegale, deținătorii fiind obligați să le predea imediat comandantului militar operațional. Același decret subliniază că numai forțelor armate ale celor trei mișcări de eliberare și forțelor armate portugheze le revine competenta de a asigura libertățile individuale și colective, a- plicarea justiției și că, prin urmare, se interzice „justiția privată", practicată în ultima vreme într-un șir de cazuri, atît în Luanda, cit

mai ales în districtele din interiorul țării. O altă problemă prioritară dezbătută în Consiliul de Miniștri se referă la necesitatea de a impulsiona activitatea productivă.în conformitate cu acordul de la Alvor, guvernul de tranziție urmează să elaboreze in curînd așa- numita „lege fundamentală", care va rămîne in vigoare pînă la adoptarea constituției Angolei independente. în baza „legii fundamen- ■ tale", se va adopta legea electorală menită să. reglementeze desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Constituantă, care va desemna. pe primul președinte al Republicii Angola. Dar, așa cum sublinia Johnny Eduârdo, membru ' al colegiului prezidențial, paralel cu misiunea de a crea instituțiile suverane ale Angolei, guvernul înțelege să soluționeze și o altă problemă, și anume, să adopte măsuri de ordin social ■ menite să ducă la îmbunătățirea condițiilor de viață ale maselor. Se are in vedere abolirea structurilor instituite de administrația colonială și înlocuirea lor cu altele noi,. corespunzătoare năzuințelor de eliberare națională și socială ale poporului angolez. înfăptuirea a- cestor deziderate majore reclamă imperios întărirea unității de acțiune a forțelor reprezentate vernul de tranziție.în sprijinul întăririi și ționării acestei unități de se pronunță nu numai
în gu-perfec-acțiune liderii mișcărilor de eliberare, ci și păturile largi ale poporului angolez, conștient "s ——a țării și viitorul ei prosper prer supun o intre toate forțele naționale democratice și progresiste.

că deplina eliberareconlucrare fructuoasă
V. OROS

Noua Zeelandă se pronunță pentru o politică externă 
„de largi orizonturi"Primul ministru al Noii Zeelande, Wallace Rowling, și-a încheiat vizita oficială în Marea Britanie. într-o cuvintare rostită luni, premierul neozeelandez a exprimat hotărirea guvernului său de a promova o politică independentă și de a orienta relațiile externe ale țării „spre orizonturi mai largi". El s-a pronunțat pentru înțelegerea reciprocă dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, subliniind că „relațiile de, colaborare trebuie să prevaleze asupra confruntării". Primul ministru al Noii Zeelande s-a referit la „pericolele pe care le incumbă menținerea prăpastiei dintre țările occidentale industrializate și națiunile sărace", pledînd pentru „oprirea risipirii resurselor limitate ale planetei, în așa fel incit să se ofere un viitor mai luminos țărilor în curs de dezvoltare".

• PRECIZIE MILIME
TRICĂ. Una din cele trei nave de. dragare, care lucrează la a-< dîncirea canalului dintre portul Roștock și capătul digului de la W’arnemiinde (R.D.G.), este dirijată de un fascicul de raze laser. Folosirea laserului, care indică colectivului de pe navă traiectoria stabilită pe o lungime, de aproximativ 2 km, este apreciată ca extrem de avantajoasă — scrie ziarul „Neues , Deutschland". în comparație cu > metodele destul de neprecise, * folosite pînă acum, fasciculul de laser permite executarea unor lucrări cu o precizie aproape milimetrică.

Relațiile economice româno-iordaniene au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare rapidă, în 1974 volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări s-a dublat în comparație cu 1973. România a exportat în Iordania o gamă largă de produse industriale : televizoare. aparate radio de diverse tipuri, anvelope. conductori e- lectrici. materiale de construcții, textile, încălțăminte, tuburi fluorescente, conserve etc. Conform contractelor încheiate, în anul în curs se va înregistra o nouă sporire a schimburilor economice dintre cele două țări, existînd chiar posibilitatea unei noi dublări a acestora. Se așteaptă sosirea, ' în curînd, în Iordania a unui Iot de autoturisme de teren ARO-240, urmind ca, în conti

nuare. exporturile românești în această țară să ț includă frigidere. mașini de spălat rufe, produse chimice și altele.Relațiile economice dintre cele două .țări depășesc însă cadrul schimburilor comerciale. Astfel. în iulie anul trecut. întreprinderea română „Rom- petrol" a încheiat un contract cu întreprinderea iordaniană „Jo- petrol" pentru construirea unei conducte petroliere pe o Iun-' gime de 43 km între „pipe-lîne“-ul care vine din Arabia Saudită. traversînd nordul Iordaniei Si localitatea Zarka. situată la 30 km de Amman. Aici, la Zarka, se află unica rafinărie .din Iordania, care. în urma lucrării ce urmează s-o efectueze „Rompetrol". își ve dubla producția.La jumătatea lunii decembrie a anului

trecut a sosit la Zar- ka o coloană de 16 vehicule auto de fabricație românească — autocamioane, autoturisme de teren, furgo- nete. basculante, automacarale. autoateliere etc. — împreună cu primii 30 de tehnicieni români. Numărul acestora urmează să crească Ia 90 în perioada de vîrf stalarea va face desert.de menționat că atît . conductele, cît si întregul utilaj ce va fi folosit la această lucrare poartă inscripția „Fabricat în România". Se prevede ca lucrarea să se încheie în luna august a acestui an, constituind o nouă expresie a dezvoltării relațiilor prietenești româno-iordanlene.

a lucrării. In- conductelor se într-o zonă de dificilă. Este ■

Amman, 17

Crăciun IONESCU

• ÎNTRE „SCOTCH" 
Șl „CHIANTI". Asociația producătorilor de whisky scoțian, reprezentînd o industrie care realizează un export în valoare de peste 320 milioane lire • sterline, se plînge că, de la intrarea Angliei. în Piața comună, s-au înmulțit discriminările partenerilor europeni față de „scotch". Se are în vedere, în primul rînd. Italia, unde în septembrie anul trecut a fost majorată, de la 12 la 30 la sută, taxa valorii adăugate la whisky-ul scoțian ; ca atare, din septembrie pînă acum, in a- ceastă țară, a treia mare cumpărătoare de scotch dup'ă S.U.A. și Japonia, importul de whisky scoțian a scăzut vertiginos. Asociația amintită, amenință, în același timp, cu contramăsuri față de masiva creștere (în ultimii ani cu 173'la sută) a importului de vinuri italiene în Marea Britanie. După cum se vede, o dispută între „chianti" și „scotch" determinată de legile aspre ale concurenței.

• „OLIMPIADA" PO
RUMBEILOR CĂLĂTORI. Ungaria, care se poate mîndri cu o îndelungată tradiție columbofilă, a' fost, recent, gazda celei de-a XlV-a olimpiade a porumbeilor călători. Cu. acest prilej s-a desfășurat și Congresul .Organizației internaționale a crescătorilor de porumbei călători. A fost, de asemenea, organizată o mare expoziție de porumbei călători cu participarea a 27 de țări. în paraîel, a avut Ioc o expoziție documentară „Porumbelul, călător și istoria poștei", consacrată acestui străvechi mijloc de comunicație.
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