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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
Pentru convocarea Marii Adunări Naționale

9
în temeiul articolelor 46 și 54 din Constituție, Consiliul de Stat al Republicii Socia

liste România decretează :
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională în prima sesiune a 

celei de-a șaptea legislaturi, în ziua de 17 martie 1975, ora 11.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

VÎLCEA

Succese în întrecere 
pe șantierele Lotrului

RlMNICU-VÎLCEA (Coresponden
tul „Scînteii", Ion Stanciu). Antre
nați în întrecerea socialistă, con
structorii hidrocentralelor de pe 
Lotru au înscris pe panoul de o- 
noare executarea suplimentară a 102 
metri liniari pe tronsoanele Coșana- 
Petrimanu, Uria-Găujani, iar pe gale
riile de acces în centralele de la Bră- 
dișor și Valea lui Stan, betonarea a 
450 metri liniari. Pe tronsonul Cer- 
na-Mușetoiu s-au torcretat 1 900 me
tri liniari pe galeriile Inșinatele, 
Turcitu ș.a.

lucrările agricole au caracter de urgentă
Este necesară concentrarea forțelor pentru:

® ÎNCHEIEREA ARĂTURILOR ® ÎNSĂMÎNȚĂRILE DIN PRIMA EPOCĂ ® PREGĂTIREA IRIGAȚIILOR
In condițiile specifice din această primăvară, lucrările agricole tre

buie efectuate cu maximă operativitate, acordîndu-se cea mai mare 
atenție menținerii umidității solului și însămînțării fiecărei culturi la 
un nivel calitativ înalt. In legătură cu modul concret în care trebuie să 
se lucreze în aceste zile pe ogoare, publicăm recomandările unor cadre 
din ministerul de resort și din institute de specialitate.

Rezervele de umiditate ale solului, 
pînă la adîncimea de 1,50 m, ne sînt 
prezentate de ing. ȘTEFAN APE- 
TROAIE, de la Institutul de meteo
rologie și hidrologie : „Numai in cî- 
teva zone — Dobrogea, estul Bărăga
nului și local în Teleorman — resur
sele de umiditate în sol sînt mai 
mici de 1 500 m c la ha. In cea mai 
mare parte a Munteniei, precum și 
în sud-estul Olteniei se înregistrează 
1 500—2 000 mc apă la hectar;. în 
nordul Moldovei, vestul Olteniei și 
în multe zone din Transilvania solul 
are între 2 000—2 500 m c apă la hec
tar. In Banat, sudul Transilvaniei și 
pe terenurile cu apa freatică la mică 
adîncime umiditatea în sol se ridică 
la 2 500—4 000 m c la hectar. De men
ționat că ogoarele destinate culturilor 
de primăvară dispun, în medie, de 
250 m c de apă la hectar în plus fată 
de valorile înregistrate pe terenurile 
cu culturi de toamnă. în cea mai 
mare parte a țării, cu excepția Do- 
brogei și părții de est a Bărăganului, 
există o rezervă normală de apă în 
straturile mai profunde ale solului.

Dar în majoritatea zonelor țării se 
înregistrează un deficit de umiditate 
in stratul arabil de la suprafața so
lului.

Prognoza timpului, în intervalul 
14—20 martie : sînt de așteptat pre
cipitații mai frecvente în sudul ță
rii. între 20—27 martie se prevede un 
timp mai călduros decît în mod o- 
bișnuit ; local vor cădea ploi de 
scurtă durată. Condițiile vor favoriza 
evapotranspirația, ceea ce impune 
urgentarea însămînțărilor, pentru a 
folosi umiditatea existentă. între 
28—31 martie, timpul se va răci și 
vor cădea ploi locale. In nordul ță
rii și în zona de munte sînt de aș
teptat precipitații și sub formă de 
Iapoviță șt ninsoare. în zonele de
luroase și, parțial, la cîmpie vor 
cădea brume și se vor semnala ușoare 
înghețuri ale solului, noaptea și di
mineața".

— In aceste zile, pămîntul se lu
crează în condiții calitative bune ; 
totul este să se acționeze cu ho-

tărîre pentru menținerea umidității 
existente în vederea răsăririi nor
male a semănăturilor — iată prima 
dintre recomandările făcute de ing. 
MARIN CAPISIZU, director în Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor. Ținînd seama de 
temperaturile ridicate și de lipsa 
precipitațiilor, o altă cerință este ter
minarea arăturilor în județele Cluj, 
Sibiu, Harghita, Bistrița-Năsăud ș.a., 
devansarea planurilor de însămin- 
țare a culturilor din prima epocă. 
Pînă la 11 martie a.c. au fost grăpate 
1.2 milioane hectare ogoare de toam
nă în cooperativele agricole și 415 000 
hectare în I.A.S. Cole mai mari su
prafețe s-au grăpat în județele Ialo
mița — 145 500'"ha, Teleorman — 
159 000 ha și Dolj — 103 000 ha, iar în 
Bihor această lucrare s-a înche
iat. Suprafețele însămînțate în
sumează 190 000 ha în coopera
tivele agricole și 33 000 ha în 
I.A.S. O analiză fie și sumară a re- 
zultatelo.r de.pînă acum arată că este 
necesar să fie Intensificate și să fie 
încheiate grabnic atît lucrările de 
întreținere a ogoarelor, cit și semă
natul culturilor din prima epocă, 
pînă la floarea-soarelui.

Pentru a se menține apa în sol 
este necesar să fie folosite intens 
utilajele care permit lucrarea la mi
că adîncime a solului — respectiv

combinatoarele și grapele. In scopul 
micșorării numărului de treceri cu 
tractoarele și evitării pierderii' apei, 
specialiștii din unități au datoria să 
stabilească lucrările strict necesare 
și să ia măsuri pentru a efectua se
mănatul imediat după pregătirea pa
tului germinativ. Important este ca 
pregătirea patului germinativ să se 
facă la adîncimea de îngropare a se
mințelor. La lucerna, trifoi, diferite 
legume terenul trebuie să fie tăvălu- 
git îndată după însămînțare, pentru 
a pune sămînța în contact cu solul și 
a favoriza germinația. în prezent 
sînt condiții pentru a se trece cu toa
te forțele Ia însămînțarea sfeclei de 
zahăr.

Totodată, una dintre cele mai im
portante și urgente acțiuni este pu
nerea în stare de funcțiune a echi
pamentelor de irigat pe toate supra
fețele amenajate. Udările de aprovi
zionare a solului pentru culturile ce 
urmează să fie.. însămînțate și udă
rile de răsărire pe terenurile semă
nate și pe lucerniere constituie, în 
momentul de față, „urgența urgențe
lor" în toate unitățile agricole cu 
terenuri irigate. Recomandăm, de 
asemenea, organelor agricole, spe
cialiștilor din unități să respecte cu 
rigurozitate structura culturilor iri-
(Continuare în pag. a IlI-a)

MESAJUL
președintelui Nicolae Ceaușescu 

adresat celei de-a doua Conferințe generale 
a O.N.U. pentru Dezvoltare Industrială de la Lima

îmi este deosebit de plăcut să adresez un călduros 
salut participanților la cea de-a II-a Conferință 
generală a Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială.

Desfășurîndu-se în condițiile unor ample mutații 
în raportul de forțe pe arena internațională, con
ferința dumneavoastră dezbate probleme de mare 
importanță pentru progresul economic și social al 
tuturor popoarelor. Intr-adevăr, lichidarea subdez
voltării, a marilor decalaje economice și sociale 
dintre state, realizarea unei mai raționale diviziuni 
internaționale a muncii și asigurarea condițiilor ne
cesare pentru progresul, armonios al fiecărei țări 
sînt obiective majore ale zilelor noastre, care își cer 
soluționarea corespunzătoare în interesul tuturor 
națiunilor. ;

Este evident că starea de subdezvoltare economi
că în care se mai află un mare număr de state, re
flectată prin ponderea lor scăzută în producția in
dustrială mondială, este rezultatul politicii colonia
liste imperialiste, de dominație și opresiune, de 
jefuire a bogățiilor lor naționale, consecința unor 
relații de inechitate care au dus la împărțirea lumii 
în asupriți și asupritori, în săraci și bogați. Lichi
darea acestei situații implică, înainte de toate, înlă
turarea hotărîtă din viața internațională a acestor 
relații vechi și instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice, a Amor raporturi noi între state, 
bazate pe deplina egalitate în drepturi, pe respec-' 
tarea independenței și suveranității naționale, a 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî în mod liber 
destinele, de a fi stăpîn pe bogățiile naționale și 
de a decide în mod suveran asupra folosirii lor.

Gravele fenomene de criză economică și finan
ciară la care asistăm în prezent scot în evidență, 
în mod pregnant, că, prin natura și caracterul lor, 
marile probleme ale lumii contemporane: nu mai 
pot fi dezbătute și rezolvate într-un cadru îngust, 
limitat, ci reclamă în mod imperios un dialog con
tinuu și o conlucrare activă între toate statele, in
diferent de mărime, nivel de dezvoltare, aparte
nență geografică sau sistem social-economic, luarea 
în considerare a intereselor fiecărei țări.

Considerăm că a, sosit timpul să se treacă la 
adoptarea unor măsuri hotărîte pentru asigurarea 
dezvoltării pe baze noi a relațiilor economice dintre 
state. în acest scop, apreciem că se impune elabo
rarea unui program special care să ducă, într-o 
anumită perioadă de timp, la eliminarea decala
jelor economice și tehnologice dintre state, la pro
gresul mai rapid al țărilor rămase în urmă. în 
această privință, O.N.U.D.I. poate și trebuie să 
joace un rol important în elaborarea și realizarea 
unui asemenea program.

Desigur, accelerarea procesului de industrializare, 
de ridicare economică și socială a țărilor subdez
voltate și în curs de dezvoltare trebuie să aibă, în 
primul rînd. Ia bază eforturile proprii ale fiecărui 
popor pentru punerea cît mai largă în valoare a 
bogățiilor naturale ale țării sale. Din propria noas
tră experiență știm că pentru fiecare țară în curs 
de dezvoltare este esențial să-și orienteze eforturile

și să-și folosească resursele pentru dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, precum și a celorlalte ramuri 
ale economiei, să-și asigure în acest scop cadrele 
calificate necesare.

Odată cu aceasta, apreciem că este necesar ca și 
statele puternic industrializate să sporească substan
țial mijloacele destinate sprijinirii procesului de in
dustrializare a țărilor în curs de dezvoltare, să Ie 
acorde un tratament preferențial în toate domeniile 
economice, să stimuleze și să participe, prin coo
perare, la realizarea programelor de dezvoltare eco
nomică ale acestor țări.

Considerăm că, în actuala situație economică 
mondială, un element fundamental de natură să 
impulsioneze dezvoltarea activității economice, să 
elimine sursele de inechitate din relațiile dintre sta
te îl .constituie stabilirea unor raporturi juste între 
prețurile materiilor prime, inclusiv ale produselor 
agricole, și cele ale produselor industrializate. Tot
odată, considerăm că s-ar putea avea în vedere 
adoptarea unui sistem internațional care să asigure 
o mai mare stabilitate a. prețurilor — cel puțin 
pentru o perioadă de cîțiva ani — urmînd ca orice 
modificare a acestora să se opereze numai prin 
consensul celor interesați.

Dezvoltarea normală a vieții internaționale cere, 
de asemenea, să se asigure tuturor țărilor accesul 
larg, fără discriminări sau bariere artificiale, la 
sursele de materii prime și de energie, la cuceririle 
cele mai noi ale științei și tehnologiei moderne. în 
acest scop, apreciem că este de dorit ca actuala Con
ferință generală a O.N.U.D.I. să adopte noi măsuri 
pentru stimularea cooperării industriale și reali
zarea de obiective economice prioritare în țările în 
curs de dezvoltare, pentru facilitarea transferului 
de tehnologie modernă spre aceste țări și formarea 
de cadre naționale de specialitate, pentru diversi
ficarea și stabilirea de noi forme de cooperare in
dustrială și tehnico-științifică care să ducă la o lar
gă și eficientă participare a acestor țări la diviziu
nea internațională a muncii.

în ce o privește. Republica Socialistă România 
este ferm angajată într-un intens efort de dezvol
tare .a industriei și agriculturii, a întregii economii, 
în vederea reducerii treptate a decalajelor care o 
separă de statele industrializate ale lumii. Ca țară 
socialistă în curs de dezvoltare, România este ho
tărîtă să acționeze in mod consecvent, împreună cu 
țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare 
pentru a-și aduce contribuția la promovarea unei 
largi cooperări economice și tehnico-științifice, la 
instaurarea unei noi ordini economice și politice in
ternaționale, la edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Cu convingerea că lucrările' conferinței se vor 
înscrie ca o nouă contribuție a O.N.U.D.I. la efor
turile pentru accelerarea dezvoltării industriale a 
țărilor în curs de dezvoltare, pentru progresul în
tregii umanități, ca un aport de seamă la cauza 
generală a colaborării, destinderii și păcii în lume, 
urez succes deplin reuniunii dumneavoastră.

IN ZIARUL DE AZI:

® Rubricile noastre*: 

ALBUM EDILITAR; FAP
TUL DIVERS ; SPORT;

DE PRETUTINDENI

Maiestatea Sa regina luliana va face, împreună 
cu Alteța Sa Regală Bernhard, prințul Țărilor de Jos, 

o vizită oficială in Republica Socialistă România
La invitația tovarășului Nicolae 

Cealișescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, Maiestatea Sa re
gina luliana va face, împreună cu

Alteța Sa Regală Bernhard, prințul 
Țărilor de Jos, o vizită oficială în 
Republica Socialistă România, In 
cursul celei de-a treia săptăimînl a 
lunii mai 1975.

A APĂRUT•

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la marea adunare populară, 

cetățenească din Capitală
— 6 martie 1975 —

EDITURA POLITICA

Mari amenajări hidroenergetice 
in bazinul Someșului

© în construcție, un lanț de centrale electrice © Se 

apropie de finalizare barajul de ia Fîntîneie © Lu
crările vor feri de inundații 200000 hectare și vor 

iriga 100000 hectare teren agricol

Potrivit Directivelor Congresului 
al XI-Iea al P.C.R., în perioada 
1976—1980 urmează să fie. pusă în 
funcțiune o putere instalată de 
5 400—5 740 MW, din care 1 700 MW 
în centrale hidroelectrice. Ne propu
nem să prezentăm una din ma
rile . amenajări hidroenergetice ale 
țării, în curs de construcție in bazi
nul Someș.

întreprinderea „Electrocentrale" din 
Cluj dispune astăzi de o putere e- 
nergetică de 45 MW, instalată în 
centrala hidroelectrică Tarnița. Dar 
mîine...... în cincinalul 1976—1980 —
arată ing. Marius Mălai, direc
tor adjunct al I.E. Cluj — in cadrul 
unor complexe amenajări hidro
energetice se vor instala peste 1000 
MW, vor intra în funcțiune turbine 
de diferite puteri la centralele ame
najărilor de pe Someș, Sebeș, Dră- 
gan-Iad și Rîul Mare-Retezat» Desi
gur, realizarea acestui amplu pro
gram de investiții pune sarcini deo
sebite în fața constructorilor marilor 
edificii energetice".

Pornim spre șantierele viitoare
lor obiective hidroenergetice de 
pe Someș. Se apropie de fi
nalizare barajul Fîntîneie, care 
va avea o înălțime de o sută 
de metri. Aici se va crea o acumu
lare de circa 225 milioane mc- de 
apă, ramificată pe două găvane al
pine. De la barajul Fintinele, o a- 
ducțiune de 8 km va călăuzi apele 
spre uzina hidroelectrică aflată la o 
sută de metri sub talpa muntelui 
Mărișelu. Cele trei turboagregate de 
73,5 MW vor transforma energia a- 
pelor în patru sute de miliolane kWh. 
„Constructorii sint în faza de fini
sare a viitoarei centrale Mărișelu — 
ne spunea ing. Mircea Hartia, direc
torul grupului de șantiere Someș — 
iar montorii au și efectuat unele lu
crări de bază. Așteptăm să ne so

sească statorul primei turbine pentru 
a incepe montarea". Centrala are o 
lungime de 62 m și o înălțime de 38 m. 
Prin adoptarea unei soluții originale 
— amplasarea instalațiilor anexe în 
nișe alăturate sălii turbinelor — și 
prin folosirea caracteristicilor foarte 
bune ale pocii de aici, s-au realizat 
importante economii de beton.

Galeria de fugă de la Mărișelu 
deversează apa în lacul Tarnița. Aci, 
două hidroagregate de cite 22,5 
MW, aflate în centrala hidroelectrică 
care face corp comun cu barajul 
Tarnița, produc de pe acum energie 
electrică. în aval se vor construi alte 
5 microcentrale (Someșul Cald, Gi- 
lău, Florești ș.a.). Toate turbinele ce 
se vor instala în centralele hidro
electrice de pe-Someșul Mic, care 
vor avea o putere totală instalată de 
aproape 300 MW, vor fi fabricate de 
industria noastră constructoare de 
mașini.

In continuare, ample lucrări hi
droenergetice se prevăd pe Someșul 
Mare. Astfel, se vor realiza cascade 
de centrale hidroelectrice, dintre 
care mai deosebite vor fi Rodna și 
Nepos. Iar pe Lăpuș, afluent al So
meșului, se va construi centrala Lă- 
puș-Remetea, de circa 90 MW.

Amenajările hidroenergetice com
plexe din bazinul Someș vor avea 
multiple folosințe. Centralele hidro
electrice, avînd o putere totală in
stalată de aproape 1 400 MW, vor 
produce peste 3 miliafrde kWh pe 
an ; în același timp, lucrările ce se 
vor efectua vor feri de inundații 
circa 200 000 ha și vor permite iri
garea a peste 100 000 ha teren agri
col. In viitor, prin dezvoltarea iri
gațiilor în sectorul Dej—Satu-Mare, 
lucrările de amenajare integrală vor 
face navigabil Someșul inferior.

Ion LAZĂR

Municipiul Pitești. Orașul de pe ma
lurile Argeșului a devenit astăzi o 
adevărată metropolă a petrochimiei 
românești și, în același timp, o cita
delă modernă, cu spații și structuri 
arhitectonice elegante. Această nouă 
condiție urbanistică se datorează în 
bună măsură efortului de zi cu zi al 
zecilor de mii de locuitori pentru buna 
gospodărire, pentru un plus de fru
musețe, pentru progres edilitar.

Acum, pe fruntea orașului strălu
cește o cunună de lauri... in întrece
rea patriotică pe anul 1974 pentru în
frumusețarea șl buna gospodărire a 
localităților, municipiul Pitești a ocu
pat locul intii.

fCitiți rezultatele între
cerii în pagina a 111-a)

TRIBUNA EXPERIENȚEI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID IN ÎNDEPLINIREA

Lă întrebările „Scînteii" răspunde azi tovarășul 
Andrei CERVENCOVICI, 

prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.

— La începutul acestui an, da
tele statistice consemnau că în 
județul Arad s-a obținut o pro
ducție suplimentară de peste 2,1 
miliarde lei, dobindindu-se un 
avans de peste 70 de zile față 
de prevederile cincinalului. Cum 
a acționat și acționează comite
tul județean de partid, prin 
mijloacele muncii politice, pen
tru realizarea și depășirea sar
cinilor economice din acest ul
tim an al actualului cincinal 2

— Aș începe cu o precizare: 
pornind de ța realitățile contura
te azi se poate aprecia că, în 
condițiile asigurării unei baze co
respunzătoare de materii prime 
— mai ales pentru întreprinde
rile industriei alimentare — și re
glementării punerii în funcțiune a 
unor obiective importante (combina
tul de îngrășăminte chimice), sarci
nile cincinalului, pe întregul județ, 
pot fi îndeplinite cu aproape șase 
luni mai devreme. Pentru a trans
forma această posibilitate în reali
tate, organizațiile de partid acționea

ză metodic, cu toate mijloacele rhun- 
cii organizatorice și politico-educa
tive, acordînd o atenție deosebită 
punerii în valoare a potențialului 
unui larg- activ. Comitetul județean 
îndrumă organizațiile din fabrici și 
uzine să antreneze activul la studie
rea datelor exacte ale diferitelor pro
bleme care trebuie soluționate la un 
moment dat, cît și la transpunerea în 
practică a măsurilor stabilite. Bună
oară, la indicația biroului comitetului 
județean, organizațiile de partid au 
pus în atenția colectivelor în sinul 
cărora acționează necesitatea identi
ficării și valorificării unor rezerve 
interne ale întreprinderilor industria
le. Ni se pare concludent pentru for
ța de mobilizare și convingere a or
ganizațiilor de partid faptul că, pe 
baza propunerilor și sugestiilor oa
menilor muncii; prevederile planului 
pe anul în curs au fost suplimentate 
cu o producție in valoare de 153 mi
lioane lei față de sarcinile inițiale.

Desigur, experiența arată că acti
vul de partid se cere consultat per
manent, chiar și cu privire la sarci

nile curente, nu numai atunci cînd 
se ivește o problemă grea, deosebi
tă. De o mare importanță este ca 
fiecare comunist să fie reparti
zat în locurile hotăritoare ale
producției, acolo unde poate acțio
na cu cele mai bune rezultate potri
vit experienței și specialității sale. 
Recent au fost supuse dezbaterii 
biroului comitetului județean con
cluziile unui studiu cu privire la va
lorificarea superioară a tuturor ca
pacităților și suprafețelor de produc
ție, care demonstrează că există po
sibilități pentru creșterea indicilor 
de folosire a mașinilor și instalații
lor la cel puțin 85—87 la sută, față 
de 77 la sută în 1974, că pe această 

, cale se poate obține cea mai mare 
parte din sporul de producție pre
văzut pe acest an. Odată însușite 
aceste concluzii, organizațiile de ba
ză din numeroase unități au fost în
drumate să „pună în dispozitiv", a- 
dică să plaseze la locurile-cheie, ac
tivul de partid, pentru realizarea mă
surilor adoptate. Astfel, cei mai buni' 
comuniști își asumă sarcinile cele 
mai grele șf mai importante din pro
ducție, acționează prin forța de con
vingere a exemplului personal, an- 
trenîr)du-i și pe cei din jur. Bineîn
țeles, simply repartizare a forțelor nu 
reprezintă totul. Tocmai de aceea în
drumăm comitetele de partid, birou
rile organizațiilor de bază să urmă

rească atent cum își realizează fie
care tovarăș sarcina de producție și 
cum acționează ca am politic pen
tru cultivarea unei atitudini înain
tate fată de muncă, cum participă la 
combaterea manifestărilor negative 
ce se mai ivesc.

Și în agricultură ne revin anul a- 
cesta sarcini deosebite, în lumina 
Consfătuirii pe - țară a activului 
de partid și de stat de la sate. 
Pentru a asigura un sprijin cît mai 
concret activității comitetelor comu
nale, organizațiilor de partid din co
operativele agricole și unitățile agri
cole de stat, membrii biroului comi
tetului județean, activiștii de partid 
au primit răspunderi precise. Tot
odată, folosind un larg activ de 
partid, cadre de specialiști și oa
meni cu bogată experiență, bi
roul comitetului județean și comi
tetul executiv al. consiliului popular 
județean au extins și generalizat 
practica analizării Ia fața locului, în 
comune și unități, a problemelor 
complexe care stau în fața respecti
velor colective. S-au creat ast
fel condiții pentru mai buna pu
nere în valoare a gîndirii și expe
rienței colective, pentru dezvoltarea 
unui climat de muncă exigentă și 
responsabilă in vederea obținerii în
(Continuare in pag. a II-a)

LA I.C.M. REȘIȚA

A început pregătirea 
fabricației noilor 
motoare navale

REȘIȚA (Corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Cătană). •— Construc
torii de mașini din Reșița, care au 
pentru acest . an sarcina realizării 
primelor motoare navale de fabrica
ție românească, au trecut la realiza
rea primelor repere. în mod deose
bit se evidențiază preocuparea pen
tru aplicarea unor procedee tehnolo
gice moderne, de o eficiență econo
mică superioară. Bunăoară, prin a- 
plicarea tehnologiei de turnare în 
poziție orizontală .s-a reușit obține
rea unor piese de calitate superioară, 
întreprinderea reșițeană și-a propus 
și a trecut la asimilarea a 8 noi 
mărci de oțeluri înalt aliate, de fonte 
nodulare speciale, de noi amestecuri 
pentru formare, turnare și de aliaj» 
neferoase și vopsele refractare.

±.

O FUNCȚIONAREA PRE
CISĂ A MECANISMU
LUI APROVIZIONĂRII •

■ TEHNICO-MATERIALE A 
ÎNTREPRINDERILOR

® SIMPLIFICAREA EVI
DENȚEI, RAȚIONALI
ZAREA SISTEMULUI IN
FORMAȚIONAL

ÎN PAGINA A II-A
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O IMPORTANTĂ CERINȚĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE :

facitara precisa a mecanismului
aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor

Dună cum este cunoscut, ca ur
mare a sarcinilor stabilite de condu
cerea de partid și de stat s-a tre
cut la organizarea bazelor jude
țene de aprovizionare. Acestea au 
preluat activitatea a numeroa
se baze și depozite din subor-,
dinea ministerelor, a altor organe
centrale si* a consiliilor populare ju
dețene. Noile baze județene au fost 
concepute ca unităti economice pu
ternice. avînd in principal sarcina de 
a asigura aprovizionarea întreprinde
rilor si unităților socialiste cu ma
teriale de uz general, in cantități ne- 
vagonabile. Rețeaua de baze iudete- 

/ ne constituie în prezent un tot uni
tar. fiind practic încheiat procesul de 
organizare și de intrare în folosință 
a acestora. In legătură cu avantajele 
economice certe ale creării baze
lor de aprovizionare și cu unele 
probleme ce trebuie rezolvate în 
continuare, publicăm astăzi opi
niile tovarășului dr. DUMITRU 
FUNDĂTURA, director general în 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe :

In momentul de fată, prin aceste 
baze se derulează un volum do pes
te 40 miliarde lei materiale în canti
tăți nevagonabile. Un prim efect al 
activității bazelor constă în îmbună
tățirea ritmicității aprovizionării be
neficiarilor, întrucît acestea pot asi
gura. din stocurile proprii si din li
vrările curente de la furnizori, can
titățile de materiale necesare bene
ficiarilor pentru o perioadă de ma
ximum 30 de zile ; aceasta a făcut 
posibilă reducerea stocurilor la con
sumatori de la 60—70 zile la 20—30 
zile, la materialele nevagonabile a- 
provizionate prin bazele județene. 
In al doilea rînd, s-au concentrat, 
în refeaua de baze județene, stocu
rile dispersate la toate unitățile 
;ditț economie. Practic, se dove
dește că prin concentrarea stocu
rilor într-o singură rețea, și prin 
dirijarea lor operativă se pot 
satisface, cu aceeași cantitate de ma
teriale. mal multe necesități tempo
rare ale beneficiarilor, intr-un timp 
scurt. Totodată, trebuia mențio

nat că, anual, aceste baze preiau 
un volum de circa 2 miliarde 
lei materiale existente în stocu
rile disponibile ale întreprinderi
lor, pe care le readuc în cir
cuitul economic. După un pro
gram stabilit, bazele județene a- 
nalizează — cu sprijinul organelor 
locale de partid — săptămînal si 
chenzinal (în principalele întreprin
deri producătoare, chiar zilnic) pro
blemele de aprovizionare ș.a.. iar în 
situațiile în care nu se pot găsi so
luții pe plan local, este sesizat de

au drept scop servirea mai promptă 
a micilor consumatori. _ Asemenea 
forme de desfacere urmează a fi 
extinse in viitor, degrevîndu-se 
astfel marile depozite de rela
țiile cotidiene cu micii consuma
tori. Totodată, se întreprinde o 
intensă acțiune de dotare și a- 
menajare a depozitelor. In noile 
amenajări s-a trecut la aplicarea 
unor tehnologii moderne de depo
zitare.

Se pune Întrebarea : cum răspund 
efectiv bazele județene cerințelor a-

Avantajele creării rețelei de baze județene 
și cîteva probleme ale creșterii eficienței lor

urgentă dispeceratul central al mi
nisterului.

Prin modul de amplasare si orga
nizare. rețeaua teritorială de baze 
județene răspunde, totodată, sarcini
lor stabilite de conducerea partidu
lui cu privire la raionarea aprovizio
nării si optimizarea transporturilor 
de materiale și produse, ceea ce con
tribuie substantial la creșterea efi
cienței economice a aprovizionării 
prin această rețea. în același timp, 
cheltuielile comerciale ale bazelor 
sînt mai reduse față de sistemul an
terior de organizare a aprovizionării. 
Bunăoară, comparativ cu situația 
existentă la înființarea rețelei jude
țene de baze de aprovizionare, vo
lumul activității a crescut cu 40 la 
sută, iar numărul personalului TESA 
si de conducere s-a micșorat la a- 
proape jumătate.

Corespunzător unui program în
tocmit de Ministerul Aprovizionării, 
s-a trecut la specializarea unor baze 
Si depozite pentru anumite materia
le principale. în cîteva principale 
centre industriale — Timișoara. Cluj- 
Napoca. Ploiești si București — au 
fost organizate, pe lingă bazele ju
dețene. magazine de desfacere, care

eigurării unei aprovizionări raționa
le si ritmice a beneficiarilor din eco
nomie ? Dacă ne referim la activi
tatea din acest an putem arăta că 
au fost contractate cu beneficiarii 
materialele si produsele de care a- 
cestia au nevoie in cantități neva
gonabile ; s-au încheiat, de aseme
nea. contractele cu furnizorii, astfel 
incit bazele să aibă asigurate mate
rialele necesare pentru trimestrul si 
semestrul I din acest an. în mod- 
practic, procesele de aprovizionare 
tehnico-materială prin bazele jude
țene se derulează normal. întrucît 
s-au creat din timp stocuri co
respunzătoare. Sînt însă și fur
nizori, între care „Romlux" din 
Tîrgoviște, întreprinderea de con
ductori emailați și întreprinde
rea de armături industriale din 
Zalău, întreprinderea metalurgică 
din Iași, care nu iși îndeplinesc 
la timp si integral obligațiile con
tractuale asumate. Din această cau
ză si bazele au unele restante față 
de diferiți beneficiari. Pentru încă- x 
drarea tuturor furnizorilor in norme
le disciplinei contractuale urmărim, 
cu fermitate, ca bazele să acționeze 
prin mijloacele si Instrumentele pre

văzute in Legea contractelor econo
mice, in așa fel incit furnizorii să 
Intre in graficul de livrare stabilit. în 
afară de aceasta, au loc redistribuiri 
de materiale între baze.

Se. mențin șl unele neajunsuri In 
organizarea unor baze. Ca atare, 
o preocupare importantă a con
ducerii ministerului o constituie 
consolidarea organizatorică a ba
zelor și stabilirea unei conlu
crări permanente a acestora cu 
compartimentele comerciale din în
treprinderi, pentru a cunoaște in 
orice moment mersul aprovizio
nării ; principalul accent al acestei 
acțiuni se pune pe prevenirea feno
menelor negative și pe adoptarea 
din vreme, cu operativitate, a mă
surilor necesare. De altfel, pen
tru îmbunătățirea activității ba
zelor județene, conducerea minis
terului a adoptat un sistem 
direct și operativ de lucru, care 
cuprinde stabilirea unei legături 
permanente — prin teleconferin- 
țe, telex ș.a. — a bazelor cu 
ministerul. analiza la perioade 
scurte, bilunară, a realizării con
tractelor, cunoașterea zilnică a 
volumului și structurii stocurilor 
de intervenție, efectuarea de că
tre organele de specialitate din mi
nister a unor controale pdtmanente 
în toate bazele județene. O serie de 
date privitoare la activitatea baze
lor sînt urmărite cu ajutorul calcu
latorului electronic. A început dota
rea bazelor județene cu mașini elec
tronice de calcul ; este prevăzut ca, 
în perioada 1976—1980. bazele jude
țene să fie direct conectate cu cen
trul de calcul al ministerului.

Ministerul nostru are în atenție și 
alte probleme privind activitatea 
•bazelor de aprovizionare; generaliza
rea sistemului de organizare în profil 
teritorial a rețelei de baze ; inven
tarierea tuturor spatiilor de depozi
tare ; întocmirea unui program de 
dotare, eșalonată, a bazelor cu me
canisme și utilaje etc. — în inte
resul funcționării judicioase a me
canismului aprovizionării tehnico- 
materiale.

Concursul nationalJ
de muzică ușoară-Mamaia 1975

O chemare la îmbogățirea repertoriului 
cu creații de înaltă valoare educativ-artistică

în scopul stimulării creației origi
nale în domeniul muzicii ușoare, 
Consiliul Culturii și Educației Socia

liste, în colaborare cu Radioteleviziu- 
nea română și Uniunea compozito
rilor organizează Concursul național 
de muzică ușoară, a cărui finală se 
va desfășura la Mamaia, in perioada 
21—27 iulie 1975.

Prin organizarea acestui concurs 
se urmărește îmbogățirea repertoriu
lui de muzică ușoară românească cu 
lucrări de înaltă valoare artistică, 
cu un bogat conținut de idei și cu o 
mare putere emoțională, lucrări de o 
largă accesibilitate, inspirate din-U- 
niversul de gîndire și simțire al oa
menilor muncii din țara noastră, an
gajați multilateral în realizarea sar
cinilor ce rezultă din istoricele do
cumente adoptate la cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. Compozitorii și poeții sînt che
mați să creeze cîntece în care să dea 
o înaltă expresie artistică aspirațiilor 
constructorilor socialismului, trăsătu
rilor morale . și preocupărilor po
porului nostru — dragostea de mun
că, încrederea în viață și în viitorul 
luminos al patriei socialiste, dragos
tea de frumos, satisfacția și mîndria 
pentru realizările sale în toate do
meniile. Totodată, creatorii sînt che
mați să compună cîntece de dragos
te, de drumeție, de petrecere și de 
dans, ca și cîntece satirice.

Concursul este deschis tuturor 
compozitorilor, membri sau nemem
bri ai Uniunii compozitorilor, fiecare 
putînd participa cu una sau mai mul
te lucrări inedite.

Lucrările vor fi depuse în două 
exemplare, sub formă de aranjament 
pentru voce cu acompaniament de 
pian, la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste — Direcția instituțiilor 
de spectacol artistic, Piața Scînteii 
nr. 1, cu mențiunea : „Pentru Con
cursul național de muzică ușoară".

Termenul de predare a lucrărilor este 
1 mai 1975.

Lucrările vor purta un motto și 
vor fi însoțite de un plic închis în 
care se va indica numele și adresa 
autorului. Se vor anexa, de aseme
nea, textele lucrărilor dactilografiate 
în 3 exemplare, indieîndu-se, totoda
tă, trei interpreți preferați de com
pozitor. Autorii pot prezenta odată 
cu partiturile și înregistrările lor pe 
bandă magnetică (facultativ).

Concursul se desfășoară în două e- 
tape : etapa I va consta în selecțio
narea de către juriu a unui număr 
de pînă la 30 lucrări. Titlul lucrări
lor selecționate și numele autorilor 
vor fi publicate în presă. Etapa a 
II-a se va desfășura la Teatrul de 
vară din Mamaia, în perioada 21—27 
iulie, lucrările selecționate de juriu 
in prima etapă urmînd a fi prezen
tate în două interpretări de către cel 
mai valoroși soliști vocali de muzică 
ușoară.

Se vor acorda următoarele premii 
și mențiuni : Premiul I — în valoare 
de 12 000 lei ; premiul II — în va
loare de 10 000 Iei ; premiul III — 
în valoare de 8 000 lei ; 3 mențiuni 
a cîte 6 000 lei.

Valoarea unei lucrări va fi apre
ciată de juriu ca o creație unitară, 
muzică și versuri, neputîndu-se pre
mia separat muzica sau versurile.

Juriul Concursului național de mu
tică ușoară — Mamaia 1975 va fi al
cătuit din muzicieni, scriitori și alțl 
oameni de cultură și artă, precum și 
din reprezentanți ai unor organizații 
de masă și obștești.

Regulamentul concursului poate fi 
consultat la Direcția instituțiilor de 
spectacol ’ artistic din Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, la Ra- 
dioteleviziunea română, Uniunea 
compozitorilor și la filialele acesteia, 
precum .șl la comitetele județene de 
cultură șl educație socialistă și al 
municipiului București.

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teteșcoală."
17,00 Telex.
17,05 Din țările .socialiste.
17,15 Campionatele mondiale de 

patinaj artistic. înregistrare 
primita de la Colorado
Springs. (Selecțiuni din pro
ba de dans).

17,35 Film serial pentru copil : 
„Năzdrăvanul. Dennis".

18,25 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,00 Județele țării pe verticala 
dezvoltării, .Azi. — județul 
Buzău. '• . •- •; <

19,20 1001 de «erl.

19.30 Telejurnal. 
20,00 Reportaj T.
20.30 Operete... operete ! Selecțiuni 

din operetele : „Dunărea al
bastră", „Crai nou", „O navă 
în larg", „Batista de dante
lă", „Căsătorie sub lampioa
ne", „Sezon la Salzburg", 
„Lăsați-mâ să cînt".

20,50 Univers științific.
21,20 Film artistic : {.Leoaica1’

(partea I).
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii ro
mâne. Transmisiune directă 
din studioul de concerte. Di- 
ritor : Iosif Conta. Solist: 
Viktor Tretiakov (U.R.S.S.). 
în pauză: a. Telex o Bucu
re,ștlul necunoscut : De cind 
fotografiem orașul ?

22,05 Muzee și expoziții.

Galați — Satu-Mare — Turnu-Mâgurele, trei orașe din trei zone ale României socialiste avînd aceeași 
trăsătură comună — progresul edilitar continuu. Iar noile bulevarde ale Galaților, străzile în haine de 
duminică de la Satu-Mare, noile și impunătoarele edificii care au schimbat cu totul fața orașului dunărean 
Turnu-Mâgurele sint. Imagini obișnuite pentru toate orașele patriei. De altfel. Galați și Satu-Mare s-au 
clasat pe locurile II și III în întrecerea patriotică pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașelor in 

anul 1974.

Activul de partid
(Urmare din pag. I)
fiecare unitate a unor sporuri con
siderabile ale producției.

— Cum este urmărită crește
rea rolului organizațiilor de 

• partid din unitățile economice 
pentru bunul mers al produc- 

■■ ■ ției ?

— Asemeni comuniștilor din în
treaga țară, avem în față obiectiva 
mobilizatoare, a căror îndeplinire de
pinde in mod nemijlocit de creșterea 
continuă a rolului conducător al or
ganizațiilor de partid la fiecare loc 
de muncă. Această cerință se reali
zează prin multiple căi, > o de
osebită atenție acordîndu-se mun
cii politice vii, directe printre 
oameni, militînd susținut pentru 
realizarea cu exigență a- tutu
ror sarcinilor economice, Întări
rea ordinii și disciplinei, pentru dez
voltarea conștiinței socialiste, promo
varea normelor eticii și echității so
cialiste, a unei atitudini înaintate 
față de muncă și societate. Tocmai 
de aceea ne preocupă în mod de
osebit pregătirea ideologică a ca
drelor, pentru a le ajuta să ac
ționeze în toate împrejurările ca 
oameni politici. Aș aminti că toate 
cadrele de conducere din unitățile 
economice, instituții etc. studiază la 
cabinetul județean de partid. în 
cercuri conduse direct de secretari ai 
comitetului județean. La rîndul lor, 
acești tovarăși conduc cercuri de în
vățământ politico-ideologic și eco
nomic în unitățile unde muncesc.

La îmbunătățirea stilului de muncă 
al organizațiilor de partid con
tribuie faptul că membrii birou
lui județean răspund, fiecare, de 
cîte un număr de unități economice, 
existența unor colective complexe de 
activiști și specialiști care analizează, 
rînd pe rînd, munca comitetelor de 
partid’ în domeniul conducerii acti
vității economice, al muncii organi
zatorice și de propagandă (recent, 
asemenea colective au întreprins a- 
nalize la întreprinderile de vagoane 
și strunguri). Metoda ascultării de 
informări, în adunările generale ale 
organizațiilor de bază, cu privire la 
îndeplinirea sarcinilor de partid are 
o mare importanță pentru ridicarea 
nivelului general al exigenței și răs
punderii comuniste.

— Ce măsuri concrete se apli
că pentru întărirea disciplinei, 
factor de prim ordin in creș
terea capacității de acțiune a 
organizațiilor de partid ?

— întărirea ordinii și disciplinei —- 
în producție, in muncă. în viata ce
tățenească — este una din laturile 
spre care îndreptăm neîntrerupt a- 
tenția tuturor organizațiilor de partid 
din județ. In munca politico-edu- , 
cativă de Ia întreprinderile de va
goane și de strunguri, combinatul de 
prelucrare a lemnului, U.T.A., fabri
ca „Victoria", pentru întărirea disci
plinei sînt folosite cu reală efi
ciență : organizarea brigăzilor de 
muncă și educație socialistă (care 
cuprind, alături de comuniști cu ex- 
perință. și tineri muncitori) : acțiu
nea „Prietenul tînărului angajat". în 
cadrul căreia tinerii sînt aiutati să 
se integreze cît mai rapid în activi
tatea de producție și in normele de

disciplină ; filmele cinecluburilor (de 
pildă, cele de la U.T.A., în
treprinderea de vagoane etc.), 
prezentate în fata unor cercuri largi 
de' oameni ai muncii și supuse apoi 
discuțiilor. în același sens se acțio
nează prin agitatori, prin forme
le agitației vizuale, prin gazete
le de perete și prin stațiile de ra- 
dioficare și radioamplificare, prin- 
tr-un bogat și variat program ds 
manifestări cultural-artistice.

înțelegerea aspectelor complexe 
ale disciplinei este hotărîtoare și 
pentru progresele pe care le scon
tăm în agricultura județului. De a- 
ceea, îndrumăm comitetele comuna
le de partid spre desfășurarea unei 
activități susținute pe plan organi
zatoric și politic pentru antrenarea 
tuturor forțelor la o activitate , dis
ciplinată, un obiectiv central fiind 
respectarea întocmai a indicațiilor 
privind valorificarea deplină a pajiș
tilor naturale (scop în care s-au a- 
menajat pajiști-model la Seleuș, Ineu 
etc., unde s-au organizat, de altfel, 
și schimburi de experiență).

— Sublimați citeva din pro-
' blemele de producție a căror 

rezolvare este condiționată de 
contribuția ministerelor ori a 
altor organizații economice 
centrale.

— Am discutat pînă acum despre 
citeva din preocupările organizațiilor 
de partid din județ pentru realiza
rea sarcinilor actuale. Desigur că 
există încă o seamă de neajunsuri 
pe plan local pe care nu dorim să 
le minimalizăm cît de cît. Dar rea
lizarea angajamentului de a îndeplini 
cincinalul înainte de termen presu
pune și soluționarea unor probleme 
cu aportul unor ministere — mă re
fer in special la ministerele Indus
triei Construcțiilor de Mașini Grele, 
Industriei Construcțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehnicii, Industriei 
Ușoare — ca și al unor centrale in
dustriale. A to în vedere, concret, 
greutățile întimpinate în contracta
rea unei serii de piese.și sdbansam- 
ble de completare pentru întreprin
derile de vagoane și de strunguri, în 
colaborarea cu unele întreprinderi 
din țară care fabrică boghiuri pen
tru vagoane și toarnă piese pentru 
mașini-unelte. cît și in asigurarea 
unor țesături necesare fabricii de 
confecții. Totodată, considerăm că 
ne-ar fi de mare folos în realizarea 
sarcinilor din agricultura județului 
dacă ministerul de resort ar studia 
posibilitatea urgentării fabricării 
tractoarelor de mare putere si a ma
șinilor adecvate lucrărilor pentru so
lurile in pantă, a utilajelor de capa
citate superioară pentru recoltarea 
furajelor, și dacă ar fi construite în 
județ depozite frigorifice pentru 
fructe.

în încheiere, subliniez încă o dată 
hotărîrea unanimă a oamenilor mun
cii arădeni — manifestată și cu prile
jul întregii desfășurări a campaniei 
electorale și a votului de la 9 mar
tie — de a face totul ca sarci
nile ultimului an al actualului cin
cinal să fie realizate exemplar.

Convorbire consemnatâ de
Maria BABOIAN 
Constantin SIMION 
corespondentul „Scînteii"

MĂSURI ÎN PREAJMA SCADENȚEI

Simplifltsna evidenței, 
rationalimen sistemului informutfondl 

3
Fenomenele de folosire excesivă a formularisticii, de paralelism in 

fluxul documentelor și informațiilor au fost aspru criticate la Consfă
tuirea activului de partid și de stat din ministere și instituții centrale 
din aprilie 1974. Subliniind necesitatea de a îmbunătăți radical situația 
în acest domeniu, secretarul general al partidului arăta atunci că : „A- 
pare necesar să trecem rapid, încă din lunile următoare, la lichidarea 
acestei stări de lucruri. Desigur, trebuie să începem prin a pune mai 
multă ordine în evidență, prin a simplifica evidența". Indicațiile vi
zau, desigur, în primul rînd, activitatea ministerelor și instituțiilor cen
trale, dar, implicit, și pe aceea a organelor locale ale administra
ției de stat.

în legătură cu cîteva din problemele ce decurg pentru ac
tivitatea’ consiliilor populare, privind traducerea în viață a acestor in
dicații, am avut o convorbire cu tovarășul Iosif Bați, secretarul comi
siei guvernamentale pentru raționalizarea sistemului de evidență și in
formațional în unitățile socialiste de stat.

— După Consfătuirea cu activul 
de partid din ministere și instituții 
centrale, s-a întocmit un „Program 
de raționalizare a sistemului de evi
dență pentru întreaga economie", 
care este coordonat, metodologic, de 
către Comisia guvernamentală. In a- 
ceastă calitate, încă din luna iunie 
1974, comisia a stabilit programe- 
cadru, valabile și pentru consiliile 
populare, care orientează elaborarea 
măsurilor ce se cer adoptate in fie
care județ și unitate teritorială, pre
cum și încadrarea lor în anumite e- 
tape, astfel îneît acțiunea de identi
ficare și raționalizare să se în
cheie pină la data de 30 iunie 1975.

întrucît realizarea acestui program 
necesită un mare volum de inventa
riere, de analiză și raționalizare a 
întregii evidențe, a tuturor circuite
lor .informaționale, Comisia guverna
mentală — în colaborare cu ministe
rele — s-a preocupat de instruirea 
și inițierea în astfel de lucrări a upui 
mare număr de specialiști. Pentru 
organele locale ale administrației de 
stat, sarcina instruirii a revenit Co
mitetului pentru problemele consilii
lor populare. Acesta a convocat și 
pregătit, în trei cicluri, circa 200 de 
specialiști, pe probleme specifice de

metodologie și tehnica analizei de 
sistem — care au preluat, sub con
ducerea comitetelor executive, sar
cina îndeplinirii programului adop
tat pentru raționalizarea sistemului 
de evidență.

— 'Concret, ce ne puteți spune des
pre primele rezultate ale aplicării 
acestor măsuri ?

— Exemplele pe care am să le dau 
nu ilustrează realizări globale ma
xime, ci numai cîteva date de refe
rință. De pildă, la Consiliul popular 
al municipiului București au fost in
ventariate 938 de formulare ; au fost 
eliminate din circuitul informațional 
91 și s-a trecut la raționalizarea a 
peste 780 ; la Consiliul popular jude
țean Constanța au fost examinate 
peste 560 de formulare ; au fost eli
minate 26 și raționalizate 190 ; Ia 
Consiliul popular județean Brașov 
au fost analizate 409 formulare ; 9 au 
fost apreciate ca inutile și s-a trecut 
la simplificarea a 131 ; la Consiliul 
popular județean Argeș s-au inven
tariat 45 de documente, din care 17 
au fost propuse pentru eliminare și 
28 pentru raționalizare. în toate ca
zurile citate, prin reducerea numă
rului de acte ori prin raționalizarea 
lor, aparatul consiliilor populare are

posibilitatea să-și dedice o mai ma
re parte din timp muncii pe teren, 
să stea mai mult Ia dispoziția cetă
țenilor, să ajute concret Ia soluțio
narea diferitelor probleme pe care 
aceștia le ridică. Un alt efect al a- 
cestei acțiuni ar fi și faptul că 
în urma calculelor făcute la res
pectivele consilii populare — pe baza 
analizării numărului de documente 
menționate — consumul de hîrtie 
a fost redus cu 30 pînă la 80 Ia 
sută. De altfel, așa cum rezultă 
din exemplele citate, deși de la un 
județ la altul sînt vizibile diferențe 
în privința numărului de documente 
analizate, rezultatele obținute pe an
samblu ilustrează ce rezerve mari' 
există, ce posibilități continuă să fie 
nevalorificate.

— Data la care ne aflăm arată că 
mâi există, practic, doar 4 luni pînă 
la finalizarea programului adoptat. 
Care este situația aplicării măsuri
lor de simplificare pe ansamblul 
sistemului consiliilor populare 7

— Dacă ne raportăm, și trebuie 
să, ne raportăm, la termenul de în
cheiere a acțiunii — respectiv .30 iu
nie 1975 — trebuie să arătăm că 
există, Ia majoritatea consiliilor 
populare, o mare întîrziere in efec
tuarea propriilor analize asupra sis
temului de evidență. Mai exact, din 
39 de consilii populare județene, nu
mai 7 — Buzău, Constanța, Brașov, 
Maramureș, Argeș, Galați și Dîmbo
vița — au elaborat pînă acum lucră
rile cerute de programul de raționa
lizare și au înaintat comisiei guver
namentale propuneri în acest scop. 
Adăugăm acestora și Consiliul popu
lar al municipiului București. Dar, 
pentru a nu ne limita la observații 
generale, am să insist — în conti
nuare — asupra unor constatări con
crete care s-au desprins în urma 
unui control pe care l-a efectuat 
(în perioada octombrie 1974 —

ianuarie 1975) un colectiv de spe
cialiști. din cadrul Comisiei gu
vernamentale într-un număr de 14 
județe și în municipiul București. 
Dacă la majoritatea consiliilor popu
lare s-au constituit subcomisii jude
țene de raționalizare, instruirea a- 
cestora nu s-a făciit decît în jude
țele Argeș, Bacău, Constanța, Ma
ramureș și municipiul București. 
Mai mult, în urma controlului efec
tuat, s-a constatat că pină la 31 ia
nuarie numai la 3 din cele 15 con
silii populare în care s-a efec
tuat sondajul — respectiv la mu
nicipiul București și consiliile popu
lare județene Argeș și Bistrița-Nă- 
săud — s-a analizat de către comi
tetele executive stadiul îndeplinirii 
sarcinilor din etapele de pînă acum 
ale programului. în alte cazuri — 
ne referim la consiliile populare ju
dețene Ialomița, Vrancea, Teleor
man, Bacău etc — nu s-au întocmit 
nici pînă la data efectuării contro
lului listele referitoare la formula
rele utilizate și la cele care necesită 
să fie tipizate și tipărite. Iar terme
nul era — îl reamintim — 30 iulie 
1974 !

în concluzie, este de așteptat ca 
organele locale ale administrației 
de stat, respectiv comitetele exe
cutive ale consiliilor populare care 
poartă răspunderea aplicării pro
gramului, să treacă cu toată hotă
rîrea la efectuarea lucrărilor stabi
lite. Această acțiune va trebui, de
sigur, sprijinită în continuare atît 
de către Comisia guvernamentală, cit 
și de către Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare, astfel 
îneît — în final — să se asigure pe 
deplin traducerea în viață a indica
țiilor date de conducerea partidului.

Constantin PRIESCU

! FAPTUL!
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Castani
pentru anul
2

Halmeu, Hodod, 
Beltiug, Moișeni... 
calități sătmărene, 
de și weri fierbinți, unde crește 
„ca din pămînt" castanul co
mestibil. Pină nu' demult, fiind 
lăsați Ia voia întîmplării. casta
nii comestibili și-au 
numărul. De vreo 
însă, silvicultorii . T___
plantează cite 20 000—25 000 pu
iet! anual. După calculele ingi
nerului C. Brădeanu, șeful pe
pinierei centrale silvice Satu- 
Mare, in deceniul 1990—2000, 
sătmărenii vor recolta anual 
1 000 000 kilograme de castane 
comestibile. Ceea ce e „ceva". 
Mai exact, de vreo 200 de ori 
mai mult decît le dau in pre
zent „veteranii" rămași în pi
cioare.

Orașu Nou, 
Nume de lo- 
cu ierni blîn-

împuținat 
patru ani 
sătmăreni

Vînzătorul
de cai

— Frumoși cal I Ds vînzare ?
— De vînzare, dar n-aî mata 

atîția bani cît fac ei.
— Vrei 3 000 pe ei ?
— Mai pune 500, bate palma, 

și ia-i cu căruță cu tot. ,
Au bătut palma, au băut aldă- 

mașui, și vinzătorul — Aurel 
Cosma — s-a întors acasă cu 
chimirul plin. Dar tocmai cind 
să mai numere odată banii, pe 
trezie, s-a... trezit cu miliția la 
poartă, întrebîndu-1 ce-a făcut 
cu caii și cu căruța pe care-i 
împrumutase de la C.A.P. din 
satul Poarta Albă, județul Con
stanța, pentru un transport în 
Interes personal. Urmarea : caii 
și căruța s-au întors Ia adevă
ratul lor proprietar, iar „vinză- 
torul" a plecat din sat pentru un 
an și opt luni.

Băiețelul
9

cu chibrituri
Căpltanul Victor Serban, din 

Grupul de pompieri al județului I 
Mehedinți, ne istorisește sfirși- ■ 
tul tragic al unui băietei de 4 i 
ani din Broșteni. In. timp ce ta- I 
tăi se afla la lucru, iar mamă J 
se dusese după apă la fintină, , 
băiețelul a luat cutia cu chibri- I 
turi lăsate la indemină, s-a că- I 
țărat pe scară și s-a urcat in * 
podul grajdului. In curînd, o I 
vilvătaie puternică a cuprins tot I 
grajdul. Deși au intervenit • 
prompt, nici sătenii, și nici pom- ■ 
pierii nu l-au mai putut salva.

Din toată
inima

La miezul nopții, echipa de 
medici condusă de colonelul Ma
rin Ghițulescu, de La Spitalul 
militar din Sibiu, a decis : pa
cientul (inginerul Horatiu Frîn- 
cu, de la întreprinderea „Sticla" 
din Avrig) trebuie operat ur
gent. Dar și mai urgent era ne
voie de o transfuzie de singe. 
Treziți din somn, toți elevii a- 
nului I ai Scolii de ofițeri activi 
„Nicolae Bălcescu" au răspuns 
la apel și au pornit imediat, în 
pas alergător, la spital. Deși o- 
perația a fost extrem de difici
lă, numai de la opt dintre ei a 
fost nevoie de sîngele salvator. 
Ieșind din spital, inginerul 
dus si le-a mulțumii din 
inima I

s-a 
toată

soferească>
— Alo, miliția ? Vă rog să no

tați : aseară, inai mulți șoferi 
de la autobaza de călători din 
Rimnicu-Vilcea au sărbătorit un 
coleg și au făcut un chef de po
mină. Luați măsuri urgente, 
pentru că azi e in pericol viața 
pasagerilor.

Imediat după receptionarea 
sesizării, mai multi lucrători ai 
miliției vilcene s-au deplasat la 
autobaza respectivă, pentru efec
tuarea unui control alcoolscopic. 
Rezultatul: nici un conducător 
auto nu a înverzit fiola. Cu toții 
însă au recunoscut că și-au săr
bătorit colegul, că au fost la 
restaurant, că au aolit trei lăzi, 
dar cu sticle de... răcoritoare.

magnifici"
în ultimul timp, posesorii da 

autoturisme din Tîrgu-Jiu re
clamau la miliție că le dispăreau 
ba cite un far, ba un stop, an
tena radio sau chiar cîte o roată 
sau două. Punînd cap la cap de
clarațiile păgubașilor, anchetato
rii au ajuns la concluzia că Ia 
mijloc e vorba „de aceeași mî- 
nă“. Cu alte cuvinte, făptuitorul 
a „operat" la fel, In toate cazuri
le. Pornind ne urmele lui. s-au 
descoperit nu unul, ci 7 făptași, 
„Capi" de listă : Gheorghe Stă- 
nescu. Petrișor Rotaru și Ni- 
colae Cîndea. de profesie „fără". 
Cercetați in stare de arest, „cei 
7 magnifici" iși dau seama 
nu totul in viață merge „ca 
roate".

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

că 
pe
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Hărnicia
Excelenței Sale

Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

și spiritul gospodăresc 
- pe podiumul de onoare

Vă mulțumesc pentru bunele urări transmise cu ocazia Zilei națio
nale a Australiei. Vă rog să primiți mulțumirile mele în numele guver
nului și poporului australian.

E. G. WHITLAM

Domnului MANEA MĂNESCU

\ . . ■ • • .

Rezultatele întrecerii patriotice 
pentru înfrumusețarea 

și buna gospodărire a localităților

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilele felicitări adresate cu 
ocazia asumării funcției.

Mă angajez să continui și să întăresc relațiile existente între po
poarele noastre.

întrecerea patriotică pentru 
Înfrumusețarea și buna gospodă
rire a localităților s-a desfășurat 
în anul 1974 în contextul general 
al muncii pline de avînt pentru 
întîmpinarea mărețelor eveni
mente istorice — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă și cel 
de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român — și a cu
prins mase largi de cetățeni cu 
aportul cărora s-au realizat nu
meroase lucrări ca : amenajări 
și întrețineri de străzi, trotuare, 
drumuri, parcuri și zone verzi, 
locuri de agrement, terenuri de 
sport și de joacă pentru copii, 
lucrări de îndiguiri, plantări de 
pomi, înfrumusețarea traseelor 
turistice și a intrărilor în locali-

tați, întreținerea fondului loca
tiv etc.

în urma analizei efectuate, Co
misia centrală, formată din re
prezentanți ai Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Popu
lare. Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Co
mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliului 
Național al Femeilor, Consiliului 

, Național pentru Educație Fizică 
și Spogt și ai Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
a hotărit, în conformitate cu 
prevederile Hotărîrii Consiliului 
de Miniștri nr. 238/1969, să acor
de următoarele premii și men
țiuni municipiilor și orașelor 
fruntașe în acțiunea de înfrumu
sețare și bună gospodărire ;

MUNICIPII CU POPULAȚIE 
PESTE 50 000 LOCUITORI :

— PREMIUL I, 750 000 lei : PITEȘTI ț
— PREMIUL II, 600 000 lei : GALATI :
— PREMIUL III, 450 000 lei : SATU-MARE.

ANKER JOERGENSEN
Primul ministru al Danemarcei

Cronica zilei
La București a fost semnată, 

miercuri Ia amiază, înțelegerea de 
colaborare culturală între uniunile 
artiștilor plastici din România și 
Bulgaria pe anii 1975, 1976 și 1977.

La festivitatea semnării înțelegerii, 
de către președinții celor două 
uniuni de creație, Brăduț Covaliu 
și Svetlin Rusev, a fost de față Ivan 
Abagiev, ambasadorul Bulgariei în 
țara noastră.

★ ■

Miercuri au început la Cluj-Napoca 
lucrările simpozionului „Informatica 
și conducerea". Timp de patru zile, 
peste 200 de specialiști din întreaga 
țară vor dezbate, în cadrul celor trei 
secțiuni, 120 de comunicări.

★
La Galeria. „Căminul artei" din 

Capitală, miercuri Ia amiază s-a des
chis expoziția pictorului francez 
Jean-Claude Chauray.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Uniu
nii Artiștilor Plastici, numeroși oa
meni de cultură și artă.

Au participat Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea

Au mai obținut rezultate bune, clasîndu-se în ordine pe locurile ur
mătoare. municipiile Suceava, Reșița, Deva, Bîrlad, Bacău, Drobeta 
Turnu-Severin și Buzău.

MUNICIPII CU POPULAȚIE SUB 50 000 LOCUITORI:

— PREMIUL I, 500 000 lei : ROMAN, județul Neamț ;
— PREMIUL II, 350 000 lei : RlMNICU-VÎLCEA, județul Vîlcea î
— PREMIUL III, 300 000 lei : SIGHETU-MARMAȚIEI, județul 

Maramureș.

Au mai obținut rezultate bune, clasîndu-se în ordine pe locurile 
următoare, municipiile Petroșani, Tecuci, Alba Iulia, Tirgoviște, Dej 
și Focșani.

ORAȘE CU POPULAȚIE PESTE 10 000 LOCUITORI:

I, 450 000 lei : FĂLTICENI, județul Suceava ;
II, 330 000 lei : ALEXANDRIA, județul Teleorman ;
III, 300 000 lei : PAȘCANI, județul Iași ;
IV, 240 000 lei : BOCȘA, județul Caraș-Severîn ;
V, 200 000 lei : MARGHITA, județul Bihor ;

— PREMIUL
— PREMIUL
— PREMIUL
— PREMIUL
— PREMIUL
— MENȚIUNEA I, 150 000 lei : VASLUI, județul Vaslui ;
— MENȚIUNEA II, 120 000 Iei : AIUD, județul Alba ;
— MENȚIUNEA III, 100 000 lei : MANGALIA, județul Constanța.

în afara orașelor premiate, au mai obținut rezultate bune, clăsin- 
du-se în ordine pe locurile Următoare, și orașele Baia Sprie, Orșova, 
Agnita, Cîmpulung, Moruni, Bușteni și Darabani.

ORAȘE CU POPULAȚIE SUB 10 000 LOCUITORI:

— PREMIUL I, 350 000 lei : DUMBRĂVENI, județul Sibiu ; 
PREMIUL II, 280 00.0 lei : HUEDIN, județul Cluj ;

- PREMIUL..III, 200 OOO lei': SOLCA, județul Suceava -;
-■ — PREMIUL IV, 180 000 lei : TÎRGU-CĂRBUNEȘTI, județul'

Gorj ;
— PREMIUL V, 150 000 lei : ODOBEȘTI, județul Vrancea ;
— MENȚIUNEA I, 120 000 lei : TITU, județul Dîmbovița ;
— MENȚIUNEA II, 110 000 lei : CAVNIC, județul Maramureș ;
— MENȚIUNEA III, 100 000 lei : BECLEAN, județul Bistrița-Nă- 

săud ;
— MENȚIUNEA IV, 90 000 lei : BORSEC, județul Harghita ;
— MENȚIUNEA V, 80 000 lei : BĂILE GOVORA, județul Vîlcea 5
— MENȚIUNEA VI, 70 000 lei : BUZIAȘ, județul Timiș.

Rezultate bune au mai obținut, clasindu-se în ordine pe locurile ur
mătoare. și orașele Cîmpeni, Săveni, dr. Petru Groza, Hirlău, Eforie, 
Predeal și Intiorsura Buzăului.

Cooperația de consum cuprinde" 
peste 32000 de unități comerciale

în prezent, cooperația de con
sum din țara noastră dispune 
de o vastă rețea cuprinzînd 
peste 32 000 de unități comerciale, 
prin care se asigură aprovizio
narea pentru milioane si milioa
ne de locuitori, cei mai mulți 
din mediul rural. Creșterea de 
la un an la altul a veniturilor 
bănești ale țărănimii, sporirea 
și diversificarea consumului de
termină o continuă dezvoltare 
și perfecționare a activității co
merciale la sate. Numai în anul 
1974, volumul mărfurilor desfă
cute prin magazinele coopera
ției de consum a fost de 9 ori 
mai mare decît în anul. 1950. 
Pentru a asigura desfacerea vo
lumului tot mai mare de măr
furi, cooperația de consum se 
preocupă în permanență de ex
tinderea, diversificarea și mo
dernizarea rețelei sale comer
ciale. Pină în prezent, au fost 
modernizate pe principiul for
melor avansate de comerț —

PRONOEXPRES

autoservirea, accesul liber la 
raft, expunerea deschisă a măr
furilor — peste 8 500 de maga
zine. În toată țara au fost înăl
țate, în ultimul timp, unități * 
mari de tip „Supermagazin" și 
„Supercoop", care desfac o gamă 
largă de produse de la cele ali
mentare pînă la confecții, trico
taje, articole de uz casnic, apa
rate electrotehnice, biciclete, 
mobilă. Printre magazinele de 
tip „Supercoop" date în folosin
ță anul trecut se numără cele 
de la Măgurele și Buftea (ju
dețul Ilfov), Tăndărei (Ialomi
ța), Scăeni (Prahova), Titu 
(Dîmbovița), Lovrin (Timiș). în 
anul 1975, cooperația de consum 
își" va extinde rețeaua comercia
lă cu încă 1 500 de unități noi 
sau modernizate.

ÎN FOTOGRAFIE : raionul cu 
articole electrotehnice din super- 
magazinul de Ia Agigea, județul 
Constanța, al cooperației de 
consum.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 martie. In țară : Cerul va fi 
temporar noros. Se vor semnala preci
pitații slabe locale care, în a doua 
parte a intervalului, în zonele de. deal 
și de munte vor fi mal ales sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vintul va sufla 
potrivit, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura aerului va marca o 
ușoară scădere. Minimele vor fi cuprin
se între minus 4 și 6 grade, pe alocuri 
mai scăzute, iar maximele între 6 și 16 
grade. In București : Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii slabe. Vînt po
trivit. Temperatura aerului va marca o 
scădere ușoară.

—

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 12 MARTIE 1975
Extragerea I : 18 22 29 26 42 39
Extragerea a Il-a : 35 40 24 30 28
Fondul general de cîștiguri: 

2 345 796 lei.

pentru populație 
in satele prahovene

LUCRĂRILE AGRICOLE
AU CARACTER DE URGENȚĂ

(Urmare din pag. I)
gate, să nu admită sub nici un motiv 
diminuarea suprafețelor stabilite la 
porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, le
gume. Pentru a avea certitudinea 
executării lucrărilor la nivelul cerut 
de obținerea unor recolte sporite, în
treaga activitate trebuie bine orga
nizată, acordindu-se cea mai mare 
atenție formării echipelor mixte de 
cooperatori și mecanizatori care lu
crează în acord global.

Ing. MIHAIL DUMITRESCU, șeful 
laboratorului de tehnologie de la In-

stitutul de legumicultura, face urmă
toarele precizări : „Neîntîrziat trebu
ie să se efectueze repicalul răsaduri
lor pentru legumele de cîmp timpurii 
— tomate, ardei, vinete, varză, cono
pidă. La culturile din solarii să se ad
ministreze dozele necesare de îngră
șăminte și substanțele regulatoare de 
creștere, pentru a se preveni alun-, 
girea plantelor și a se mări precoci
tatea ■ lor. Foarte Important 
se aplice măsurile de călire 
durilor, pentru a le ridica 
zi ta tea.

O lucrare urgentă constă 
perirea solariilor, în scopul încălzirii

este să 
a răsa- 
viguro-

în aco-

terenului și plantării răsadurilor cu 
două-trei săptămînl mai devreme de- 
cît în alți ani. în ceea ce privește 
semănatul legumelor în cîmp — sa
lată, spanac, morcovi ș.a. — această 
lucrare trebuie să se încheie în ur
mătoarele zile. Totodată, este nece
sar să se aplice r neîntîrziat udărilp 
pentru răsărirea și dezvoltarea nor
mală a plantelor, pentru obținerea 
unor recolte superioare, de bună ca
litate, în acest an.

Convorbiri consemnate de 
C. BORDEIANU

încă din vara anului trecut, 
Uniunea județeană a cooperati
velor de consum Prahova și-a 
realizat prevederile planului cin
cinal la producția marfă și pres
tări servicii către populație. 
Răspunzînd cerințelor crescinde 
ale locuitorilor de la sate, 
U.J.C.C. Prahova și-a sporit, an 
de an. rețeaua unităților de 
producție și prestatoare de ser
vicii. în perioada actualului plan 
cincinal, în comunele și satele 
prahovene au fost înființate 450 
de noi ateliere și unități. de 
croitorie, cizmărie, tîmplârie, 
cojocărie, pentru reparat apa
rate de radio și televizoare, obi
ecte de uz casnic, auto-moto, 
construcții. Concomitent, s-a 
dezvoltat și sectorul de produc
ție industrială, s-au înființat 
secții de producție artizanală 
din sticlă (la Măgurele, Văleni 
de Munte, Cimpina), care pro
duc atît pentru fondul pieței, 
cit și pentru export, precum șiv 
secții de covoare la Șoimari, 
Izvoarele, Ciocani și altele.

Tovarășului GORDON McLENNAN
Secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
tuturor comuniștilor din România și al meu personal vă adresez calde 
felicitări tovărășești cu ocazia numirii dumneavoastră ca secretar gene
ral al Partidului Comunist din Marea Britanie.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile tra
diționale de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie se vor dezvolta pe 
mai departe, în interesul întăririi conlucrării dintre țările și popoarele 
noastre, spre binele unității partidelor comuniste și muncitorești, al tu
turor forțelor democratice, antiimperialiste.

nicolae ceaușescu
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

TELEGRAME EXTERNE

Deschiderea Congresului Partidului 
de Stingă - Comuniștii din Suedia
STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 

Miercuri s-au deschis la Stockholm 
lucrările celui de-al XXIV-lea Con
gres al Partidului de Stinga-Comu- 
niștii din Suedia. La Congres parti
cipă 240 de delegați, membrii Comi
tetului Central și ai Comisiei pro
gramului de acțiune, precum și re
prezentanți ai unor partide, comu
niste și socialiste.

Pe ordinea de zi a congresului sînt 
înscrise probleme privind lupta cla
sei muncitoare împotriva exploatării 
și inflației, folosirea forței de mun
că, energia, mediul înconjurător, 
educația, rolul femeilor, solidaritatea

internațională, precum și alegere* 
Comitetului Central.

Președintele partidului, Carl-Hen- 
rik Hermansson, a prezentat rapor
tul asupra activității desfășurate de 
partid de la precedentul oongres. 
Documentul analizează situația eco
nomică și politică din Suedia în 
condițiile schimbărilor ce au loc pe 
arena mondială, subliniind necesita
tea întăririi unității partidului, a 
intensificării luptei oamenilor mun
cii pentru afirmarea intereselor lor 
vitale, pentru pace, independență și 
socialism.

lucrările Conferinței comitetului pentru dezarmare
GENEVA 12 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor Unite din Geneva a 
avut loc, marți, o nouă ședință a 
Conferinței comitetului pentru de
zarmare. Luînd cuvîntul, reprezen
tantul Japoniei, Masahiro Nishibori, a 
expus poziția guvernului său în pro
blema dezarmării nucleare, subli
niind necesitatea întreprinderii ur
gente a unor măsuri practice în acest 
domeniu. El a relevat importanța 
interzicerii experiențelor cu arme nu
cleare în mediul subteran..

Delegatul nipon a anunțat că gu
vernul său intenționează să adopte 
măsurile necesare pentru ratificarea, 
cit mai curind posibil, a Tratatului 
privind neproliferarea armelor nu
cleare. De asemenea, a spus delega
tul nipon, guvernul Japoniei se pre
gătește să ratifice Convenția pri
vind interzicerea perfecționării, pro
ducției și stocării' armelor bacterio
logice (biologice) și toxinelor și dis
trugerea acestora.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT
FOTBAL:

Meciul Steaua-Dinamo se va juca 
pe stadionul „23 August"

Sîmbătă', în cadrul etapei a IlI-a a 
returului Campionatului categoriei A 
la fotbal, se vor intilni echipele bucu- 
restene Steaua si Dinamo. Ca sl în 
turul campionatului, jocul se va des
fășura pe stadionul „23 August" din 
Capitală și va începe la ora 16,00. în 
deschidere, de.la ora 14,15 se va dis
puta partida" dintre" Rapid București 
și Metalul Drobeta Turnu-Severin. 
(divizia B).

Biletele de intrare pentru acest in
teresant cuplaj fotbalistic s-au pus 
în vînzsare la casele de la stadioanele.

Steaua. Republicii. Giulești, Dinamo, 
„23 August", agenția Pronosport (str. 
Halelor nr. 5), sala Floreasca și pati
noarul „23 August".

★
în meci retur pentru prelimina

riile turneului de fotbal UJE.F.A., 
rezervat echipelor de juniori, selec- 

; tionată 1 Franței ă învins cu 1—0 
(0,—ț-0) formația Olandei. Prima parti
dă s-a terminat la egalitate (0—0), 
astfel că tinerii fotbaliști francezi 
s-au calificat în turneul final.

ȘAH

Turneul internațional 
din Capitulă

Partidele din runda a treia a tur
neului internațional de șah de la 
București s-au încheiat cu următoa
rele rezultate Adamski (Polonia) 
— Partoș (România) 0—1 ; Lutikov 
(U.R.S.S.) — Minev (Bulgaria) re
miză ; Pribyl (Cehoslovacia) — Ur
zică (România) 1—0 ; Ungureanu- 
Stanciu remiză ; Ciocîltea-Vaisman 
1—0.

în clasament conduc Ciocîltea, 
Lutikov, Ungureafiu și Pribyl, cu 
cite 2 puncte. Maestrul maghiar 
Honfi are 1,5 puncte și o par
tidă întreruptă. Astăzi, de la ora 16, 
se joacă partidele rundei a 4-a.

ÎN CÎTEVA RÎNDUR.I

Nevăzut-necunoscut, 
așa a fost.

Petrol în Bărăganul 
brăilean ? Puțini i-au 
bănuit prezența. Uite 
că este. în ciuda to
ponimiei locului. Ad
mit că Ulmu, Cireșu, 
Plopu, Bordei Verde, 
Tiflele Filiului și Ju- 
gureanu sînt apelative 
idilice, dar n-au pic 
de iz petrolier. Recti
fic : n-au avut. Acum, 
mirosul petrolului s-a 
lipit pină și de... Cri
văț.

Epopeea a început 
oficial la 1 iulie 1967, 
cind a fost înființată 
Schela, de foraj-ex- 
tracție Brăila. Brăile- 
nilor le-au fost de 
ajuns trei ani pen
tru a se impune în 
ierarhia națională a 
petrolului. Dinamica 
producției globale pre
zenta anul trecut, la 
ei, o creștere de a- 
proape trei ori mai 
mare decît in anul 
1958 și de peste două 
ori mai mare decit în 
1970. Tot ei au cîști- 
gat cincinalului citeva 
anotimpuri. Producția 
prevăzută pentru pri
ma jumătate a dece
niului opt au livrat-o 
în numai 3 ani', 10 luni 
și 13 zile.

Se spune că eviden
ta faptelor nu poate 
fi contestată. Cu atît 
mai puțin evidența 
contabilă. Din ea se 
poate afla că Schela 
foraj-extracție Brăila, 
pe lingă produsele 
peste plan trimise in 
rafinării, și-a înscris 
in dosarul economiilor 
sume importante : 2,1

milioane lei și 1,2 mi
lioane lei la fondurile 
de producție, respec
tiv investiții ; 6 900
tone combustibil con
vențional ; 38 000 kWh 
energie electrică etc. 
Corolar : milioane de 
lei beneficii.

— E un vechi obi
cei al petroliștilor : pe 
unde trecem vrem să 
lăsăm numai amintiri

căminul tineretului cu 
300 de locuri...

Cele mai frumoase 
amintiri — efective și 
afective — rămîn însă 
cele sădite direct în 
oamenii Bărăganului : 
grăuntele de aur al 
profesiunii de petro
list. în urmă cu șapte 
ani, schela folosea ex
clusiv mină de lucru 
„importată'1 (și se

ajuns încă de pe acum 
nu buni, ci foarte 
buni.

în schelă la Oprișe
nești I-am întrebat pe 
maistrul Ion Ivan : 
„Care-i cel mai bun 
om pe care îl aveți îrr~ 
brigadă ?“ A răspuns 
fără să ezite : „Gheor- 
ghe Popa, operator 
principal extracție". 
Și poate nu m-ar fi

la... Moreni. Prime
le trei brigăzi ale 
secției sint dirijate de 
maiștrii : Gheorghe
Arsene — dîmbovi- 
țean ; Constantin I. 
Niță — buzoian ; Dan 
Constantin — praho
vean. Nu-i exclus ca 
în ’75 întrecerea să 
fie cîștigată de vreun 
localnic. Că vor și că 
pot o dovedește ..testul"

Oameni, petrei și drapele 
la Brăila

plăcute, ne spune in
ginerul Botez State, 
directorul general ai 
schelei.

în cazul de față, „a- 
mintirile" se numesc : 
șosea asfaltată către 
Surdila Găiseanca, 
dintre Ianca și Bordei 
Verde, de la șoseaua 
națională la Plopu, că
tre Lișcoteanca, Ma
gistralele Nord șl Sud 
pe teritoriul Oprișe- 
neștilor, un bloc cu 12 
apartamente la Ulmu, 
la care se adaugă o 
cantină și un dispen
sar excelent utilate. 20 
de apartamente date 
în folosință in blocul 
de la Oprișenești, alte 
80 de apartamente și

știa : pentru extracție 
se căutau oameni la 
Urlați și la Berea ; 
pentru foraj la Ad- 
jud ; pentru reparații 
și probe la Căluinul 
de Buzău). Astăzi, lo
calnicii reprezintă ju
mătate din numărul 
sondorilor, podarilor, 
motoriștilor, lăcătuși
lor în pompe de foraj, 
sudorilor, „ameciști- 
lor“, parcagiilor. în 
viitorul apropiat foștii 
țărani din Lișcotean
ca, Zăvoaia și Mircea 
Vodă vor deveni la 
fel de buni ca și cei 
de la care deprind 
acum tainele' mese
riei. Ba, despre unii 
se poate afirma că au

surprins promptitudi
nea replicii dacă nu 
aflam că pină în urmă 
cu cîțiva ani Gheorghe 
Popa fusese simplu 
căruțaș la Plopu...

Nu-i mai puțin ade
vărat că cele mai bu
ne rezultate le obțin 
tot „bolnavii" de pe
trol, cum ii numește 
pe pasionați inginerul 
Ilie, secretarul co
mitetului de partid 
pe întreprindere, pe 
„cei cu tradiție". Cea 
mai bună secție din 
schelă este aceea de 
la Oprișenești. O con
duce inginerul Paul 
Răcoșanu, nu are 
decît 30 de ani, dar 
este născut-crescut

Gheorghe Popa și se
tea de învățătură a 
tinerilor, mai ales. O- 
peratorul principal
extracție Gheorghe
Bunea este fruntaș 
în producție și elev în 
ultimul an al liceului. 
Ca el mai sint opera
torii de parc Vasile 
Alistar și Son Aurel, 
mecanicul A.M.C. 
Constantin Stoica și 
chiar prislea Victor 
Zaharia, 16 ani, „ceva 
mai înalt decît calori- 

' ferul".
Dipolul muncă-învă- 

țătură nu-și dezminte 
efectele : brigada a- 
cestor tineri a dat a- 
nul trecut aproape ju
mătate din producția

de țiței peste plan a 
întregii schele brăi- 
lene.

— Anul acesta în
cheiem o etapă extrem 
de importantă. Nu va 
exista nici măcar un 
om, indiferent de 
pregătirea lui anteri
oară, care să nu fi tre
cut printr-o formă de 
învățămînt profesional. 
Informația mi-a fur- 

’ nizat-o directorul teh
nic, inginerul Alexan
dru Dinu.

...Și-atunci am înțe
les.

Am înțeles că iniția
tiva pe care a avut-o 
Schela de foraj extrac
ție Brăila de a lansa 
— în ianuarie a.c., 
pentru a doua oară 
consecutiv — chema
rea la întrecere către 
toți petroliștii din Ro
mânia este un act per
fect justificat logic. 
Iar după ce am trecut 
pe la comitetul sindi
catului și am aflat că 
de trei ani consecutiv 
petroliștii brăileni au 
cîștigat drapelul de 
fruntași pe ramura 
petrolului, am înțeles 
și înfrigurarea cu care 
se așteaptă aici rezul
tatele finale ale între
cerii socialiste din ’74. 
Performanțele anului 
trecut îi recomandă ca 
viitori... colecționari ai 
celor mai înalte în
semne cucerite vreoda
tă de vreun colectiv 
pe frontul muncii.

Oameni, petrol și 
drapele la Brăila.

Mircea BUNEA

BALCANIADA DE SCHI
Campionatele balcanice de schi 

încep astăzi in stațiunea Uludag 
(Turcia), în apropiere de orașul Bur
sa. în programul competiției sînt cu
prinse probe alpine (slalom uriaș și 
special) și probe de fond pentru 
seniori și juniori.

HOCHEI i Mîine, Ia Tokio, 
începe campionatul mondial 

(grupa B)
Campionatul mondial de hochei pe 

gheață (grupa B) va începe mîine, 14 
martie, la arena olimpică din orașul 
japonez Sapporo, reunind selecționa
tele a opt țări : Elveția, R.D. Germa- • 
nă, R. F. Germania, Italia, Iugoslavia, 
Olanda, România și Japonia.

Turneul va dura 10 zile, prima cla
sată urmind să se califice în grupa 
A, în timp ce echipele care vor ocu
pa ultimele două locuri vor retrogra
da în grupa C, fiind înlocuite de noi
le promovate, Norvegia și Bulgaria.

Comentatorii de presă acordă pri
ma șansă echipei R.D. Germane, care 
în meciurile de verificare a obținut 
citeva victorii împotriva unor forma
ții valoroase.
C.F. Barcelona în semifinalele 

„C.C.E.”
La Barcelona s-a disputat meciul 

retur dintre echipele C.F. Barcelona 
și Aatvidaberg, conitînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal.

•
Gazdele, cu olandezii Cruyff și 

Neeskens în formație, au cîștigat cu 
scorul de 3—0 (1—0), prin golurile 
înscrise de Galego (min. 30), Asensi 
(min. 59) și Marinho (min. 68).

învingătoare cu scorul de 2—0 în , 
primul joc, disputat tot la Barcelona, 
echipa spaniolă s-a calificat pentru 
semifinalele competiției.
PATINAJ: Două noi recorduri 

mondiale
Cu prilejul unui concurs de pati

naj viteză, desfășurat pe patinoarul 
„Medeo" din Alma Ata, cunoscuta 
campioană sovietică Tatiana Averina 
a stabilit două noi recorduri mondia
le în probele de 500 m — 41”70/100 și 
1 500 m — 2’09”90/100. Vechiul record 
mondial în proba de 500 m era de 
41”80/100 și aparținea patinatoarei a- 
mericane-Sheila Young.

ACTUALITATEA LA TENIS
Căpitanul nejucător al echipei de 

tenis a Mexicului, 'Pancho Contreras, 
a confirmat hotărîrea potrivit căreia 
guvernul mexican nu permite jucă
torilor mexicani să întîlnească echi
pa Republicii Sud-Africane în cadrul 
Cupei Davis. Oficialitățile mexicane 
au acționat în consens cu rezoluția 
O.N.U. care cere încetarea oricăror 
relații culturale, științifice și sporti
ve cu Republica Sud-Africană, țară 
unde este practicată politica de dis
criminare rasială.

Primele partide disputate în ca
drul turneului internațional de tenis 
de la Sao Paulo s-au încheiat cu. ur
mătoarele rezultate : Emerson (Aus
tralia) — Silva (Brazilia) 6—1, 6—1 ; 
Laver (Australia) — Maud (R.S.A.) 
6—1, 6—2 ; Ismail el Shafei (Repu
blica Arabă Egipt) — Fairlie (Noua 
Zeelandă) 6—0, 6—4 ; Gerulaitis
(S.U.A.) — Kakuiia (U.R.S.S.) 6—2, 
6—0.

Federația suedeză de tenis a anun
țat că, anul acesta, „Turneul cam
pionilor" va avea loc în prima săp- 
tămînă a lunii decembrie la Stock
holm. La turneu vor lua parte, ca și 
în anii treeuți, primii opt clasați in 
„Marele premiu — F.I.L.T.",

HANDBAL
Aseară, la Frankfurt ne Oder, în 

meci retur pentru semifinalele „Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
masculin, echipa vest-germană V.F.L. 
Gummersbach a întrecut cu scorul 
de 18—16 (9—9) formația A.S.K.
Vorwaerts (R. D. Germană). Pentru 
finală s-a calificat însă echipa cam
pioană a R. D. Germane, care cîști- 
gase prima întilnire cu scorul de 
22—18. Finala dintre echipele A.S.K. 
Vorwaerts și Borac Banja Luka se 
va disputa la 13 aprilie în sala spor
turilor din orașul vest-german Dort
mund.

„GHID DE ARTĂ 
CONTEMPORANĂ"

Sub genericul „Ghid de artă 
contemporană", muzeul jude
țean din Baia Mare realizează 
un dialog între artiști și public 
asupra unor probleme ale crea
ției și educației estetice prin 
intermediul unui ciclu de ex
poziții personale de artă plas
tică. Expozițiile, care sint găz
duite în centrul vechi al orașu
lui, in casa „Iancu de Hunedoa
ra", prezintă cele mai semnifi
cative lucrări. realizate de cu- 
noscuți pictori și graficieni 
băimăreni, creații asupra că
rora autorii poartă discuții cu 
vizitatorii. Peste 2 000 de mara
mureșeni au vizitat pînă acum 
expozițiile plasticienilor Ilie 
Cămărășan, Iosif Balia, Ale
xandru Șalnelic și Frederich 
Walter, urmind ca in continua
re să expună din creațiile lor 
Traian Hrișcă, Zoltan Bitay, 
Mihai Olos și Nicolae Apostol. 
(Gheorghe Susa).

TEATRU DE COPII
în cadrul Casei de cultură a 

sindicatelor din Bacău funcțio
nează un teatru pentru copii cu 
stagiune permanentă. Actorii 
sint copii între 4 și 8 ani, iar 
conducerea teatrului este asi
gurată de artista amatoare Me
lania Ghica care este în același 
timp autoare de texte, regizoa
re, scenografă etc, Printr.e cele 
mai reușite piese prezentate de

carnet
CBETOM

acești artiști se numără „Vis 
spre stele", „Motanul prințesei 
mofturoase", „Flori pe porta
tiv" și „Mărțișoare". Toate pre
mierele prezentate în cele 12 

. stagiuni de cind ființează tea
trul au fost prezentate și pe 
micul ecran în cadrul emisiu
nilor pentru cei mici. La ora 
actuală, micii actori pregătesc 
o nouă premieră cu piesa „îm
părăteasa mincinoșilor" și un 
spectacol de revistă intitu
lat „Vîrsta întrebărilor". (Gh. 
Baltă).

MUZICA 
Șl MARELE PUBLIC

Conservatorul de muzică 
„George Dima" din Cluj-Na
poca întreprinde, în ultima 
vreme, o seamă de acțiuni vi- 
zînd răspîndirea artei muzicale 
în rindul -oamenilor muncii. 
Așa, bunăoară, formațiile in
strumentale, vocale și corale 
ale institutului prezintă,-în mod 
periodic, concerte la Turda, 
Dej, Deva, Oradea, Baia Mare. 
Recent, clasa de operă a făcut 
deplasări la Bacău, la invitația 
filarmonicii din localitate. Stu
denții, cadrele didactice parti
cipă la instruirea corurilor să
tești din comunele Viișoara,

Călărași, Petrești, Băișoara. 
Săptămînal se organizează re
citaluri la clubul casei de cul
tură a studenților. De aseme,- 
nea, la concertele-lecții și con
ferințele de la casa de cultură 
și de la Universitatea populară, 
profesorii și studenții conser
vatorului își aduc un prețios 
aport. (Al. Mureșan). -

TEATRU Șl POEZIE
La TEATRUL „MIHAI EMI- 

NESCU" DIN BOTOȘANI s-a 
deschis recent ciclul de confe
rințe lunare de „Istoria teatru
lui universal", realizat în co
laborare cu I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale", în scopul cultivării gus
tului pentru teatru în rindurile 
tineretului.

Conferința inaugurală a fost 
urmată de prezentarea unor 
fragmente din „Prometeu" de 
Esdhil, „Antigona" de Sofocle, 
„Medeea" de Euripide. (Regia 
artistică : Victor, Nicolae). Pa
ralel cu aceste conferințe, co
lectivul botoșănean și-a propus 
și realizarea unor .festivaluri 
lunare de poezie. Astfel, în 
luna ianuarie au putut fi ur
mărite spectacolele de poezie 
eminesciană „Gînd de aur" și 
„Tot mai citesc măiastra-ți 
carte", în luna februarie a fost 
prezentat recitalul de poezie 
patriotică „Cintare României 
socialiste". în lunile următoare 
vor fi realizate festivalurile 
Nicolae Labiș, Ion Pillat, De- 
mostene Botez, Tudor Arghezi.
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Deschiderea Conferinței
9

Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială

Viu interes față de mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

LIMA 12 (Agerpres). — Miercuri 
s-au deschis la Lima lucrările celei 
de-a Il-a Conferințe generale a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) 
la care participă delegații din 102 
țări, precum și reprezentanți ai unor 
organisme internaționale. Țara noas
tră este reprezentată de o delegație 
condusă de Nicolae Ștefan, prim
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

în cadrul ședinței de deschidere a 
fost citit mesajul adresat Conferin
ței- O.N.U.D.I. de către președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Mesajul — 
citit de președintele ședinței inaugu
rale, Alberto Jimenez de Lucio, mi
nistrul peruan al industriei și turis
mului — a fost urmărit cu deosebit 
interes și puternic aplaudat de către 
participant.

în prima zi a lucrărilor, șeful gu
vernului peruan, Francisco Morales 
Bermudez, a transmis conferinței 
mesajul președintelui țării gazdă, 
Juan Velasco Alvarado.

A luat apoi cuvîntul Kurt Wald
heim, secretarul general al Organi

zației Națiunilor Unite, care a făcut 
o amplă analiză a relațiilor econo
mice internaționale actuale, acordînd 
o deosebită atenție problemelor pri
vind făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale, prin care să se 
traducă în viată marile obiective ale 
O.N.U. Vorbitorul a subliniat că in
dustrializarea nu este un scop în 
sine, ea avînd multiple și hotărîtoa- 
re funcții în realizarea' progresului 
social. O.N.U.D.I., a relevat Kurt 
Waldheim, are un rol deosebit de 
important în procesul de depășire a 
actualelor decalaje existente în lume 
între țările bogate și țările sărace. în 
cadrul unei noi ordini economice in
ternaționale spre care se. năzuiește 
și în direcția căreia se acționează, a 
precizat vorbitorul, țările dezvoltate 
din punct de vedere industrial tre
buie să înțeleagă și să accepte im
portanta contribuției lor lă accele
rarea industrializării statelor în curs 
de dezvoltare. Pe de altă parte,' a 
menționat secretarul general al 
O.N.U., țările în curs de dezvoltare 
trebuie să folosească, la rîndul lor. 
mai bine diversele posibilități care 
există pentru o cooperare economică 
si tehnică mai strînsă.

După eșuarea încercării 
de complot din Portugalia

® Ordinea a fost pe deplin restabilită @ Demiterea din rîndurile 
armatei a generalului de Spinola © Măsuri pentru întărirea 

regimului democratic ® Declarația P.C. Portughez
LISABONA 12 — Ultimele telegra

me ale agențiilor de presă arată că, 
-după eșuarea tentativei de puci din 
Portugalia, pUsă la cale de elemen
te reacționare din rîndurile arma
tei. guvernul controlează în întregi
me situația ; calmul și liniștea au 
revenit pretutindeni.

într-o alocuțiune radiotelevizată, 
președintele Portugaliei, generalul 
Costa Gomes, a relevat că forțele 
reacționare urmăreau „crearea unui 
climat general de neliniște politică 
si socială în întreaga țară, propice 
declanșării unui război civil".

Cea mai mare parte a ofițerilor 
rebeli au fost arestați, printre ei nu- 
mărindu-se generalul Galvao de 
Melo — despre care la început s-a 
afirmat că ar fi reușit să fugă în 
Spania — și care a fost unul din 
colaboratorii apropiați ai generalului 
de Spinola. După cum se știe, Spi
nola a demisionat din funcția de șef 
al statului în septembrie 1974, în îm
prejurări care denotau sprijinul pe 
care-1 acorda forțelor oștile procesu
lui de consolidare a regimului demo
crat. Faptul că Spinola a fugit acum 
în Spania este considerat ca o 
recunoaștere directă, a. Implicării sale 
în actualele evenimente ; Mișcarea 
forțelor armate a hotărit demiterea 
sa din rîndurile armatei portugheze. 
Cițiva ofițeri rebeli s-au refugiat la 
ambasade străine. Totodată, agenția 
France Presse relevă că generalul de 
Carvalho, guvernatorul militar al Li
sabonei, și-a exprimat părerea că ar 
fi bine ca ambasadorul S.U.A. să fie 
rechemat.

Mișcarea forțelor armate a anunțat 
că toți cei vinovați vor fi deferiți 
justiției. în același timp, la Lisabona 
au .fost anunțate un șir. de mă
suri organizatorice de natură să în
tărească regimul democrat. Astfel, 
adunarea plenară a Mișcării forțe
lor armate a hotărit instituționali- 
zarea imediată a mișcării, a cărei 
conducere va fi asigurată de un Con
siliu revoluționar nou creat. Tot
odată, s-a confirmat că alegerile 
pentru Adunarea Constituantă vor 
avea loc, conform prevederilor ini
țiale, la 12 aprilie.

„Tentativa de lovitură de stat,

se arată într-o declarație a Co
misiei Politice, și Comitetului Central 
ale P.C. Portughez, a fost zdrobită 
datorită intervenției rapide și ferme 
a Mișcării forțelor armate și largii 

1 mobilizări a maselor populare, care 
în întreaga țară au dejucat uneltirile 
de dreapta și au acordat un sprijin 
viguros forțelor armate. Este o nouă 
victorie marcantă a poporului por
tughez asupra celor care vor să li
chideze libertățile cucerite și să si
lească Portugalia să revină la tre
cut".

Pentru a consolida democrația, 
pentru a imprima un caracter pro
gresist decisiv politicii portugheze, 
partidul comunist cere pedepsirea 
neîntîrziată a complotiștilor, efectua
rea unei epurări profunde în întregul 
aparat de stat, în instituțiile civile 
și militare, reorganizarea forțelor ar
mate, înfăptuirea unei politici an- 
timonopoliste și antilatifundiare.

Pentru edificarea unei Portugalii 
democratice este necesar să se întă
rească unitatea forțelor populare în 
toate sectoarele, unitatea oamenilor 
muncii și a forțelor democratice, să 
se consolideze alianța mișcării popu
lare cu Mișcarea forțelor armate -- 
arată în încheiere declarația.

Secretarul general al Partidului 
Socialist Portughez, Mario Soares, a 
declarat că recenta tentativă de lo
vitură de stat reprezintă un avertis
ment pentru poporul Portugaliei. 
Forțele reacționare, a spus Soares, 
au încercat încă o dată să împiedice 
dezvoltarea democratică a țării și 
desfășurarea alegerilor generale pre
văzute pentru 12 aprilie. Pe de altă 
parte, secretarul general al Partidu
lui Socialist a afirmat că eșecul 
complotului reacționar se datorează 
acțiunii Mișcării forțelor armate și 
rezistenței opuse de poporul portu
ghez. „Partidul Socialist Portughez, 
a precizat Mario Soares, subliniază 
necesitatea unității tuturor forțelor 
progresiste cu Mișcarea forțdlor 
armate, pe baza respectului reciproc, 
pentru a împiedica orice tentativă 
de .lovitură reacționară și pentru a 
consolida cuceririle de după 25 A- 
prilie".

In sprijinul statornicirii unei noi 
ordini economice internaționale

Intervenția reprezentantului român la reuniunea Consiliului 
U.N.C.T.A.D.

GENEVA 12 (Agerpres). — La 
Geneva au loc lucrările celei de-a 
VI-a sesiuni extraordinare a Consi
liului U.N.C.T.A.D., consacrată eva
luării ‘rezultatelor obținute. în prima 
etapă a „strategiei internaționale a 
dezvoltării" și adaptării. acesteia la 
obiectivele Declarației și Programu
lui de acțiune privind instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Subliniind necesitatea adaptării 
strategiei internaționale a dezvol
tării Ia obiectivele noii ordini 
economice și politice internaționale, 
șeful delegației române, ambasadorul 
Constantin Ene, a prezentat un șir 
de propuneri privind acțiunile con
crete de întreprins. El a subliniat 
necesitatea stabilirii unor relații

echitabile între prețurile materiilor 
prime și cele ale produselor in
dustriale, determinate pe baza legi
tăților economice,

Referindu-se la problema agricul
turii, vorbitorul a insistat, de ase
menea, asupra acordării unei atenții 
speciale stabilirii unor prețuri pen
tru produsele agricole care să stimu
leze creșterea producției în acest 
sector, și asigurării unui raport co
respunzător între prețurile materiilor 
prime, ale produselor industriale și 
produselor agroalimentare.

Reprezentantul român a subliniat 
necesitatea asigurării accesului tutu
ror țărilor la materiile prime, la sur
sele de energie și la cuceririle știin
ței și tehnicii moderne.

CONFERINȚA NAȚIUNILOR UNITE 
asupra reprezentării statelor In relațiile 

cu organizațiile internaționale >
VIENA 12 — Corespondentul nos

tru transmite : La Viena continuă 
lucrările Conferinței Națiunilor Uni
te asupra reprezentării statelor în 
relațiile lor cu organizațiile interna
ționale, care are drept scop elabora
rea textului unei convenții în acest 
domeniu. în cadrul dezbaterilor, par- 
ticipanții au adoptat, prin consens, 
titlul și preambulul convenției. Pe 
baza propunerii delegației României, 
care pornește de la necesitatea rea
firmării principiului universalității, 
instrumentul juridic ce va fi adoptat

lucrările Comisiei mixte 
interguvernamentale 

româno-portugheze
LISABONA 12 (Agerpres). — La 

12 martie au început la Lisabona 
lucrările Comisiei mixte interguver- 
namentale româno-portugheze pentru 
comerț și cooperare. Delegația ro
mână este condusă de Nicolae M. Ni
colae, ministru Secretar de' stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
iar cea portugheză de Vera Jardim, 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și al Turismului, 
în cadrul lucrărilor sînt abordate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor comerciale și identificarea 
unor domenii de cooperare indus
trială și agricolă. în aceeași zi, Ni
colae M. Nicolae s-a întîlnit cu mi
nistrul afacerilor externe al Portu
galiei, Mario Soares, și cu secretarul 
de stat la M.A.E.' portughez, Jorge 
Campinos.

Eliberarea lui A. Fisher, 
conducător al P.C. din 

Africa de Sud
PRETORIA 12 (Agerpres). — A- 

gențiile T.A.S.S., Associated Press și 
United Press International informea
ză, citind surse din Pretoria, că, sub 
presiunea opiniei publice mondiale^ 
autoritățile sud-afcicane l-au pus în 
libertate pe Abraham Fisher, unul 
din conducătorii Partidului Comu
nist din Africa de Sud. Lui Abraham 
Fisher, care este grav bolnav, i s-a 
permis să locuiască în casa fratelui 
său.

Militantul comunist fusese condam
nat de autoritățile din Pretoria, în 
anul 1965, la închisoare pe viață, în 
baza legii privind reprimarea activi
tății comuniste.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

In preajma celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Publicarea proiectului de Program al partidului

se intitulează „Convenția de la Vie
na asupra reprezentării statelor în 
relațiile lor cu organizațiile interna
ționale cu caracter universal".

Preambulul convenției a fost for
mulat pe baza propunerilor delega
ției țării noastre și a propunerilor 
delegației Indiei. Prevederile cuprin
se în documentul românesc. înscrise 
.în textul preambulului, subliniază ro
lul important și responsabilitatea 
O.N.U., ale agențiilor sale speciali
zate și ale altor organizații interna
ționale cu caracter universal in epo
ca contemporană. Documentul scoa
te in evidență, totodată, necesitatea 
respectării principiilor unanim admi
se privind egalitatea suverană în 
drepturi între toate statele, menți
nerea păcii și securității internațio
nale, precum și promovarea relațiilor 
prietenești și de cooperare intre sta
te. în preambul se subliniază, de a- 
semenea, convingerea statelor parti
cipante că documentul care va fi a- 
doptat, pri.n efortul comun, va con
tribui la promovarea căilor și meto
delor menite să asigure sporirea efi
cientei activității statelor în cadrul 
organizațiilor și conferințelor inter
naționale.

ORIENTUL APROPIAT
• CONTINUAREA ÎNTREVEDE
RILOR SECRETARULUI DE 
STAT AL S.U.A. e O DE
CLARAȚIE A PREȘEDINTELUI 

IRAKULUI

TEL AVIV 12 (Agerpres). — După 
o nouă rundă de convorbiri cu con- 
ducătprii guvernului țării gazdă, 
secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a părăsit miercuri după- 
amiază ■ Israelul, plecînd în Egipt. în 
drum spre Assuan, el a declarat zia
riștilor : „Cred că ambele părți do
resc un acord ; aceasta mi se pare 
clar și ambele părți lucrează cu se
riozitate la elaborarea documentului. 
Dacă este posibil să se pună de acord 
cererile ambelor părți, aceasta rămî- 
ne însă de văzut".

: BAGDAD. — Președintele Irakului, 
Ahmed Hassan al-Bakr, și-a expri
mat speranța că acordul iraniano- 
irakian, încheiat recent la Alger, va 
contribui la întărirea păcii in zonă 
și va constitui un punct de plecare 
în relațiile dintre cele două țări, în 
conformitate cu interesele lor. Aceas
tă declarație este cuprinsă într-un 
mesaj adresat de șeful statului ira-' 
kian președintelui Egiptului, Anwar 
El Sadat.

Ziarul „Nepszabad- 
săg", organ al C.C. al 
P.M.S.U.. a publicat 
proiectul Programului 
Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, docu
ment de mare însem
nătate pentru comu
niști, pentru întreg po
porul ungar, care ja
lonează direcțiile con
strucției economico-so- 
ciale în viitorii 15—20 
de ani. Acest „docu- 

> ment al viitorului", 
cum îl denumește 
„Nepszabadsâg". a fost 
primit cu viu interes 
Si adeziune deplină de 
întreg partidul, de toți 
oamenii muncii din 
Ungaria.

Așa după cum se 
știe, primul program 
al partidului a fost 
elaborat în anul 1948, 
la Congresul de unifi
care al Partidului Co
munist Ungar cu Parti
dul Social-Democrat. 
Noul proiect de pro
gram este chemat să 
fixeze obiectivele pe 
care P.M.S.U., poporul 
ungar și le propune 
pentru actuala etapă, să 
indice căile si moda
litățile de înfăptuire a 
acestor obiective. Sin- 
tetizînd ceea ce s-a 
realizat pînă acum, 
proiectul subliniază : 
„Am pus si consolidat 
bazele socialismului în 
tara noastră, s-a cla
rificat pentru tot
deauna răspunsul la 
întrebarea : «Care , pe 
care». Societatea noas
tră se dezvoltă pe ba
zele solide ale socia
lismului. create de ea 
însăși". în continuare, 
documentul trasează 
direcțiile de acțiune în 
toate domeniile de ac
tivitate în scopul „îna
intării pe drumul con
struirii societății so
cialiste dezvoltate, spre 
telul istoric al edifică
rii societății fără cla
se. spre comunism". în 
acest scop — arată

proiectul — vor fi dez
voltate economia na
țională, învătămîntul 
si știința, se va accen
tua apropierea dintre 
clasele si păturile so
ciale, ce alcătuiesc so
cietatea. în condițiile 
creșterii rolului condu
cător al clasei munci
toare, vor dispărea 
treptat deosebirile e- 
sențiale dintre sat si 
oraș, dintre munca fi
zică si cea intelec
tuală.

Subliniind existenta 
unor posibilități reale 
ca. într-un viitor nu 
prea îndepărtat, in 
cursul următoarelor 
două decenii, produc
ția industrială să 
crească de două ori si 
jumătate pînă la trei 
ori, producția agricolă 
de unu si jumătate 
pînă la două ori., iar a 
industriei materialelor 
de construcții de două 
ori și jumătate pînă la 
trei ori, proiectul in
dică modalitățile con
crete de înfăptuire a 
acestor obiective, sub- 
liniindu-se ca una din 
cerințele' fundamentale 
necesitatea moderni
zării bazei tehnico- 
materiale pe. baza cu
ceririlor revoluției teh- 
nico-științifice. Tot
odată, este relevată 
necesitatea sporirii 
productivității muncii 
sociale — de două ori 
si jumătate pînă la 
trei ori ; în felul aces
ta. se va putea obține 
dublarea veniturilor 
reale ale populației, 
se va asigura reduce
rea treptată a săptă- 
minii de lucru, pre
cum si reducerea de
calajului existent în 
retribuția diferitelor 
categorii de oameni ai 
muncii.

Arătîn'd că întreprin
derile de stat si coo
perativele realizează 
circa 98 la sută din

venitul national, pro
iectul acordă o impor
tantă deosebită conti
nuei dezvoltări a rela
țiilor de producție so
cialiste, ca una din 
laturile esențiale ale 
edificării societății so
cialiste dezvoltate.

„Epoca noastră este 
epoca trecerii de la 
capitalism la socia
lism. Contradicția fun
damentală a acestei e- 
poci o constituie lupta 
dintre capitalismul de
cadent și socialismul 
în dezvoltare" — se 
subliniază în capitolul 
privind sarcinile in
ternaționale ale parti
dului, evidentiindu-se. 
în acest context, în
semnătatea consolidă
rii legăturilor de prie
tenie dintre țările so
cialiste si adincirea 
cooperării economice 
dintre ele. Totodată, se 
subliniază că P.M.S.U. 
va sprijini in conti
nuare lupta mișcării 
muncitorești interna
ționale, lupta mișcări
lor de eliberare națio
nală pentru lichidarea 
colonialismului si neo- 
colonialismului.

Proiectul de Pro
gram se pronunță 
pentru întărirea efor
turilor' popoarelor în 
vederea înlăturării pe
ricolului unui nou 
război mondial, conso
lidării păcii si reduce
rii cursei înarmărilor, 
interzicerii armelor de 
distrugere în masă, 
promovării coexisten
ței pașnice.

Proiectul Programu
lui Partidului Munci
toresc Socialist Ungar 
va fi supus dezbate
rii si aprobării celtii 
de-al XI-lea Congres 
al P.M.S.U., care își 
va începe lucrările la 
17 martie.

Aurel POP
Budapesta

Dl PRETUTINDENI
• CAMPIONUL CON

STRUCTORILOR DE 
NAVE. Japonia rămîne în 
continuare în fruntea construc
torilor de nave din lume, se a- 
rată într-un raport publicat la 
Londra de cunoscuta companie 
„Lloyds". Prezentînd statistici
le referitoare la construcția de 
nave pe anul trecut, documen
tul arată că peste jumătate din 
totalul tonajului brut al nave
lor comerciale fabricate în 
lume revine șantierelor nipone. 
Producția acestora, care se ri
dică la 16,9 milioane tone capa
citate, reprezintă 50,4 la sută 
din totalul deplasamentului na
velor construite pe plan mon
dial. Ca și în anul 1973, pe 
locurile următoare figurează 
Suedia, R. F. Germania, Spania 
și Anglia.

• SPĂRGĂTORUL DE 
GHEAȚĂ S-A ELIBERAT. 
După șase zile de eforturi in
tense, spărgătorul de gheață a- 
merican „Glacier", imobilizat 
în Antarctica, a reușit să-și 
croiască drum spre marea li
beră. Una dintre cele două eli
ce ale navei fusese, după cum 
s-a anunțat, scoasă din func
țiune. Deși a avut de luptat cu 
un strat de gheață gros de 
10.6 m, „Glacier" a cîștigat, ast
fel, cursa cu noaptea polară, 
care se apropia cu rapiditate.

• ATERIZARE ÎN SI
GURANȚĂ. Noul aeroport
vest-berlinez Tegel va fi înzes
trat cu o instalație radar me
nită să prevină accidentele în 
momentul aterizării. Instalația 
dă, în mod automat, alarma 
dacă pe pistă se află un auto
vehicul sau avion, în timp ce o 
navă aeriană se pregătește de 
aterizare în zona respectivă. 
Concomitent, situația creată 
poate să fie urmărită de con
trolorii de zbor pe un ecran. 
Pînă în prezent, în lume func
ționează o singură instalație 
de acest' fel, și anume pe noul 
aeroport parizian Roissy.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT;
0 greva generală de 24 de 

ore ă fost declanșată miercuri în 
regiunea Lazio, care cuprinde ‘ și 
capitala Italiei. Cele trei mari cen
trale sindicale italiene — C.G.I.L.,
C.I.S.L. și U.I.L. — care au lansat 
chemarea la grevă, se pronunță în 
favoarea „relansării economiei și a 
unei politici de apărare a locurilor 
de muncă".

Partidul Comunist și Par
tidul Socialist din Japonia 
au ajuns la o înțelegere privind 
crearea unui front comun în cadrul 
viitoarelor alegeri pentru postul de 
guvernator al prefecturii Tokio. A- 
cordul a fost realizat în urma unor 
convorbiri desfășurate între pre
ședinții celor două partide.

0 ceremonie de comemorare 
a împlinirii a 50 de ani de la moar
tea lui Sun Yat-sen. a avut loc, 
miercuri, la Pekin. Au luat parte Ie 
Cien-in, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, alți conducători de 
partid și de stat.

Demonstrație în sprijinul 
finului internațional al fe- 
Hieii» Mii de femei> membre a 
circa 50» de organizații și parti
de politice, inclusiv Partidul Co
munist din S.U.A., au organizat un 
impresionant marș la New York, în 
sprijinul Anului internațional al fe
meii. Pe, sute de pancarte, partici
pantele la demonstrație au înscris o 
serie de revendicări cu caracter po
litic, social și economic.

Acord comercial polo
no—chinez. La Var?ovia a fost 
semnat acordul între R. P. Polonă și 
R. P. Chineză privind schimbul de 
mărfuri,și plăți pe anul 1975. Polonia 
va exporta în China instalații minie
re, mașini pentru industria construc
țiilor, produse metalurgice și farma
ceutice și va importa metale nefe
roase și minereuri, orez, ceai și alte 
mărfuri.

La Pekinau avut 10c> rn’ercuri>
convorbiri între Den Siao-pin, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, și Forbes Burnham, 
primul ministru al Republicii Gu
yana, aflat în vizită în capitala chi
neză.

• „RĂZBOIUL" LA
MELOR DE RAS. ZiInic>în 
întreaga lume se vînd nu mai 
puțin de 30 de milioane de 
lame de ras, piața acestor pro
duse avînd posibilități nelimi
tate de extindere. Nu este de 
mirare că între marile' firme 
de lame de ras, „Gilette", 
„Wilkinson", „Schick" etc., se 
desfășoară o crîncenă luptă de 
concurență, fiecare căutînd să 
vină cu o nouă inovație pentru 
a smulge teren adversarului. 
Și-au făcut astfel apariția, !pe 
lingă lamele clasice, lamele 
așa-numite injectabile, simple 
sau duble, lamele sub forma 
unei benzi neîntrerupte de oțel 
ețc. Iată că acum, pe piața. la
melor s-a ivit un nou protago
nist, firma franceză „Bic", cu
noscută pentru pixurile cu ace
lași nume, care oferă o pre
mieră absolută:, lama care se 
vinde gata montată într-o ma
șină de bărbierit extrem de 
simplă și care, după folosire, se 
aruncă cu mașină cu tot, pre
țul fiind același ca al unei 
lame obișnuite. în fapt, pă- 
trunzînd pe piața lamelor, 
„Bic" răspunde cu aceeași mo
nedă firmei „Gilette", care și-a 
extins și ea activitatea în do
meniul... pixurilor.

• VITAMINA C - DE- 
MITIZATĂ. Ultimul număr al 
jurnalului Asociației medicale 
americane publică rezultatele 
.cercetărilor efectuate de două 
echipe de specialiști care au a- 
juns la concluzia că vitamina C 
nu vindecă și nici nu previne 
răcelile comune. în plus, se a- 
rată că administrarea în doze 
mari a vitaminei C ar putea fi 
dăunătoare.

Dominată pe plan Inters, în acest 
început de primăvară, de eveni
mentul central pe care Dau con
stituit alegerile, viata politică a tării 
a evidențiat, concomitent, în sfera ac
tivității externe, aceeași neslăbită 
preocupare a României de promova
re. în continuare, a dialogului și co
laborării internaționale, de largi des
chideri spre orizonturi geografice din 
cele mai diverse, de întărire a re
lațiilor cu țările care pășesc pe. ca
lea dezvoltării independente, de acti
vă contribuție la înfăptuirea marelui 
obiectiv al popoarelor, făurirea li
nei lumi mai bune si mai drepte. în 
acest context se integrează organic 
vizita făcută în tara noastră, la in
vitația președintelui ■ Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de pre
ședintele Ecuadorului, Guillermo Ro- 
driguez Lara.

Se mențin proaspete în memorie 
manifestările de înaltă stimă, căldura 
si însuflețirea cu care președintele 
României socialiste era întîmpinat de 
cercurile oficiale ca și de masele popu
lare. cu un an si jumătate în urmă, 
în Ecuador, în timpul istoricului iti
nerar în țările Amerigii Latine. Ve
ritabilă Cartă a prieteniei si conlu
crării dintre popoarele roman si 
ecuadorian, ce si-a dovedit pe deplin 
viabilitatea, asa cum o atestă eveni
mentele. Declarația solemnă comună, 
semnată cu acel prilej, ca si înțelege
rile si acordurile încheiate au așezat 
pe baze trainice si au creat premise 
din cele mai favorabile dezvol
tării relațiilor dintre popoarele ro
mân și ecuadorian.

Acum, la capătul vizitei președin
telui ecuadorian în țara noastră, se 
poate afirma că aceste baze s-au con
solidat si extins si mai mult — in 
deplină concordanță cu orientările în
scrise în Programul P.C.R., în cele
lalte documente ale Congresului al 
XI-lea privind adîncirea continua și 
amplificarea colaborării României so
cialiste cu țările Americii Latine, cu 
toate țările în curs de dezvoltare. 
Continuare nemijlocită a dialogului 
de la Quito, convorbirile de la Bucu
rești. caracterizate prin aceeași at
mosferă de cordialitate, _ prietenie si 
înțelegere, au pus în evidență satis
facția reciprocă față de modul în 
care înțelegerile încheiate au fost 
transpuse în practică, voința comuna 
de a lărgi punțile cooperării.

Această voință si-a găsit expresia 
în hotărirea de a se începe, în cel 
mai scurt timp, tratative pentru în
cheierea unui șir de acorduri si în

țelegeri în domenii de certă însem
nătate pentru progresul economic — 
o deosebită importantă prezentînd, în 
acest sens, apropiata constituire a u- 
nei societăți mixte pentru explorarea 
Si exploatarea resurselor de hidrocar
buri din Ecuador ; totodată, cu pri
lejul vizitei, s-a stabilit intensifica
rea schimbului de mărfuri, a co
laborării’ științifice si culturale, fiind 
semnate un sir de acorduri si docu
mente de cooperare. Nu încape îndo
ială că înfăptuirea acestora, contu- 
rînd un cuprinzător program de ac
tivitate, se va solda cu rezultate 
rodnice pe planul colaborării bilate

tribuie la dezvoltarea fiecăruia din
tre popoarele noastre, să servească 
cauzei păcii si colaborării in lume".

In cursul vizitei întreprinse, pre
ședintele ecuadorian , â manifestat 
un deosebit interes față de experien
ța României socialiste pe diferite 
planuri, fată de marile succe
se în toate domeniile vieții economi
ce si sociale dobîndite de poporul ro
mân liber si stăpîn pe destinele sale. 
Dind glas unor înalte aprecieri, pre
ședintele Lara spunea : „Vizita în 
țara dumneavoastră mare și generoa
să ne-a permis să constată’m nivelul 
de dezvoltare la care a ajuns națiu

tui proces, asigurarea deplinei ega
lități in drepturi între toate națiu
nile lumii : respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și decide singur 
soarta, fără amestecuri din afară : li
chidarea decalajelor, a împărțirii lu
mii în bogați si săraci si apropierea 
nivelului de dezvoltare economico-so- 
cială a tuturor țărilor : accesul tutu
ror la materiile prime si la sursele 
de energie, ca și la cuceririle știin
ței : statornicirea unor raporturi jus
te între preturile materiilor prime și 
ale produselor industriale si adop
tarea. în acest sens, a unui sistem 
internațional care să asigure stabi

Punțile cooperării și prieteniei 
nu cunosc distanțe

Un important moment în dezvoltarea relațiilor româno-ecuadoriene

rale. slujind intereselor dezvoltării 
ambelor țări — România si Ecuador. 
Se confirmă, încă o dată, însemnă
tatea primordială pe care o dobîn- 
deste în zilele noastre, în cadrul re
lațiilor dintre state, indiferent de o- 
rinduirea socială sau de distantele 
geografice ce le separă, colaborarea 
economică egală in drepturi, ca o ne
cesitate obiectivă a progresului fie
cărei națiuni, a bunăstării tuturor po
poarelor în ansamblu.

Apreciind, din acest , punct de ve
dere. ca deosebit de bune rezultate
le întîlnirii la nivel înalt româno- 
ecuadoriene. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu declara : „Dorim ca tot 
ceea ce am convenit, atît cu prilejul 
vizitei pe care am făcut-o cu un an 
și jumătate în urmă în Ecuador, cit 
Si în cursul vizitei dumneavoastră de 
acum în România, să se realizeze în 
cele mai bune condiții, ca relațiile 
dintre România și Ecuador să con

nea dumneavoastră. Fiecare moment 
de ședere în Româpia a fost prilej de 
nenumărate impresii, ce vor rămîne 
în amintirea noastră pentru toată 
viata. Am folosit prezența în tara 
dumneavoastră pentru a cunoaște mai 
bine anumite realități, o anumită ex
periență ; vom încerca să procedăm 
Ia fel și în tara noastră".

In aceleași coordonate se înscriu si 
concluziile fundamentale ale amplu
lui tur de orizont asupra problema
ticii internaționale actuale, la care au 
procedat cei doi președinți. Pornind 
de la imperativul statornicirii unei 
noi ordini economice și politice inter
naționale, al creării unor relații in
terstatale de tip nou, care să elimi
ne vechile relații de inechitate, domi
nație si dictat, caracteristice politicii 
imperialiste, colonialiste si neocolo- 
nialiste, dialogul la nivel înalt româ- 
no-ecuadorian a evidențiat, ca tot a- 
tîtea componente esențiale ale aces

litatea acestor preturi ; aplicarea ne
întîrziată a Cartei drepturilor si în
datoririlor economice ale statelor ; 
respectarea intereselor dezvoltării e- 
conomico-sociale a tuturor țărilor și 
popoarelor.

Ilustrare elocventă a răspunderii 
fată de destinele lumii contempora
ne. convorbirile de la București, in
diferent de problemele abordate, fie 
că a fost vorba de conflictul din Ci
pru. de situația din Orientul Mijlo
ciu. de evenimentele din Asia de 
Sud-Est sau de imperativul dezarmă
rii — mai acut decît oricînd în ac
tualele condiții ale unei acumulări 
fără precedent de arme atomice si 
convenționale — au subliniat necesi
tatea unor măsuri hotărîte pentru 
consolidarea începutului de destinde
re. pentru promovarea fermă a unei 
politici bazată 'Pe principiile depli
nei egalități în drepturi a tuturor na
țiunilor. respectării independenței si

suveranității naționale, neinterven
ției în treburile interne si externe ale 
altui stat, excluderii forței din rela
țiile între state, principii de a căror 
generalizare depinde instaurarea unei 
păci trainice între toate popoarele 
lumii.

Convorbirile de la București au 
constituit un nou prilej pentru Româ
nia de. a-si reafirma calda solidari
tate cu lupta statelor si popoarelor 
din America Latină, ca si din alte re
giuni ale lumii pentru întărirea in
dependenței lor politice, economice si 
sociale, pentru progresul lor multi
lateral. în același timp, relevîndu-se 
însemnătatea conferinței general-eu- 
ropene. au fost evidențiate si subli
niate consecințele pozitive asupra cli
matului politic din întreaga lume pe 
care le-ar determina înfăptuirea u- 
nei reale securități în Europa.

O idee de bază, care se desprinde 
din orice analiză a actualei evoluții 
mondiale este că nici una din pro
blemele atît de complexe si dificile 
ale lumii contemporane nu îsi poa
te afla rezolvarea decît prin parti
ciparea activă a tuturor statelor, in
diferent de mărime, situație geogra
fică sau sistem social-politic, un rol 
deosebit în acest cadru revenind ță
rilor mici si mijlocii. în general ță
rilor în curs de dezvoltare — însuși 
dialogul de la București constituind 
o concludentă expresie a acestui a- 
devăr cardinal.

Prin bilanțul său bogat, prin con- 
cluziile politice importante pe care 
le-a relevat, prin întreaga sa desfă
șurare. vizita oaspetelui ecuadorian, 
care vine să se adauge vizitelor si
milare întreprinse în ultimul timp 
de înalți reprezentanți ai Cos
ta Ricăi și Columbiei, atestă din 
nou cît de fertilă a fost călă
toria în America Latină a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu, ce ori
zonturi largi a deschis ea legături
lor României socialiste cu țările aces
tui vast continent. Salutînd cu căldu
ră rezultatele dialogului la nivel înalt 
româno-ecuadorian purtat La Bucur 
resti. opinia publică din țara noas
tră îsi exprimă convingerea că a- 
cestea se înscriu ’ca o treaptă cali
tativ superioară în cursul ascendent 
al relațiilor de colaborare multilate
ral^ dintre cele două țări si popoare, 
spre binele reciproc. în folosul cauzei 
păcii si progresului general.

Romulus CAPLESCU

dat
Președintele Anwar Sa

a promulgat un decret privind
crearea unui Consiliu Superior al 
Presei, numind, în același timp, pe 
Ihsan Abdel Koddous în funcția de 
președinte al Consiliului de Admi
nistrație al trustului de presă „Al 
Ahram" și în funcția de redactor-șef 
pe Aii Hamdi El-Gammal.

0 consfătuire pe tară consa* 
erată bilanțului întrecerii în produc
ție pe anul 1974 ă colectivelor de 
muncă din R. D. Vietnam a avut loc 
la Hanoi. Organizată de guvern și 
de Federația Sindicatelor din Viet
nam, consfătuirea a prilejuit eviden
țierea succeselor remarcabile obți
nute în domeniul reconstrucției eco
nomice și al ridicării nivelului de 
trai al populației.

Grupul membrilor demo
crat ai Camerei Reprezen
tanților sa. pronunțat împotriva
suplimentării ajutoarelor furnizate 
de S.U.A. regimurilor de la Saigon 
și Pnom Penh. Votul — apreciază 
agenția Associated Press — prefigu
rează respingerea de către Congres
a cererii Administrației.

Vagoane românești ex
portate în Peru. Primele 204 va
goane pentru transportul minereuri
lor, importate de Peru din România 
în baza acordului încheiat între cele 
două țări, au sosit in portul Callao, 
întreprinderea națională a căilor fe
rate (Enafer—Peru) a achiziționat 

, 320 de vagoane de acest tip produse 
în țara noastră. 4

Un aCOrd Privini4 deschiderea 
traficului pe fluviul Mekong, între 
localitățile Huoi Sai și Luang Pra- 
bang, a fost semnat de cadre de con
ducere ale armatelor celor două 
părți laotiene. S-au efectuat curse 
de probă în primele zile ale acestei 
luni.

• OPERĂ DESPRE RI
CHARD SORGE. Cu™s- 
cutul agent al serviciilor so
vietice de informații dinain
tea și din timpul celui de-al 
doilea război mondial, Richard 
Sorge, a devenit eroul unei o- 
pere a compozitorului ucrai
nean Ilia Meitus. Opera, care 
evocă viața lui Sorge în timpul 
șederii sale la Tokio intre anii 
1940—1944, • este considerată 
drept o remarcabilă. îmbinare 
a elementelor specifice ale ar
tei , muzicale sovietice cu fol
clorul japonez.

• CAPRICIILE VRE
MII. Un val de frig, însoțit de 
puternice ploi sau căderi de ză
padă, s-a abătut în ultimele 24 
de ore asupra Peninsulei Iberi
ce și îndeosebi asupra Spaniei. 
Din cauza rafalelor de vînt, 
traficul aerian a fost perturbat 
pe aeroportul Barajas din Ma
drid. Pentru prima oară, în ul
timii 15 ani, se semnalează ză
padă în regiunea Badajoz, în 
apropiere de frontiera portu
gheză. Pe de altă parte, în Po
lonia se înregistrează tempera
turi neobișnuit de ridicate pen
tru această perioadă a anului. 
La 10 martie, la Varșovia 
mercurul termometrelor s-a ri
dicat la plus 19 grade Celsius, 
ceea ce . depășește recordul de 
căldură înregistrat în luna 
martie 1900.

• UNDE ESTE RO
MANTICA SENĂ 2 Sena 
se transformă, treptat, într-un 
depozit curgător de ape rezi
duale. Marile întreprinderi in
dustriale de pe malurile sale 
deversează anual peste 1 mi
lion de tone de reziduuri solide 
și lichide. Spuma otrăvitoare ce 
se depune de-a lungul maluri
lor, deșeurile de tot soiul, miile 
de pești morți provoacă o vie 
alertă în cercurile ecologilor, 
concomitent cu protestele pari
zienilor.
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