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Ambasadorul Republicii Arabe Siriene, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
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în ziua de 14 martie a.c.. președin

tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit

pe Walid Al-Moualem. care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar si

plenipotențiar al Republicii Arabe 
Siriene în țara noastră. (Cuvîntă- 
rile rostite, în pag. a lll-a).

ENERGIAAnchetă
economică ,

SI MATERIILE PRIME
Q

© Cum este asigurat controlul consumurilor ?

• Cum contribuie la economii perfecționarea 
tehnologiilor?

® Cum se înrădăcinează spiritul de bun gospodar ?

CONCLUZII DE LARGA VALABILITATE DESPRINSE DIN SITUAȚIA UNEI ÎNTREPRINDERI
Conducerea partidului nostru a subliniat, în repetate rinduri. ne

cesitatea reducerii consumurilor de materii prime, materiale, energie 
și combustibil. Dintre argumentele majore care determină menținerea 
in plină actualitate a acestei cerințe amintim doar două : 1) Pe an
samblul economiei, prin balanțele materiale întocmite, se asigură, la 
nivelul întregului an, baza de materii prime și energie necesară bunei 
desfășurări a producției. CU CONDIȚIA DE A SE RESPECTA CU 
STRICTEȚE NORMELE DE CONSUM PLANIFICATE IN FIECARE 
UNITATE ÎN PARTE ; 2) Economisirea materiilor prime și energiei 
constituie o preocupare pe plan mondial și nici o țară nu poate face 
excepție; CU ATÎT MAI MULT PENTRU ȚARA NOASTRĂ, CARE 
ÎSI PROPUNE SARCINI GRANDIOASE DE DEZVOLTARE ECONO
MICĂ, ACEASTA CONSTITUIE O NECESITATE IMPERIOASĂ A 
PROGRESULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL.

Desigur, problema micșorării consumurilor materiale se pune dife
rențiat, in funcție de specificul fiecărei întreprinderi. Ne-am propus, 
In ancheta economică- de astăzi, să facem o radiografie a preocupări
lor în acest sens într-o singură întreprindere, din analiză desprinzin- 
du-se un șir de concluzii cu valabilitate mai generală.

La întreprindere» de pompe din 
București, cifrele contabile puse 
la dispoziție păreau să ofere para
metrii' unui răspuns afirmativ : și 
anul trecut, ca și in prima lună din - 
acest an. planul a fost . realizat la 
toți indicatorii. Mai mult., anul tre
cut colectivul de xaici a raportat o 
economie de 35 tone metal. 3 milioa
ne kWh de energie electrică. 4 .mi
lioane mc de gaz metan ș.a. Surprin
de însă neconcordanța dintre aceste 
realizări și cifrele înscrise la rubri
ca indicatorului sintetic — cheltuieli 
materiale : plus 13,4 milioane lei. A- 
dică. cu atît s-au depășit cheltuielile 
materiale în anul precedent. în luna 
ianuarie se înregistrează, de aseme
nea. o depășire de circa, 70 000 lei. 
Cum explicați o atare neconcordanță 
între capitolele de economii, pe de 
o parte, si cele de depășiri, pe de 
alta ?

— într-adevăr. anul- trecut nit 
ne-am încadrat în sarcina de plan 
privind cheltuielile materiale — ne 
spune directorul întreprinderii, ing, 
Dimitrle Grecov. Cred că principala 
cauză trebuie căutată în modificarea 
structurii producției. Adică a 
ponderea pompelor mari, cu 
muri materiale mai mari.

Explicații identice am 
și de la contabilul-șef și 
torul economic al întreprinderii. 
Cum însă motivările se făceau 
sub rezerva aproximațiilor și 
presupunerilor, am căutat să cu
noaștem cit mai îndeaproape cum 
acționează spiritul gospodăresc al 
colectivului. Trecem pe rind prin 
depozitul de materiale și produse fi
nite. prin secțiile de fabricație ale 
Întreprinderii.

— Cam mare dezordine în depozi
tul întreprinderii — îi spunem direc
torului economic, tovarășul Pănoiu.

— Dumneavoastră credeți că noi

resc.l) — piesele și subansamblele, 
unele destul de fragile, se depozitea
ză lă intimplare. degradîndu-se prin 
fisurare. Așa se explică. în bună 
măsură, procentul exagerat de rebu
turi — 12 la sută din total — cau
zate de crăpături ; așa s-au pierdut 
anul trecut piese în valoare de zeci 
de mii de lei, așa se vor pierde în 
continuare și în acest an alți bani, 
dacă nu se va pune ordine în depo
zitarea și manipularea pieselor și 
subansamblelor.

Upa din principalele concluzii care 
se desprinde' este necesitatea instau
rării neîntîrziate a unei ordini de- 
săvîrșife pe tot fluxul de fabricație, 
începînd cu depozitul de materii pri
me și terminînd cu depozitul de pro
duse finite. în fiecare loc. în fiecare 
sector, pretutindeni unde se manipu
lează valori materiale, este de da
toria conducerii întreprinderii, a or
ganizației de partid să sădească în 
conștiința oamenilor sniritul de eco
nomie, de bun gospodar, pentru ca 
nimănui să nu-i poată fi indife;

nu știm (1 7) Țineți seama de faptul 
că am avut de fâcut investiții mari. 
Avem un program de organizare a 
depozitului. Cred că pînă Ia sfirșitul 
anului vom face ordine.

Să punem față, in față această a-
țitudine liniștitoare - cu' situația reală . _____w _____ _  . ...................„„„ .
dim .depozit Piese turnate, laminate, - rentă rfs}piv, oricîi' de mică și sub
semi fabricate, motoare, produse fi
nite ș.a. zac aruncate la intimplare. 
Ce legătură au toate acestea cu. 
cheltuielile materiale 2 Ia t-o 1 Din 
cauza dezordinii — căreia i se 
poate si trebuie să I se pună capăt 
nu pînă la sfirșitul anului, ci in cî- 
teva săptămini (pentru aceasta fiind 
necesar un elementar spirit gospodă-

orice formă s-ar manifesta.
De fapt, în aceeași întreprindere 

aveam să constatăm ce înseamnă

//

crescut 
consu-

primit 
direc-

Ambasadorul Republicii Filipine
Tractorul U 800 

a intrat 
în fabricația 

de serie
BRAȘOV (Corespondentul 

„Scînteii". Nicolae Moeanu). — 
La întreprinderea de tractoare 
din Brașov au. fost încheiate lu
crările de pregătire a fabrica
ției' noului, tip de tractor U 300, 
de 80 CP, lansîndu-se în lucru 
primele repere. Tractorul se ca
racterizează printr-un nivel teh
nic superior celor realizate aici 
pînă acum. De subliniat că în ve
derea trecerii la fabricația de se
rie, a noului tip de tractor' a 
fost creată, prin autoutilare, o 
linie specială pentru prelucra
rea chiulasei și au fost execu
tate mii de SDV-uri.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, la 14 martie, pe Luis Mo

reno Salcedo. ambasadorul extra
ordinar șl plenipotențiar al Repu
blicii Filipine la București, in Vizită

de rămas bun, în legătură cu înche
ierea misiunii sale în țara noastră.

Cu ace'st prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

Reprezentanții ziarului japonez „Yomiuri Shimbun"
' Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineața, pe ziariștii japonezi Fu- 
mio Kitamura, șeful biroului pentru

Europa al ziarului japonez „Yomiuri 
Shimbun'1. și Hisashi Ozaki, cores
pondent pentru Europa de est al 
aceluiași ziar.

La primire a luat parte tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite

tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru ziarul japonez „Yomiuri 
Shimbun".

TRIBUNA

Un nou vas petrolier In dotarea flotei noastre maritime
In portul Constanța a acostat 

vineri după-amiază noul petrolier 
„Banatul", cu o capacitate de 
85 250 tdw, construit pe șantierele 
navale japoneze. Acesta este al 
patrulea tanc petrolier intrat In 
dotarea flotei noastre maritime co
merciale de la începutul anului.

In prezent, flota noastră mariti
mă dispune de 90 de nave cu o 
capacitate de peste 1 milion de 
tone. Pină la sfirșitul actualului 
cincinal, în patrimoniul ei vor mai 
fi incluse incă 11 cargouri și mi
neraliere.

1 (Agerpres)

IN ZONELE DIN SUDUL 
SI VESTUL TĂRII ESTE 
NECESAR SĂ SE LU
CREZE INTENS LA SE
MĂNATUL SFECLEI DE 

ZAHĂR
ÎN PAGINA A II-A

EXPERIENȚEI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID ÎN ÎNDEPLINIREA

SARCINILOR ECONOMICE STABILITE DE CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C.R

Ordinea și disciplina în producție
preocupări centrale ale comuniștilor
La întrebările „Scînteii" răspunde azi tovarășul Ion STĂNESCU,

prim-secretar al Comitetului |udețean Dîmbovița al P.C.R.

— In acest an, județului Dîm
bovița ii revine sarcina de a 
materializa in investita o parte 
importantă din cele 14 miliarde 
de lei, alocate pentru dezvolta
rea economică, si socială in ac
tualul cincinal, și, totodată, de a 
participa la producția de bunuri 
materiale ale tării cu o cotă-par-

' ... • -•; ■ .■ ■.. .
te tot mai substanțială. Cum ac
ționează organizațiile de partid, 
prin bogatul arsenal al mijloa
celor muncii organizatorice și 
politice, pentru realizarea aces
tor obiective 1

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALĂGEAN

1975 
orga-

— într-adevăr. sarcinile pe 
sînt deosebit de mobilizatoare :

(Continuare în pag. a III-a)

Noua linie de fabricare a cimentului cu o capacitate de 3 000 tone pe zl de la Combinatul de lianți și azbociment din Fieni, județul DîmbovițaNoua linie de fabricare a cimentului cu o capacitate de 3 000 tone pe zi de la Combinatul de lianți și azbociment din Fieni, județul Dîmbovița 
Foto : George SaftaFoto : George Safta
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vocație și exemplu j
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Un fost coleg de liceu, dascăl intr-o comună a Te
leormanului, m-a rugat intr-o scrisoare să mă inte
resez la „Celta" — Alba lulia dacă se poate comanda 
aici un laborator fonic școlar. Școala unde lucrează 
dispunea de fondurile necesare, iar el era entuziasmat 
de echipamentul electronic pentru asemenea labora
toare prezentat la o expoziție din Capitală sub marca 
„Celta" — Alba lulia.

Am fost la producător. Directorul era în... cabinetul 
de limbi străine. Inginerul-șef avea... oră de gimnas
tică. Șeful serviciului producție făcea niște experien
țe... in laboratorul de chimie. De mirare acest orar 
doar pentru cine nu știe ce semnifică „Cella" : expre-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

sia. prescurtată a cercului de electronică al Liceului 
teoretic Alba. Conducerea cercului — o mini-unitate 
productivă riguros organizată — o asigură elevii aleșt 
în adunarea generală a membrilor cercului. Atelierul, 
amenajat intr-o sală de1 clasă a liceului „Horea, Cloșca 
ți Crișan" din Alba lulia, dispune de o bună dotare 
tehnică și întreține intense relații de colaborare cu 
peste zece întreprinderi. Elevii lucrează in atelier in 
orele lor libere, iar in vacantă instalează .laboratoare 
fonice In diferite școli din județul Alba și din țară.

Producind sistematic in acest atelier echipament 
electronic pentru laboratoare fonice, statii de radioficare 
sau amplificare, adolescenții iși însușesc temeinice cu
noștințe de specialitate, dobindesc deprinderi practice, 
se familiarizează -cu noțiuni ca eficientă, organizare 
științifică, design etc. Sub îndrumarea competentă a 
unui dascăl entuziast, inspectorul școlar Liviu Hebe- 
deanu, elevii realizează lucruri care stirnesc admirația. 
Așadar, o nouă pledoarie pentru simbioza organică 
dintre invățămint și producție. Un teren fertil al des
coperirii și afirmării vocațiilor la școala muncii.

Negreșit, multi electroniști de miine vor putea spune 
cu mândrie : „Meseria mi-am început-o la CELT A. 
Cum, n-ați auzit de CELT A 7“

i

Ștefan DINICA

Chipul frumos al orașului
agUește hărnicia locuitorilor săi

Se afirmă adeseori 
că în orașele „așezate" 
— ințelegindu-se prin 
aceasta orașele cu o 

, populație stabilă de 
vreme îndelungată — 
sentimentul mîhdriei 
pentru urbe este mai 
puternic, spiritul gos
podăresc mai pronun
țat. Nu. știu cit adevăr 
conține afirmația. Ceea 
ce știu cu certitudine 
este că Piteștiul, lo
cuitorii . săi dezmint 
prin fapte această a- 
firmație. Piteștiul nu 
este ceea ce se chea
mă un oraș „așezat" 
in Înțelesul amintit. 
El s-a „așezat" ca 
mare oraș abia în ulti
mele două cincinale. 
Dar Piteștiul. ca toate 
orașele țării, s-a așe
zat intr-un fel nou. ca 
oraș socialist, cu o 
structură economică și 
socială radical schim
bată, devenind o pu
ternică citadelă mun
citorească. o localitate 
a cărei populație s-a 
dezvoltat nu numai 
numeric (de. la 40 000 
in urmă cu 10 ani la 
95 000 astăzi — practic 
un oraș nou), ci și în 
ceea ce privește spiri
tul civic, mîndria. res
ponsabilitatea pentru 
locul in care oamenii 
muncesc și trăiesc. El 
este astăzi orașul unor

oameni care, puternic 
sprijiniți de politica 
de investiții a partidu
lui și statului nostru, 
și-au clădit, cu pro
priile mîini, mari în
treprinderi și combi
nate. cartiere, școli, 
întreaga viață econo
mică și socială. Ori

a maselor Ia buna 
gospodărire și înfru
musețare a orașului 
incit organizațiile de

A

nizației județene de partid îi revine 
îndatorirea de a organiza și coordona 
o activitate ce trebuie să se soldeze 
cu o creștere de 34 la sută față de 
ttnur trecut a producției globale in
dustriale și de. 2.3 ori a celei ele ex
port, cu conectarea la circuitul econo
mic a 30 de noi capacități industriale 
și zootehnice, cu darea în folosin
ță. pe Ungă multe alte obiective so- 
cial-culturale. a mii de apartamente 
si locuri în cămine de nefamiliști. Rea
lizările primelor două luni ale anului 
fac dovada unei activități eficiente; a 
fost obținută o producție a cărei va
loare o depășește cu peste 200 milioa
ne de lei pe cea realizată in ianuarie 
1974. întreprinderea „Steaua electri- 
că“-Fieni, Trustul I.A.S. și-au rea
lizat sarcinile cincinalului. Schela de 
extracție Moreni și Tipografia din 
Tirgoviște le vor realiza în această 
lună, iar numeroase alte unități 
anunță avansuri substanțiale.

Dar. fără îndoială că. așa cum se 
spune, abia de acum înainte trebuie 
să ne suflecăm mînecile Tocmai de 
aceea, comitetul județean de partid 

. se străduiește să imprime activității 
comuniștilor din industrie, agricultu
ră. din toate sferele vieții sociale un 
spirit viu, dinamic, demonstrînd ade
vărul potrivit căruia eficienta activi
tății de partid — oglindită in rezul
tatele producției — este determinată 
nemijlocit de cunoașterea realităților 
prin contactul strips, pe multiple pla
nuri. cu viata. Considerăm că dobin- 
direa unei eficiente mai ridicate a 
activității organizațiilor din județ 
depinde în mare măsură de eradi
carea oricăror manifestări de forma
lism. Folosim toate prilejurile — în- 
tîlnir'ile cu secretarii și membrii bi
rourilor de partid, instruirile perio
dice, ședințe de birou sau secreta
riat ținute Ia fața locului. în între
prinderi și unități agricole, plenare 
cu activul de partid din industrie și 
agricultură — pentru a supune discu
ției problemele majore ale înfăptui
rii sarcinilor si a combate obiceiul, 
care mai poate fi încă întîlnit. de a 
se face o simplă inventariere a lipsu
rilor. neînsotită de efortul elementar 
de a releva cauzele ce le determină 
si căile de remediere. în aceeași or
dine de idei, subliniez preocuparea de 
a pune capăt fetișizării rapoartelor și

informărilor, a tot felul de hîrtii — 
desigur uneori utile si strict necesa
re pentru aprecierea unor situații 
de ansamblu, dar neputînd înlocui 
în nici un caz. ele Însele, propriul 
efort de cunoaștere a împrejurărilor 
concrete din fiecare loc de muncă. 
Membrii biroului județean participă 
cu regularitate la dezbaterile din or
ganizațiile de care răspund, inițiază 
împreună acțiuni politice. îndrumă și 
sprijină înfăptuirea lor. Grupe per
manente de lucru, conduse de către 
un membru al biroului sau al comi
tetului județean, acționează, de ase
menea. în unitățile economjce. în 
cooperativele agricole slab dezvolta
te. pentru aplicarea in adevăratul 
lor spirit a hotărîrilor partidului si » 
legilor țării.

Experiența arată că pentru bună 
organizare a producției are o impor
tanță practică hotărîtoare consultarea 
largă a . comuniștilor, a celor mal 
buni specialiști, valorificarea bogatu
lui, tezaur de propuneri făcute de oa
menii muncii O astfel de preocu
pare — ca să mă refer numai la una 
dintre acestea — a vizat înlăturarea 
locurilor înguste și transformarea ac
țiunii de autodotare într-o largă miș
care de masă, care a cuprins întregul 
corp de cadre tehnico-inginerești. pe 
toți muncitorii cu înaltă calificare, 
din industrie. Chiar si întreprinderi
le de mecanizare, secțiile din coope
rativele agricole au început să-și con
fecționeze. după posibilitățile lor. 
piese de schimb și diferite in
stalații. Economia județului obți
ne în acest an. pe baza înzestră
rii unităților cu mașini și utilaje 
realizate prin autoutilare și ocuparea 
mai biină a suprafețelor existente, 
un spor de producție ce depășește 
50 milioane lei.

— Cum este urmărită crește
rea rolului organizațiilor de 
partid din unitățile economice 
pentru bunul 
Hei ?

mers al produc-

— După cum se
în acest domeniu 
diverse. în funcție 
cărei organizații de partid. Ne oprim,

știe. preocupările 
sînt multiple șl 
de sarcinile fie-

(Continuare în pag. a Il-a)

și trăim, pentru cămi
nele noastre". In de
plin consens cu glodu
rile cetățenilor, aces- ___ ____ .
tea au fost cuvintele partid și de masă din 

întreprinderi și cartie
re, deputății, comite- 

. tele de cetățeni, aso
ciațiile de locatari să 
știe fiecare ce sarcini

textilistei Elena Ne- 
delcu — aleasă, la 9 
martie; deputată in 
consiliul popular al 
municipiului.

Experiența cetățenilor și edililor Piteștiului, 
oraș distins cu premiul I în întrecerea patriotică 

pentru înfrumusețarea și buna gospodărire 
a localităților

care din noile cartiere
— „Trivale", „Războ- 
ieni", „Craiovei" etc.
— poate cuprinde în
treaga populație a o- 
rașului dinainte de 
război.

„Orașul a crescut 
frumos și, odată cu el, 
și noi. Fiindcă fiecare, 
pe măsura puterilor, a 
înțeles să-și dea con
tribuția în producție 
și la acțiunile patrio
tice de interes cetățe
nesc. Fiindcă facem 
totul pentru noi și bi
nele nostru, pentru o- 
rașul în care muncim

Explicîndu-ne ce a 
stat la temelia unei a- 
semenea dezvoltări, 
primarul municipiu
lui, tovarășul Valeriu 
Nicolescu, ne spunea ■ 
„într-adevăr, 
teștiul are 
frumos ; miine, 11 va 
avea și mai frumos — 
fiindcă procesul de 
dezvoltare și înfru
musețare a șa este în 
plină desfășurare. Co
mitetul 
partid ,, ____ .
popular municipal au 
orientat 
politică de antrenare

concrete ii reveneau 
In cadrul întrecerii și 
să stimuleze inițiati
vele cetățenilor, mo- 
bilizindu-i apoi ’la 
munca efectivă de 

azi Pir, realizare a celor pro- 
un chip-; puse. Dacă- ar fi să 

numim trăsăturile de
finitorii ale experien-. 
tei noastre în această. 
Întrecere, două s-ar 
impune cu deosebire : 
pe de o parte, partici
parea masivă și en
tuziastă a populației 
la realizarea lucră
rilor edilitar-gospo- 
dărești ; pe de altă

parte, orientarea 
realizarea unor 
crări cu adevărat 
le cetățenilor, 
tul că am evitat 
investim muncă în o- 
biective care nu erau 
urgente și 
prezentau 
larg interes 
tribuit ca 
cetățeni să 
entuziast și 
cie,. în orele lor libe
re. la lucrările care 
erau de cea mai mare 
utilitate pentru strada 
respectivă, pentru car
tierul respectiv, pen
tru oraș in ansamblul 
său".
- „.Iată, acum, rezul
tatele pentru care Pi
teștiul a primit pre
miul I (dintre muni
cipiile cu o ponulație 
de peste 50 000 de 
locuitori).

Mobilizați de către 
consiliul municipal ai 
F.U.S.,- prin organiza
țiile sale componente, 
in 1974 cetățenii piteș- 
teni au contribuit sub
stanțial la realizarea 
unor edificii sociale :
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Tovarășul Luigi Longo împlinește 75 de ani

municipal de 
și consiliul

astfel munca

Gheorghe 
CÎRSTEA 
corespondentul 
„Scinteil"

t

Tovarășului LUIGI LONGO
Președintele Partidului Comunist Italian

Dragă tovarășe Longo,
Cea de-a 75-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă pri

lejul deosebit de plăcut de a vă adresa, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al tuturor comuniștilor din România și al meu 
personal, salutul nostru de caldă prietenie, felicitări cordiale și cele mai bun» 
urări de sănătate și fericire.

De-a lungul deceniilor, comuniștii din tara noastră, poporul român au 
urmărit, cu sentimente de profundă stimă și înaltă prețuire, prestigioasa dum
neavoastră activitate revoluționară consacrată slujirii cu devotament a clasei 
muncitoare, a poporului italian, a cauzei socialismului și păcii.

întreaga dumneavoastră viață este organic legată de activitatea remar
cabilă a Partidului Comunist Italian, de lupta eroică, plină de Sacrificii, a co
muniștilor italieni, a celorlalte forțe muncitorești, democratice, patriotice îm
potriva fascismului și reacțiunii, pentru libertatea și independența patriei, 
pentru triumful idealurilor democrației, păcii și socialismului. Totodată, in 
persoana dumneavoastră salutăm un luptător încercat pentru apărarea dreptu
lui fiecărei națiuni de a-și hotărî liber și independent destinele, un partizan 
statornic pentru pace și înțelegere între popoare, un militant neobosit pentru 
întărirea, pe o bază nouă, a unității și solidarității partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor tortelor antiimperialiste.

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere dorim să evidențiem con
tribuția deosebită pe care ați adus-o la evoluția ascendentă a relațiilor da 
prietenie, solidaritate și colaborare tovărășească ce unesc trainic Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist Italian, clasa muncitoare și' popoarele din 
țările noastre. Avem convingerea fermă că. in spiritul dialogului și întilnirilor 
avute împreună, raporturile frățești dintre partidele noastre vor cunoaște o 
continuă amplificare și diversificare în viitor, in interesul ambelor partide, al 
dezvoltării tradiționalei prietenii dintre popoarele și țările noastre, in folosul 
cauzei unității. partidelor comuniste, a tuturor forțelor antiimperialiste. al păcii 
și securității în Europa și în întreaga lume.

Vă dorim, dragă tovarășe Longo, viață îndelungată, putere de muncă, noi 
succese in activitatea nobilă pe care o desfășurați, dedicată promovării inte
reselor fundamentale ale poporului italian, triumfului socialismului și păcii 
in lume.

(Continuare 
in pag. a III-a) NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român
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FAPTUL
în zonele din sudul și vestul țării este necesar să se lucreze intens Iu

SEMĂNATUL SFECLEI DE ZAHĂR
Parfum 
din cetină
de brad

Cu toate că a intervenit o răcire a vremii, există condiții favo
rabile — în special in zonele din sudul și vestul țării — pentru în- 
sămînțarea sfeclei de zahăr. De altfel, din cele 34 de județe cultiva
toare, în 24 de județe se lucrează intens Ia insămînțarea sfeclei de za
hăr. Din ultimele date centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că 
pînă vineri, 14 martie, au fost însămînțate peste 8” 000 ha cu sfeclă de 
zahăr, adică circa 34 la sută din suprafața planificată.

Se știe însă că în perioada de iarnă au căzut cantități mici de pre
cipitații și, în consecință, in prezent există o mică rezervă de apă in 
sol. în aceste condiții, pentru efectuarea intr-un timp cît mai scurt și 
Ia un nivel agrotehnic corespunzător a lucrărilor cerute de tehnologia 
cultivării sfeclei de zahăr, se impune mobilizarea tuturor forțelor de 
care dispun unitățile agricole și secțiile de mecanizare.

Inginerul Ion Bălănescu,. de 
la Cabinetul județean Neamț 
pentru organizarea științifică a 
producției și a muncii a reușit 
să obțină din cetină de brad — 
cetină considerată deșeu de că
tre forestieri — un ulei cu pro
prietăți deosebite. Care sint a- 
ceste proprietăți ? In primul rind 
uleiul 
totul 
acest 
nerea 
guiente cosmetice și, bineînțe
les... parfumuri. Primele con
sultate să-i aprecieze „buchetul" 
au fost femeile. Și ele au dat 
verdictul: excelent.

În exercițiul 
funcțiunii»

Achitînd costul călătoriei 
ruta Satu Mare — Odoreu, 
mul aștepta să primească cuve
nitul bilet de la încasatoarea 
Maria Rișcou, de pe autobuzul 
31-SM-1765. în loc de bilet, a- 
ceasta l-a poftit să ia loc pe 
banchetă și să stea liniștit. O- 
mul s-a așezat. Observînd că în 
același mod se proceda și cu cei
lalți pasageri urcați pe traseu, 
a rugat-o pe taxatoare să-i 
elibereze biletul de călăto
rie și lui, și celorlalți. în
casatoarea s-a burzuluit :

— Știu eu ce fac. Dacă nu-ți 
convine, ia-ți banii înapoi și 
coboară la prima stație. Și cine . 
ești, mă rog, să mă chestionezi ? 
Nu vezi că sint în exercițiul 
funcțiunii ?

— Și eu la fel.
Și omul s-a legitimat. Era ofi

țer de miliție.

Telefonul

obținut are un parfum cu 
original. La ce folosește 

ulei parfumat 1 La obți- 
de creme, săpunuri, un-

pe 
o-

nu ține loc 
de mamă

Recomandările specia
liștilor in condițiile 
acestei primăveri

în legătură cu principalele reguli 
agrotehnice care trebuie respectate 
la semănatul acestei culturi, dr. ing. 
Gheorghe Rizescu, director tehnic în 
Centrala producției și industrializării 
sfeclei de zahăr, face următoarele 
precizări :

— Pregătirea exemplară a patului 
germinativ reprezintă una din acțiu
nile tehnice de cea mai mare însem
nătate. Cu atît mai mult cu cit, in 
acest an. circa 5 000 ha se vor însă- 
mînța pentru prima dată în țara 
noastră cu sămîn.ța monogermă din 
soiul MONOROM, pentru care tre
buie să se asigure un teren perfect 
nivelat și mărunțit. Ca atare, pregă
tirea, patului germinativ se va exe
cuta pe întreaga suprafață numai cu 
combinatorul CPPG-S-3 în agregat 
cu diferite alte unelte. în funcție de 
starea terenului. Astfel, pe solurile 
mai afinate, Ușoare și netede, se va 
folosi combinatorul format din grapa 
cu colți rigizi și grapa rotativă ell- 
coidală, urmată de tăvălugul inelar ; 
pe solurile mai grele și tasate se va 
lucra cu combinatorul format din vi- 
brocultor și grapa rotativă elicoi- 
dală. Pentru diminuarea pierderilor 
de apă și realizarea unui pat germi
nativ corespunzător mărunțit, nive
lat si bine așezat, este necesar ca 
mașinile să fie astfel reglate încit 
să afineze solul pină la 3—5 cm.

Adîncimea de însămînțare va fi 
de 4 cm la soiurile plurigerme și de 
3 cm la cele monogerme. Scmănâto- 
rile vor fi echipate cu brăzdarul mic 
și patina cu limitator de adîncime, 
iar viteza de deplasare a tractoare
lor nu trebuie să depășească 5 km

pe oră. O atenție deosebită trebuie 
acordată reglării semănătorilor pen
tru respectarea normei de sămință 
stabilită să fie administrată la hec
tar. Norma de sămință se calcu
lează în funcție de masa a 1000 
boabe si numărul de glomerule pro
pus a se distribui la hectar. în cazul 
semințelor monogerme se -vor folosi 
discurile cu 34 de alveole, subțiate 
periferic.

în cazul administrării de erbieide 
înainte de însămînțare, acestea vor 
fi încorporate în sol cu combinatorul 
sau cu grapa, prin două treceri, la 
cel mult o jumătate de oră după a- 
plicare. în nici un caz nu se vor 
folosi polidiscurile pentru încorpora
rea erbicidelor in sol. Prin respec
tarea acestor reguli agrotehnice se 
reduc la minimum pierderile de apă 
din sol, iar la răsărire culturile de 
sfeclă de zahăr nu vor avea goluri 
— acestea fiind condiții de bază pen
tru obținerea de recolte mari și cu 
însușiri tehnologice superioare.

Recoltele bune sint 
garantate de ritmul 

și calitatea lucrărilor
Din raidul efectuat în aceste zile 

în județele Arad, Ialomița și Dolj 
rezultă că, în majoritatea unităților 
cultivatoare se lucrează din plin la 
insămințarea sfeclei de zahăr. Pină 
vineri, 14 martie, in județul Arad 
au fost însâmințate 9 300 ha, ceea 
ce reprezintă peste 71 Ia sută din 
suprafața stabilită, în județul Ialo
mița — 4 100 ha, adică 27 la sută din 
prevederi, iar in județul Dolj — 8 400 
ha, ceea ce înseamnă 52 la sută din 
plan. în cele trei județe, toate uni
tățile și-au asigurat din timp sămin-

ta necesară. în județul Dolj, de pildă, 
se vor însăimința pentru prima dată 
400 ha cu sămință monogermă, redu- 
cîndu-se in felul acesta consumul de 
forță de muncă pentru efectuarea 
rănitului.

Este de remarcat faptul că pe a- 
numite suprafețe s-au stabilit sar
cini speciale cu privire la nivelul 
recoltelor. După cum ne-a spus 
Petre Mateescu, director adjunct in 
direcția agricolă din județul Arad, 
anul acesta s-a prevăzut ca pe 1 000 
ha să se realizeze, în medie la hec
tar, 70 000 kg sfeclă de zahăr, pe 
alte 1 000 ha — 50 000 kg, iar pe ce
lelalte terenuri — cei puțin 34 000 
kg. Ce măsuri au fost luate pentru 
a avea garanția că se vor obține a- 
ceste producții ? Pregătirile au în
ceput încă din toamnă, cind au fost 
nivelate „ca în palmă" 7 000 ha des
tinate cultivării sfeclei de zahăr. 
Apoi, întreaga suprafață a fost fer
tilizată cu gunoi de grajd și îngră
șăminte chimice, diferențiat. în func
ție de producțiile prevăzute a sa 
realiza. Odată cu declanșarea lucră
rilor de primăvară, specialiștii din 
unități au urmărit direct, în cîmp, 
respectarea tehnologiilor de lucru 
stabilite. Ca urmare, într-un șir de 
cooperative agricole — printre care 
cele din Șiria, Șicu'la, Ineu, Pădu- 
reni, Nădab, Chișineu Criș, Sinmar-

tin. Sedtin — lucrările de pregătire 
a terenului și de semănat sînt avansa
te și executate la un nivel calitativ 
superior. De menționat că în coopera
tivele agricole din Aradul-Nou. Alu- 
niș, Mocrea, Ususău, Birsa, insămin- 
tarea sfeclei de zahăr s-a terminat.

în cooperativele agricole din ju
dețul Ialomița se vor insămîn.ța cu 
4 000 ha sfeclă de zahăr mai mult de
cât anul trecut. „Creșterea suprafe
ței a fost determinată și de faptul că 
sfecla de zahăr este o cultură deose
bit de rentabilă pentru unitățile pro
ducătoare atunci cind se obțin re
colte mari, ne spunea Ion Avram, 
director adjunct in direcția agri
colă județeană. Și putem afirma 
că dispunem de condiții pentru a ob
ține producții superioare în toate 
cooperativele agricole". Care este ce
rința la ordinea zilei ? în Bărăgan, 
deficitul de apă din sol oscilează de 
la o zonă la alta între 10 și 200 mc 
la hectar. Ca atare, pentru păstrarea 
umidității în sol, în cooperativele a- 
gricole din Grindu Săveni ș.a., pre
gătirea terenului s-a făcut numai cu 
cultivatorul, executîndu-se concomi
tent grăpatul și nivelarea terenului, 
în același mod trebuie să procedeze 
toate unitățile care In aceste zile 
pregătesc terenul și însămînțează 
sfecla de zahăr.
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• în cooperativele agricole 

Cerăt. Radovan, Daneț, Calopăr, 
din județul Dolj, nu a înceiput 
încă insămințarea sfeclei de 
zahăr, deși terenul este pregătit 
și sînt condiții identice cu cele 
din unitățile învecinate, care se 
află într-un stadiu avansat cu 
această lucrare.

• Cooperativa agricolă din 
Ciulnița. județul Ialomița are 
de însămînțat 110 ha cu sfeclă 
de zahăr. Temperatura în sol 
este optimă pentru semănat. 
Terenul este în întregime fer
tilizat și pregătit. Și, totuși, nu 
se însămînțează. De ce ? După 
cum spunea ing. Ion Stroie, 
unitatea are erbieide numai 
pentru 30 ha. "Dar nici această 
suprafață nu a fost insămînțată 
deoarece se așteaptă să sosească

...toată cantitatea de erbieide 
necesară. Si dacă nu se vor 
primi erbieide pentru toate cele 
110 ha ? Nu se va mai însămința 
sfecla de zahăr ?

• Datorită unei mai slabe or
ganizări a muncii, în cooperati
vele agricole din consiliile in.ter- 
cooperatiste Pecica, Mișca și 
Sînleani. din județul Arad. în- 
sămințarea sfeclei de zahăr a 
început ceva mai tirziu. Este ne
cesar ca ritmul de lucru să tic 
accelerat pentru ca insămințarea 
acestei culturi să se termine 
grabnic în toate unitățile, 
așa cum au stabilit organele 
agricole județene.

Ion TEODOR
și corespondenții „Scînteii"

„SERILE DE MUZICĂ 
ROMÂNEASCĂ"

Cu citeva luni în urmă. Studioul 
de radio Timișoara anunța debu
tul unei micro-stagiuni muzicale : 
„Serile de muzică românească". 
Primul concert. închinat Congresu
lui al XI-lea. cuprinzind lucrări de 
Enescu, Sabin Drăgoi, Gheorghe 
Dumitrescu, Cornel Țăranu, s-a 
bucurat de o bună apreciere din 
partea melomanilor. De curînd. in 
sala liceului de muzică „Ion Vidu" 
a avut loc o nouă manifestare, cu 
prime audiții din creația compozi
torilor timișoreni. „Serile de muzi
că românească" sint o invitație că
tre toți compozitorii care abordea
ză genul scurt cameral de a scrie 
lieduri, coruri, piese instrumentale, 
pagini inspirate care să aibă larga 
apreciere a publicului. (Maria 
Savu),

„IAȘUL AMINTIRILOR"
Este genericul expoziției de pic

tură a cunoscutului artist ieșean 
Dan Hatmanu, al cărei vernisaj a 
avut loc la Suceava, la galeria de 
artă. Au luat parte tovarășul Miu 
Dobrescu, prim-secretar al Comite
tului județean Suceava al P.C.R.. 
oameni de artă si cultură, un nu
meros public. Prin lucrările expu
se, artistul ieșean aduce pe plaiu
rile Sucevei o selecție reprezenta
tivă din creația sa. expoziția bucu- 
rindu-se de calde aprecieri. (Gh. 
Paras can).

-10 000 DE PARTICIPANT!
în municipiul Brăila, precum șl 

în 42 de sate și comune ale jude
țului se desfășoară simpozionul 
„însemnătatea istorică a Congresu
lui al XI-lea ; realizări și perspec
tive in dezvoltarea social-economică 
a județului Brăila". Dezbaterile, la 
care au participat peste 10 000 de 
oameni de virste, preocupări si pro

fesii diferite, au fost precedate de 
expuneri : „însemnătatea istorică a 
Congresului al XI-lea". „Amplifica
rea procesului de industrializare — 
chezășie a progresului accelerat al 
economiei brăilene". „Amplul pro
gram de modernizare a agriculturii 
brăilene" și „Coordonate ale creș
terii nivelului de trai al oamenilor 
muncii brăileni". (Mircea Bunea).

TEZAURE MONETARE 
DIN SĂLAJ

Recent, a avut loc la Zalău, In in
cinta muzeului de istorie și artă, 
vernisajul expoziției „Tezaure mo
netare din colecția muzeului". Din 
cele 6 000 monede ale acestei insti
tuții. 4 000 de piese pot fi văzute 
în expoziție. Semnificativ este fap
tul că toate tezaurele expuse sint 
descoperite pe teritoriul județului 
Sălaj. Un interes istoric deosebit 
prezintă cele din Zalău, Răsfoitul 
Mare, Năpradea, Romita, Vîrșolț, 
Rus, Aghireș, Mineu și Petrindu, 
datînd din secolele XVI—XIX. 
(Gheorghe Rusu).

CERC DE ORIENTARE 
MUZICALĂ

Pe lingă centrul județean de în
drumare a creației populare si a 
mișcării artistice de masă din jude
țul Iași s-a constituit un cerc de 
orientare muzicală. Menirea sa este 
de a contribui la îndrumarea acti
vității dirijorilor, a ansamblurilor 
muzicale, a tuturor celor care des
fășoară activitate muzicală de 
masă. Pentru aceasta, este antrenat 
un larg activ de colaboratori din 
rindul compozitorilor, internreților 
si muzicologilor ieșeni. „Destin ro
mânesc", „Slăvim republica", „Ce-ți 
doresc eu ție, dulce Românie" au 
fost. culegerile muzicale editate pe 
plan local dezbătute la prima in- 
tilnire a membrilor cercului. (Ma- 
nole Corcaci).

A apărut;,, REVISTA ECONOMICĂ'*nr. If din 14martie 1975

Spicuim din sumar articolele : Le- 
gămint de-a scrie-n faptă al Parti
dului Program, de dr. Maria D. Po
pescu ; Viitorul — domeniu al ini
țiativei istorice, de prof. dr. Sergiu 
Tamaș; Specializarea în industrie, de 
prof. dr. Șerban Orăscu și ancheta 
Electrofiltrele prin „filtrul" eficienței 
economice sau cum pot fi recuperate

din „praf" milioane de lei, de Vasile 
Boescu.

La rubrica CONDUCERE • ORGA
NIZARE consemnăm intefviul pe 
tema Direcții de perfecționare a pre
gătirii cadrelor.

Revista mai cuprinde cunoscutele 
rubrici : TEORII-IDEI și ECONO
MIE MONDIALA.

Din octombrie, anul trecut, 
Veronica Cirpean din Oravița, 

I (strada Tiidor Vladimirescu nr. 
I 46) și-a părăsit domiciliul și cei 

4 copii, între 3 și 7 ani. De a- 
I tund, din cind în cind, perso- 

sau prințr-.o ^,tperșgg,ng bi
nevoitoare",, dă. cîțe un telefon 
și întreabă: „Ce măi fac copiii 

1 mei La ultima convorbire 
I telefonică i s-a dat o veste du

reroasă : unul dintre copii, Mtr- 
I cea, pălmuit intr-o zi de tatăl 
I său, s-a lovit de perete și nu 

după mult timp a decedat. Cei- 
I lalți trei, rămași în viață, în

treabă mereu de mămica, dar 
mămica nu dă semne de viață 
decît la telefon. In numele lor 

' rugăm cititorii noștri care o cu- 
I nosc sau o intilnesc să-i amin

tească de copii. E o femeie fru- 
I moașă, are 29 de ani, înălțime 

mijlocie, accent moldovenesc, 
I păr castaniu, ochi verzui. Și 
i să-i mai spună că oricit de bi- 
1 nevenit ar fi un telefon, el nu 
I poate ține loc de mamă.

Vînătorească
Mare vînătoare organizată în 

pădurea de la Hăpria, județul 
Alba. în bătaia puștii trebuiau 
să apară mistreții. Dar n-au a- 
părut. Seara, cei 25 de vînători 
s-au întors acasă cu tolba goa
lă, dar discutind aprins :

— Achim Tătaru ăsta 
vînător. Auzi : să treacă 
nia pe sub nasul lui și el 
tragă 1 Numai mina dacă 
tindea, o lua de ureche !

— Bine că n-a tras.
— Nici eu nu trăgeam...
Ce se întîmplase ? Achim Tă

taru avusese, intr-adevăr, noro
cul să treacă pe lingă el vina- 
tul. Dar n-a tras, pentru că era 
o scroafă gestantă. Citeva cli
pe, ea s-a oprit parcă nedume
rită, după care și-a continuat 
drumul spre pădure. Cine știe 
cîți urmași va aduce pe lume. 
Tot pentru vînat. Și bine-a fă
cut Achim că n-a tras. Doar 
nu intrau zilele în... tolbă 1

Semnează:

nu e 
diha- 
să nu 
o în

de
„Pionierii"

în 30 de pepiniere, 40 000 
puieți de nuc, prun, pin și alte 
specii așteaptă să fie plantați
sub cerul liber. „Proprietarii11 și 
„gestionarii11 acestei avuții : pio
nierii din județul Vrancea. Pînă 
la declanșarea „campaniei", mai 
au de pus la punct citeva amă
nunte. Mai întîi și mai întîi, li
nierea caietului „de curat" și 
stabilirea rubricilor în care vor 
nota zilnic cîți puieți au fost 
plantați. însemnările vor purta 
o singură semnătură : „pionie
rii". Așa s-a convenit.

în grija cui
_ Vlăsați copiii?

Fiind nevoită să plece in oraș 
pentru rezolvarea unor treburi, 
o femeie de pe strada Cringului 
din Bala Mare a rugat-o pe o 
vecină să stea în casă cu copiii, 
pină se întoarce. Vecina a ră
mas cu copiii, le-a făcut focul 
in sobă, dar a plecat și ea, cu 
gindul să se reintoarcă. Luîn- 
du-se cu treburile, vecina a ui
tat de copii. Cind și-a adus a- 
minte, era prea tirziu. Cele două 
fetițe (una de 2 șt cealaltă 
3 ani) se asfixiaseră 
gazelor emanate de 
fectă.

de 
din cauza 
soba de-

Rubrică redactată
Petre POPĂ
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

de

SERVICIILE
într-un oraș în plină dezvoltare

Cum sînt organizate serviciile pu
blice într-un oraș angajat puternic 
pe calea dezvoltării industriale, și a 
.cărui populație a crescut și crește 
vertiginos ?

La Direcția comercială ni s-a vor
bit pe larg despre numărul 'mare de 
magazine de toate categoriile apă
rute recent în peisajul Buzăului. Se 
află acum la dispoziția publicului 
peste 150 de magazine alimentare (15 
unități funcționează pe principiul 
autoservirii), 111 magazine (în care 
se vînd textile, încălțăminte, mobi
lă, tricotaje), aproape 50 de loca
luri pentru alimentația publică. 
S-a dezvoltat și activitatea coope
rației meșteșugărești, ajungindu-se 
acum la peste 150 de unități care 
servesc publicul. Numărul secțiilor 
de lucru a crescut, înființîndu-se cu 
precădere ateliere de construcții și 
reparații, croitorii, cizmării ș.a.m.d.

Dar in ce măsură au fost promo
vate și alte servicii decît cele 
numite „clasice", servicii menite să 
răspundă unor cerințe noi ? Am 
pus această întrebare unor reprezen
tanți ai comerțului, cît și ai coope
rației meșteșugărești.

Aurelian Tufan, directorul direcției 
comerciale, precizează din capul lo
cului că servicii noi n-au fost orga
nizate „cu prea mare insistență" la 
Buzău ; totuși cîte ceva s-a. făcut.

— De pildă, avem acum în oraș 
cîteva cantine-restaurant. E un ser
viciu nou care scutește mulți oa
meni să mai umble după cumpără
turi, să-și gătească preparatele cu
linare. Avem și două autoserviri — 
cu a hotelului turistic, trei — un 
local pentru produse lactate, două 
magazine de tip gospodina, o casă 
de comenzi, care, e drept, nu face 
față cerințelor...

Cum funcționează aceste uni
tăți noi ? Cantina din zona indus
trială e o clădire nouă, mare, bine 
dotată. Dar, deși construită in urma 
unei legi speciale, această clădire cu 
firmă de „cantină-restaurant" e nu
mai o simplă... cantină. Ea nu func
ționează decît 2—3 ore pe zi ! Nu e 
un local public, organizat așa cum 
precizează legea, la care oamenii 
din fabrică „precum și membrii fa
miliilor lor să poată mînca diminea
ța, la prînz și seara". Cantina nu 
are magazin tip „Gospodina", pen
tru ca muncitorii și îndeosebi mun
citoarele ■ să-și poată face rapid 
achizițiile de preparate și semipre- 
parate. Sala, mare, unde ar fi tre
buit să fie „Gospodina", stă 24 de 
ore din 24 — goală. Cantinei i-ar 
trebui, de asemenea, o magazie sau 
un siloz în care să fie depozitate de 
cu toamnă alimentele de bază. 
Cu gîndul la felul în care sînt or
ganizate noile servicii comerciale 
la Buzău, am trecut în zorii zilei și 
pe la cîteva magazine alimentare. 
Oamenii așteptau șă cumpere lapte, 
care se găsește din belșug. Lapte

din belșug și. totuși, aglomerație. De 
ce ? Din 10 000 litri de lapte, care 
se vind zilnic populației la Buzău 
(exceptind alte zeci de mii vindute 
în localuri publice, cantine, grădini
țe, fabrici etc.), direcția comercială 
nu asigură abonamente decît pen
tru... citeva sute.

Desigur, noi nu ne-am propus și 
nici nu nfe puteam propune să tragem 
o concluzie exactă despre modul cum 
a fost sondată cererea publicului la 
Buzău. Cei în măsură să cunoască 
mai precis lucrurile nu pot fi decît 
înșiși organizatorii serviciilor din 
oraș. Sînt însă anumite semne — ca

SUGESTII
PENTRU UN SONDAJ

acelea amintite — că in ce privește 
adaptarea rețelei comerciale și a uni
tăților cooperației la cerințele de 
astăzi ale populației se manifestă 
unele slăbiciuni. De pildă, în tot ora
șul au fost deschise pînă acum doar 
două unități tip gospodina ; orașul 
nu are măcar un singur local vege
tarian, nu sînt localuri pentru micul 
dejun...

La cooperația meșteșugărească ni 
se spune aproape textual : dacă ci
neva vrea, de exemplu, să-i execu
tăm lucrări de întreținere a casei, îi 
stăm la dispoziție. Reparăm orice, 
construim, instalăm...

— Dar cum ? — am întrebat.
— Simplu. Dacă vrea cetățeanul 

ceva, vine la noi, caută omul „cu 
problema", face o cerere, se duce 
cineva de la noi la el, constată, face 
devizul, dă dispoziție de Lucru, se 
formează o echipă, se duce la cetă
țean...

— Și nu-1 găsește acasă 1 ?
— Se mai întîmplă și așa.
— Mai bine ar telefona cetățeanul 

la casa de comenzi a cooperației.

Ar da toate amănuntele, s-ar fixa, 
de comun acord ora și ziua... In 
5 minute totul ar fi gata.

— Chiar așa 1 Dar n-avem casă 
de comenzi.

— De ce ?
— N-am considerat că ar fi deo

camdată necesară o casă de co
menzi la Buzău...

Pe de o parte, unități de reparații 
bine dotate, pe de alta, un sistem 
greoi de contractare a lucrărilor care
— știm cu toții — macină și timpul 
și nervii omului. Ne-am oprit asupra 
acestui exemplu — din multe altele 
ce pot fi date — pentru că el ilus
trează — după părerea noastră — 
neînțelegerea faptului că aceste „a- 
mănunte" organizatorice anihilează 
în bună măsură valoarea serviciului.

Extinderea numărului de unități
— care să asigure mai bine servi
ciile existente, în raport cu crește
rea populației — rămine, firește, 
absolut necesară. Dar, odată cu în
mulțirea unităților publice, nu e 
oare necesar să aibă loc în sfera 
serviciilor și alte transformări ? A- 
vem in vedere apariția unor servi
cii noi care bat cam de mult, la 
„poarta orașului" — cerute cu insis
tență de dezvoltarea Buzăului, de 
viață — și, în primul rind, pe cele 
care vin în sprijinul economisirii 
timpului liber al oamenilor.

Evident, nimeni nu deține o listă 
atotcuprinzătoare de servicii nece
sare populației dintr-un oraș sau 
altul. Organizarea acestora o ho
tărăsc în primul rind specialiștii 
locali, în funcție de studiul cererii, 
de sondajul opiniei publice. De a- 
ceea ne-am permite o sugestie : or
ganizatorii de servicii publice buzo- 
ieni să se consulte mai des și mai 
în amănunt cu locuitorii orașului, să 
facă eforturi pentru a se desprinde 
de imaginea urbei de altădată și, in 
fine, să folosească din plin expe
riența altor localități care se evi
dențiază in organizarea de servicii 
complexe oferite populației.

Gheorghe GRAURE

Muncă spornică la cooperativa agricolă din Tomnatic
Renumele oamenilor de Ia cooperativa agricolă din 

Tomnatic a depășit de mult perimetrul județului Ti
miș. Cooperatorii din Tomnatic știu că nivelul recol
telor din acest an se hotărăște încă de pe acum. Iată 
de ce, în aceste zile, activitatea in cîmp se desfășoară 
cu toate forțele. Una din principalele acțiuni o repre
zintă amenajarea noului sistem de irigații pe o supra
față de 153 ha. Cei peste o sută de cooperatori, pre- 
zenți pe acest șantier, se străduiesc să termine lucră
rile în timpul cel mai scurt și să dea „cale liberă" apei 
(fotografia nr. 1). Din plin se lucrează și la stropitul 
pomilor fructiferi (fotografia nr. 2). In serele coope

rativei, unde vara a fost prezentă șl in anotimpul rece, 
se strînge noua recoltă de castraveți (fotografia nr. 3). 
Sînt numai trei secvențe de muncă ce oglindesc hotă- 
rirea cooperatorilor și mecanizatorilor din această uni
tate de a efectua toate lucrările Ia timp și de calitate. 
Ca urmare a bunei organizări a muncii, pînă joi, 13 
martie, in această cooperativă s-au însămințat 15 ha 
cu sfeclă furajeră, 21 ha cu borceag, 12 ha cu morcovi 
și mazăre furajeră. Totodată, au fost pregătite 65 ha 
pentru insămințarea sfeclei de zahăr și 60 ha pentru 
plantarea cartofilor.

Foto : E. Dichiseanu

ORDINEA Șl DISCIPLINA

O

LA

NOUĂ CAPACITATE DE PRODUCȚIE 

ÎNTREPRINDEREA „TEXTILA"-NĂSĂUD
BISTRIȚA (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Anghel). — La 
întreprinderea „Textila" din 
Năsăud au intrat in funcțiune 
alte 70 de războaie de țe
sut, cu 32 de zile mai devreme 
față de termenul planificat. La, 
scurtarea termenului de punere 
în funcțiune a noii capacități 
înzestrate cu mașini moderne, de 
înaltă productivitate, au adus o

contribuție deosebită lucrătorii 
șantierului de construcții indus
triale Bistrița. Pe de altă parte, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii întreprinderii „Textila" au a- 
jutat ei inșiși la grăbirea mon
tajului și au reușit într-un timp- 
record să efectueze probele me
canice și tehnologice. în prezent, 
se efectuează probele tehnologi
ce Ia alte utilaje și instalații.

(Urmare din pag. I)
aci, doar asupra uneia dintre ele : 
îndrumarea și sprijinirea acelor co
mitete de partid și organizații de 
bază care au fost create relativ re
cent.

Dezvoltarea în ritm foarte rapid 
a industriei județului în ultimii ani 
și accelerarea acesțui ritm în peri
oada ce urmează are drept urmare 
firească, odâtă cu creșterea numă
rului muncitorilor — cu precădere 
a celor de înaltă calificare — și o 
creștere a numărului organizațiilor 
de partid, întărirea lor continuă prin 
ridicarea calității de membru de 
partid. Acest obiectiv aduce pe pri
mul plan al preocupărilor buna or
ganizare a învățămîntului de partid,' 
programarea unor acțiuni pentru e- 
ducarea comuniștilor in spiritul nor
melor de muncă și viață comuniste, 
asigurarea cunoașterii temeinice a 
politicii interne și externe a parti
dului, a hotărîrilor Comitetului Cen
tral, a hotărîrilor organizațiilor din 
care fac parte. Referindu-ne doar la 
citeva exemple, amintim experien
ța dobîndită în activitatea politico- 
educ’ativă de organizații de partid 
puternice, cum sint cele de la între
prinderea de utilaj petrolier și în
treprinderea de oțeluri aliate din 
Tirgoviște, de la Schela de extracție 
Moreni, care folosesc o mare diver
sitate de forme ale muncii politice 
pentru înrîurirea și formarea con
științelor. în general vorbind însă, 
au devenit practici curente încredin
țarea de sarcini concrete tuturor 
membrilor de partid — și una din 
cele mai importante ni se pare a fi 
răspunderea asumată de mii de co
muniști de a se ocupa de pregătirea 
politică și profesională a unor tineri.

— Ce măsuri concrete se a- 
plică pentru întărirea discipli
nei. factor de prim ordin in 
creșterea capacității de acțiune 
a organizațiilor de partid ?

— In contextul creșterii considerabi
le a numărului de angajați. îndeosebi 
tineri, în întregul nostru județ, stră
daniile organelor și organizațiilor de 
partid pentru instaurarea unui cli
mat ferm de ordine și disciplină se 
integrează organic în eforturile con
stante pentru formarea conștiinței

socialiste, a unei atitudini noi față 
de muncă și societate. Acestea se 
materializează, in numeroase unități 
economice, în folosirea mai deplină, 
mai chibzuită a materiilor prime și 
materialelor, a timpului de lucru, in 
reducerea abaterilor de la discipli
na tehnologică și a rebuturilor, in 
scăderea intîrzierilor și a absențelor 
nemotivate. O contribuție esențială 
în această direcție a adus-o preocu
parea organizațiilor de partid pen
tru o asemenea organizare și eviden
ță a muncii îneît fiecare muncitor, 
tehnician sau inginer să știe precis 
care sînt sarcinile concrete ce-i re
vin pe ore, zilnic, lunar, in vederea 
realizării obiectivelor de ansamblu.

Desigur, ne mai lovim încă de exis
tența unor mentalități învechite le
gate de folosirea într-un mod prea 
„lejer" a timpului de muncă sau de 
lucru al utilajelor. Abaterile de la 
disciplină sînt puse de agitatori în 
discuție publică, cu întreaga masă de 
lucrători, gazetele de perete și sati
rice, brigăzile artistice de agitație - 
acționează mai prompt și mai con
cret. Multe din filmele realizate in 
ultimul an de cinecluburi, avînd ca 
temă aspecte ale formării conști
inței socialiste și întăririi disci
plinei — „Nici o mașină, nici un 
utilaj sub randamentul planificat, 
nici un minut nelucrat" (întreprin
derea de utilaj petrolier), „Cum 
folosim timpul de lucru" (între
prinderea de aparataj și instala
ții electrice Titu), „Disciplină și co
rectitudine" („Romlux") — au căpă
tat o largă difuzare, fiind prezentate 
nu numai la cluburi și case de cul
tură, ci și la cinematografe, în com
pletarea programelor obișnuite, și pe 
„ecranul străzii", instalat în plin 
centrul Tîrgoviștei.

Deși evidente, rezultatele dobîndi- 
te pină acum nu sînt de natură să 
ne mulțumească. Se face încă mare 
risipă de materiale, îndeosebi pe 
șantiere, spiritul de economie nu 
este suficient înrădăcinat. Intîlnim 
încă destui funcționari, bh chiar 
maiștri și tehnicieni, care nu-și res
pectă întocmai atribuțiile. îndatoririle, 
precum și tineri care nu-și realizea
ză normele de producție mai ales 
datorită abaterilor de la disciplină, 
în acest sens, îndrumăm organizațiile 
de partid, de sindicat gi tineret să

dezbată mai des în adunările ge
nerale succesele și neîmplinirile in 
dezvoltarea spiritului de disciplină.

— Sublimați citeva din pro
blemele de producție a căror 
rezolvare este condiționată de 
contribuția ministerelor ori a 
altor organizații economice cen
trale.

— îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
economice depinde, fără îndoială, in 
primul rînd de activitatea proprie a 
colectivului respectiv. Dar rezultatele 
sînt deseori condiționate de soluționa
rea unor probleme care depășesc po
sibilitățile locale. Socotesc necesar să 
amintesc că activitatea de investiții 
se poate desfășura ,1a.'nivelul exigen
țelor actuale numai printr-o cola
borare mai strînsă, prințr-un contact 
mai direct al ministerelor de ramură 
cu organele locale chemate să reali
zeze investițiile — în mod deosebit 
în faza pregătirii documentațiilor și 
aprobării studiilor tehnico-economi- 
ce, în evaluarea devizului general, 
cit și în corelarea executării lucră
rilor cu livrarea utilajelor și instala
țiilor. In unitățile din județ Se ridică 
în momentul de față și probleme 
de aprovizionare cu utilaje și mate
rii prime ; unele aspecte de colabo
rare, nerezolvate Ia timp de 
M.I.C.M.G., M.LC.M.U.E., M.I.M., 
afectează producția întreprinderii 
de utilaj chimic și a Uzinei de pro
duse pentru construcții din Găești, a 
noii întreprinderi „Romlux" și a în
treprinderii de oțeluri aliate din 
Tirgoviște.

Am relevat, desigur, doar cîteva 
aspecte ale preocupărilor pentru re
alizarea sarcinilor economice actua
le. Perfecționindu-și activitatea, mi- 
litînd pentru o muncă exigentă, de 
înaltă responsabilitate, organizațiile 
de partid creează premisele ca oa
menii muncii dimbovițeni să încheie 
— așa cum s-au angajat — cu rezul
tate superioare anul economic 1975, 
condiție hotăritoare a trecerii Ia în
făptuirea obiectivelor noului cincinal 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Convorbire consemnată d» 
Maria BABOIAN 
șl Constantin SOCI 
corespondentul „ScînteU"



SCINTEIA — slmbăfâ 15 martie 1975 PAGINA 3Președintele Republicii, tovarășulNicolae Ceaușescu, a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Arabe Siriene
Luted cuvîntul în cadrul ceremo

niei de prezentare a scrisorilor, am
basadorul Walitl Al-Moualem a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial și calde urări din 
partea președintelui Republicii Arabe 
Siriene. Hafez El-Assad. In conti
nuare. vorbitorul a subliniat : ..Rela
țiile personale de prietenie dintre 
Excelenta Voastră și președintele 
nostru, precum și relațiile de colabo
rare. care cunosc un curs ascendent, 
dintre țările, popoarele și partidele 
noastre îmi vor facilita, fără îndo
ială. misiunea. Excelenta Sa pre
ședintele Hafez El-Assad mi-a dat 
îndrumări clare să depun toate e- 
forturile pentru întărirea si. dezvol
tarea relațiilor de înțelegere recipro
că dintre popoarele noastre si să mo
bilizez pe toti membrii Ambasadei 
Republicii Arabe Siriene spre a o- 
rienta activitatea noastră în direcția 
promovării acestei înțelegeri re
ciproce".

Referindu-se, în continuare, la pro
gresele înregistrate în ultimii ani în 
dezvoltarea relațiilor româno-siriene, 
ambasadorul Republicii Arabe' Si
riene a spus :

..Cooperarea economică dintre ță
rile noastre contribuie efectiv la lupta 
pentru dezvoltarea economică si so
cială pe care o duce poporul nostru, 
iar speranțele noastre sînt legate de 
lărgirea acestei cooperări îndreptate 
spre binele celor - două popoare. în 
același timp, acordul de colaborare 
dintre cele două partide va duce la 
întărirea si' intensificarea luptei ță
rilor noastre pentru dezvoltarea eco
nomică și socială".

Referindu-se la realizările Româ
niei. ambasadorul sirian a spus : „Fo
losesc acest prilej pentru a exprima 
admirația fată de rezultatele luptei 
în care este angajat poporul dum
neavoastră si sintem încredințați că 
ea va duce negreșit la prosperitatea 
si Înflorirea continuă a poporului ro
mân prieten".

In continuare, ambasadorul Sirian 
a arătat: „Poporul nostru, sub con
ducerea președintelui Hafez El- 
Assad, duce o luptă destinată dez
voltării sale, eliberării tuturor teri-

Delegația Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 
al Etiopiei a părăsit Capitala

Delegația Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu al Etiopiei, 
condusă de căpitan Sissay Habte, 
membru al consiliului, care, la in
vitația Guvernului Republicii Socia
liste România, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră, a părăsit, vineri 

1 dimineața Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

dălegațiă a fost salutată de tovarășii 
Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Mircea Malița și Nicolae Io- 
nescu, miniștri secretari de stat, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de i alte persoa
ne oficiale.

★
înainte de a părăsi Bucureștiul, 

căpitanul Sissay Habte a declarat u- 
nui redactor Agerpres :

„Vizita pe care am întreprins-o în 
țara dumneavoastră se înscrie în ca
drul relațiilor tradiționale bune din-

Consfătuirea „Cercetarea științifică 
în sprijinul producției apicole*8

Tn Capitală au înceiput, ieri, lucră
rile consfătuirii privind integrarea 
cercetării din apicultură cu produc
ția, la cate participă cercetători, oa
meni de știință din cadrul Institutu
lui de cercetări pentru apicultură, 
crescători de albine din unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste, apicul
tori cu experiență. Atît în referate, 

t și în dezbateri au fost abordate 
■obleme majore referitoare la 

crearea de linii productive de albine, 
stabilirea celor mai eficiente metode 
de organizare a stupăritului în ve
derea polenizării diferitelor culturi 
cu ajutorul albinelor și măririi, pe 
această cale, a producției de semințe

(Urmare din pag. I)
spiritul gospodăresc, răspunderea 
personală in utilizarea cu economie 
a fiecărui gram de materie primă.

Secția turnătorie. Adresăm unor - 
muncitori întrebarea : „Cunoașteți 
economiile (sau depășirile) de mate
riale ori de energie realizate de dv. 
sau de echipa în care lucrați, în 
cursul zilei de ieri ? Dar în -luna ia
nuarie ? Este plăcut să constați o se
rie de răspunsuri exacte, autentice 
dovezi ale spiritului gospodăresc care 
domină în sectorul de formare-tur- 
nare. Am notat răspunsuri care nu 
mai necesită comentarii : „Ieri, bri
gada de formatori-tyrnătorl nr. 2 a 
economisit 5 kg de cuie de turnăto
rie. prin recuperarea celor folosite" ; 
„în atelierul de miezuri s-au econo
misit. într-o zi. 40 kg sirmă de ar
mături. iar în ianuarie economiile 
au depășit o tonă" ; „Brigada nr. 3 a 
economisit în ianuarie 40 kg de cuie 
de turnătorie".

Poate că aceste cifre nu par spec
taculoase. Este vorba de economii de 
ordinul kilogramelor, care valorează 
citeva zeci sau sute de lei. Dar adu
nate. zi de zi. cantitățile de mate
riale economisite cresc. Dincolo de 
aceste cifre însă, faptul care merită 
să fie evidențiat este că' muncitorii 
din această secție au învățat să 
economisească ; ei cunosc de la o și 
la alta cit consumă, cit este admis 
să se consume și cit economisesc si 
acționează prompt pentru corectarea 
oricăror depășiri ce pot apărea în 
unele zile. Este o experiență bună 
care, inexplicabil, răfnîne izolată, 
fără rezonanță în celelalte secții. O 
experiență valoroasă care, din păca
te. nu este generalizată nici măcar 
în toate sectoarele turnătoriei.

Discutăm, in sectorul cuptoare cu 
inducție (al aceleiași secții), cu mun
citorul Ion Spătaru, care suprave
ghează. în față tablourilor de/coman
dă. funcționarea celor trei cuptoare.

— Cită energie electrică se consu
mă într-un an sau într-o lună. în 
procesul de elaborare a fontei pen
tru turnătorie 7 

toriilor arabe ocupate și garantării 
drepturilor legitime ale poporului 
arab palestinean. Noi luptăm pen
tru instaurarea unei păci drepte, 
lucru care a devenit de interes 
mondial — și avem încredere in 
victoria și în instaurarea țâăcii, 
pentru că însăși dezvoltarea istorică 
a luptei popoarelor impune aceasta".

în încheierea cuvintării sale, am
basadorul sirian a exprimat convin
gerea că dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Siria va servi interesele 
reciproce ale celor două popoare și, 
totodată, va sluji cauza păcii și co
laborării între națiuni, a făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. Mulțu
mind pentru urările ce i-au fost 
adresate, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
președintelui Hafez El-Assad un 
călduros mesaj de salut și cele 
mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de pace și prospe
ritate pentru poporul sirian prieten.

„îmi face plăcere — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — să evoc 
bunele relații de prietenie personală, 
care mă leagă de președintele ță
rii dumneavoastră, întîlnirile și 
convorbirile avute, care s-au în
scris ca momente deosebit de 
importante în evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-siriene. Doresc să 
subliniez, și cu acest prilej, că ra
porturile tradiționale de prietenie 
și colaborare dintre țările și po
poarele noastre au cunoscut, în 
ultimul timp, o dezvoltare continuă, 
în cele mai. diverse domenii, în in
teresul ambelor țări și popoare, al 
colaborării și păcii internaționale. 
Consider că ceea ce caracterizează 
relațiile dintre țările noastre este 
dorința sinceră de cooperare a am
belor părți, preocuparea ca această 
cooperare să se desfășoare în condi
ții cît mai bune, în avantaj reci
proc". „România — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este hotărită 
să facă totul și în viitor pentru dez
voltarea și amplificarea acestei co
laborări, pentru ca înțelegerile în

tre Etiopia și România, dintre po
poarele noastre.

în cadrul vizitei în România, am 
avut onoarea de a fi primiți de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Cu a- 
cest prilej, am avut convorbiri, des
fășurate intr-o atmosferă de priete- 
nie',”asupri relațiilor’' eCbnomiCe ' și 
politice dintre cele două țări, pre
cum și cu privire la unele probleme 
internaționale. Am constatat poziții 
similare în principalele chestiuni a- 
bordate, precum și dorința reciprocă 
de a dezvolța colaborarea bilaterală 
în diferite domenii de activitate.

Vizita ne-a permis să luăm cunoș
tință nemijlocit de progresele multi
laterale pe calea noii orînduiri ob
ținute de România sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, succe
se care ne stimulează și pe noi în 
activitatea de înfăptuire a progra
mului pe care ni-1 propunem pentru 
dezvoltarea rapidă a Etiopiei pe ca
lea progresului economic și social".

de floarea-soarelui, lucernă. fructe 
etc. De asemenea, au fost prezentate 
realizările obținute în proiectarea și 
realizarea de linii tehnologice și de 
instalații pentru prelucrarea produ
selor apicole — miere, ceară etc. De 
un larg interes se bucură măsurile 
stabilite pentru antrenarea largă a 
apicultorilor fruntași la ameliorarea, 
creșterea și întreținerea albinelor, la 
valorificarea bogatelor resurse meli- 
fere ale țării noastre. Cu acest pri
lej, la combinatul apicol al Asocia
ției crescătorilor de albine a fost-or
ganizată o expoziție de utilaje și pro
duse apicole.

— Nu știu exact, cred că este vor
ba de citeva milioane de kWh.

— Dar cită energie electrică este 
necesară pentru elaborarea unei 
șarje 7

— Reglăm cuptoarele după cum 
este necesar. în așa fel ca șarja să 
fie bună. Nu s-a/stabilit pe șarjă 
consumul de energie.

Pare incredibil ca la cuptoare de 
înaltă tehnicitate, cu procese dirija
te automat, să lipsească un — să-i 
zicem — banal contor. Nu numai 
muncitorul amintit nu știa cîtă ener
gie se consumă, dar nici doi ingineri, 

Energia și materiile prime
din același sector, cu care am dis
cutat. nu cunoșteau acest lucru. Așa 
că. pină una-alta. fiecare șarjă se 
elaborează după rețeta „fontă nouă 
+ fontă veche + energie electrică 
cît... cuprinde 1“

La întrebarea noastră : „De ce nu 
montați contoare la cuptoarele cu 
inducție ?“ — se arată mirat însuși 
energeticianul întreprinderii, ingi
nerul Cristea Ianegic, care ne 
declară cu vădită uimire : „Noi avem 
economii de energie față de normă. 
Am cerut in urmă cu cițiva ani să 
ni se dea niște contoare, dar nu știu 
ce s-a făcut". Da. pe ansamblul în
treprinderii se înregistrează economii 
de energie, dar față de niște norme 
insuficient fundamentate. Spunem a- 
ceasta intrucît toți cei cu care am 
discutat au fost de părere că ar pu
tea fi substanțial diminuat consumul 
de energie dacă s-ar ști cu exacti
tate necesarul pentru fiecare șarjă 
sau norma admisă pentru fiecare zi. 
Or, fără un control exigent, minu
țios și riguros la fiecare loc de mun
că, mașină și instalație, lupta pen
tru economii se duce în gol, nu poa
te avea eficiența scontată. 

chelate cu partea siriană să fie înde
plinite in condiții cît mai bune".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Sintem, de ase
menea, deosebit de satisfăcuți de 
colaborarea fructuoasă care s-a sta
tornicit intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Baas Arab Socia
list, intre organizațiile de masă și 
obștești din România și Siria".

„Poporul român — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu — urmă
rește cu interes și simpatie succe
sele obținute de poporul sirian prie
ten in activitatea sa de edificare a 
unei vieți mai bune, prospere și se 
bucură sincer de realizările pe care 
le dobindiți".

Referindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Considerăm că 
trebuie intensificate eforturile în ve
derea rfealizării unei păci trainice și 
juste în această parte a lumii, care 
să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate, soluționarea pro
blemei poporului palestinean, inclu
siv formarea unui stat palestinean 
liber și independent".

Subliniind că România acționează 
neabătut „pentru respectarea, în re
lațiile internaționale, a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului îh treburile interne și 
avantajului reciproc", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat con
vingerea că dezvoltarea relațiilor 
prietenești româno-siriene va serVi 
pe deplin cauza nobilă a colaborării 
și Înțelegerii între popoare, a păcii 
în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat, apoi, noului ambasador sirian 
succes deplin în îndeplinirea misiu
nii ce i s-a încredințat.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
Republicii Arabe Siriene, Walid Al- 
Mouălem.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului . de Stat, și George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 14 MARTIE 1975
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

1 998 890 lei din care 1 057 147 lei re
port.

Extragerea I : 71 39 55 32 74 9 28
52 54

Extragerea a II-a : 4 47 57 88 15 72
78 45 8
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Actualitatea la fotbal
Azi, la Pitești, România — 

U.R.S.S., în preliminariile 
„Turneului U.E.F.A.”

Stadionul central din Pitești găz
duiește astăzi după-amiază (ora 14) 
meciul dintre echipele de juniori ale 
României și Uniunii Sovietice, con- 
tind pentru preliminariile „Turneu
lui U.E.F.A.". în formația preconi
zată de antrenorii C. Ardeleanu și 
V. Zavoda figurează următorii ju
cători : Cristian (F.C. Argeș) — Băr- 
bulescu (F.C. Argeș), Zahiu (Glo
ria Buzău), Toader (F.C. Constanța), 
Ene (C.S. Tîrgoviște) — Bisoc (F. C. 
Bihor), Leac (U.T.A.), Cîmpeanu II 
(U. Cluj) — Lupău (Minerul Baia 
Mare), Cămătaru (U. Craiova), Chi- 
taru (S.C. Bacău).

Dinamo și Steaua, 
Intr-unui din derbiuriie 

de tradiție ale diviziei A
Cele două binecunoscute formații 

bucureștene Dinamo și Steaua — 
Dinamo, lideră, are nouă punc
te avans față de Steaua (locul 
5) — se întîlnesc astăzi pe stadionul 
„23 August", de la ora 16, într-un 
tradițional derbi al fotbalului nostru. 
Preparative intense de ambele tabe
re, cu gindul, evident, la victorie ; 
dinamoviștii spre a-și consolida și 
mai mult poziția și a-și mări șansele 
la cucerirea titlului, iar Steaua spre 
a se apropia de unul din locurile ce 
vor fi medaliate la încheierea cam
pionatului. Firește. în joc va fi și

Intr-un an, la întreprinderea de 
pompe se consumă aproape 30 de 
milioane kWh energie, cea mai mare 
parte fiind necesară funcționării celor 
trei cuptoare cu inducție. Acum, cind 
în întreaga țară, in spiritul măsuri
lor stabilite de conducerea partidului 
și statului, se acționează prin toate 
mijloacele pentru raționalizarea con
sumurilor de energie, nu mai pot fi 
tolerate asemenea atitudini de indi
ferență și expectativă. Revine ca o 
sarcină organizației de partid din în
treprindere să intervină hotărit pen
tru a determina o schimbare în opti

ca celor care răspund de gospodări
rea energiei — și nu numai a lor, 
pentru că se irosește încă multă e- 
nergie și datorită mersului „în gol" 
al diferitelor mașini-unelte ; să mo
bilizeze în acțiunea de economisire a 
energiei, materiilor prime si mate
rialelor pe toți comuniștii, pe toți 
lucrătorii, să stabilească răspunderi 
Si sarcini precise în acest domeniu.

Ne-am oprit mai în detaliu asupra 
unor aspecte legate de economisirea 
materiilor prime, materialelor și e- 
nergiei. Chiar și numai acestea sînt 
suficiente pentru a demonstra că Ia 
întreprinderea de pompe sint multe 
rezerve nevalorifieate, că mult invo
catele condiții obiective ale depășirii 
cheltuielilor materiale nu ișl au jus
tificare atit timp cit spiritul gospo
dăresc nu se manifestă cu putere in 
toate compartimentele, la fiecare loc 
de muncă. Fie și numai succint să 
mai prezentăm citeva argumente re
ieșite din răspunsurile primite de la 
12 rrfuncitori și ingineri, la întreba
rea : „Care considerați că sînt prin
cipalele surse de risipă a materia
lelor și energiei în întreprinderea 
dv 7" „Adaosurile mari de prelucra-

Cronica zilei
Vineri a sosit în Capitală tovarășul 

Tomio Nishizawa. membru al Prezi
diului Comitetului Central al P.C. 
din Japonia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii -Șocia- 
liste România, a primit o scrisoare 
de mulțumire, din partea domnului 
Knud Boerge Andersen pentru feli
citările ce i-au fost adresate cu o- 
cazla numirii in funcția de ministru 
de externe al Danemarcei.

★
Vineri a sosit în Capitală Alejan

dro Montesino Heyer, secretar gene
ral al Tineretului Radical Revoluțio
nar din Chile, care, la invitația C.C. 
al U.T.C., va efectua o vizită in țara 
noastră.

★
„Elarom" este o nouă societate 

mixtă cu sediul în România, consti
tuită de către „Centrala industrială 
de electronică și tehnică de calcul — 
C.I.E.T.C." din cadrul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehnicii și firma 
franceză „Electronique Appliquee — 
ELA". Participarea la capitalul so
cial al societății mixte este de 51 la 
sută pentru C.I.E.T.C. și 49 la sută 
pentru ELA. Potrivit contractului 
convenit la constituire, societatea va 
produce și va comercializa in întrea
ga lume aparatură și subansamble 
electtonice de uz medical.

(Agerpres)

Admiterea la doctorat 
in anul universitar 

1974-1975
De la Ministerul Educației și în- 

vățămîntului se aduce la cunoștin
ță că intre 15 și 20 mai 1975 va avea 
loc colocviul anual de admitere la 
doctorat.

înscrierile se vor face pină la 15 
aprilie 1975, la instituțiile de învă- 
țămint superior și la unitățile de 
cercetare care au dreptul să organi
zeze doctoratul.

Unitățile de învățămînt superior și 
de cercetare, care organizează coloc
viul de admitere. la doctorat, vor 
afișa specialitățile, conducătorii ști
ințifici, nuinărul locurilor- și lista ac
telor necesare la înscriere.

înscrierea la. colocviul de admite
re la doctorat și desfășurarea aces
tuia se vor face conform prevederi
lor Decretului nr. 1058/1967, ale 
H.C.M. nr. 2910/1967 și Instrucțiunilor 
Ministerului Educației și Invățămîn- 
tului aprobate prin Ordinul ministru
lui nr. 18 din 19 ianuarie 1968 și 
prin circulara nr. 34234 din 20.11.1974.

ambiția fiecăreia de a-și trece în cont 
propriu succesul în asemenea parti
de directe, azi la a 54-a ediție. în 
toamnă. Dinamo a cîștigat cu 2—0 
(jucind pe același stadion) ; în cam
pionatul ’73—’74, în tur a învins 
Steaua (cu 2—0). iar în retur. Dina
mo (3—1). In campionatul ’72—’73, di
namoviștii au cîștigat de fiecare dată: 
2—1 si 2—0. Așadar, dueluri strîn- 
se și — ca întotdeauna — meciuri 
frumoase, aplaudate la scenă des
chisă. Sint speranțele tuturor și pen
tru partida de azi !

Reîncepe șl divizia B
în cele trei serii ale campionatului* 

diviziei secunde se reiau meciurile 
oficiale. Inaugurarea acestora o vor 
face azi echipele Rapid (lidera au
toritară a seriei a II-a) și Metalul 
Drobeta Turnu-Severin. Meciul •— 
cum se știe — va avea loc pe sta
dionul „23 August" din Capitală, în- 
cepîrid de la ora 14,15, în deschidere 
la derbiul etapei a XX-a a diviziei A.

Dintre celelalte partide ale divi
zionarelor B — tqate se dispută 
miine — menționăm : în seria I : 
S.C. Bacău — C.F.R. Pașcani, Pro
gresul Brăila — Gloria Buzău, Petro
lul Ploiești — Oțelul Galați ; în 
seria a II-a : Dinamo Slatina — 
C.S.U. Brașov. C.S. Tîrgoviște —Me
talul București, Șantierele navale Ol
tenița — Progresul București : în se
ria a IlI-a : F.C. Bihor — Corvinul 
Hunedoara. Șoimii Sibiu — Minerul 
Baia Sprie, Minerul Baia Mare — 
Minerul Moldova Nouă.

re — de 50—60 mm — din care 
cauză se pierd anual zeci de tone de 
metal" (7 răspunsuri) ; „se fac dero
gări de la tehnologie și se folosesc 
laminate de dimensiuni mai mati 
decît cele prescrise" (5 răspunsuri) ; 
„volumul mare de rebuturi — cite
va milioane de lei pe an" (4 răspun
suri) ; „menținerea in fabricație a 
unor produse cu consum mare de 
metal față de capacitatea pompelor" 
(2 răspunsuri). Cu alte cuvinte, sînt 
aspecte care aduc în discuție pro
blema majoră a perfecționărilor teh
nice și tehnologice — cerință de 
stringentă actualitate și in alte în
treprinderi, în vederea reducerii con
tinue a consumurilor de ma’terii pri
me și energie.

In loc de concluzie :
— Cele constatate sînt reale — ne 

spunea tov. Constantin Neagu, secre
tarul comitetului de partid din între
prindere, care ne-a însoțit pe par
cursul anchetei. Așa cum a reieșit și 
din discuțiile purtate în secții, cu 
muncitori și ingineri, toate neajun
surile semnalate pot și trebuie să fie 
înlăturate. în acest sens, valorificînd 
experiența bună a unor brigăzi, or
ganizația de partid va întreprinde 
imediat o seamă de măsuri politice 
și organizatorice concrete, punind un 
accent deosebit pe întărirea spiritu
lui de răspundere al fiecărui om față 
de modul în care gospodărește mate
ria și energia — începind de la mun
citori, șefi de brigadă, maiștri și in
gineri, pină la cadrele de conducere 
ale întreprinderii. în această direc
ție vor acționa cu toată hotărîrea și 
consiliul de control muncitoresc din. 
întreprindere și comisia pentru eco
nomii ; vom căuta ca aceste organis
me ale comitetului de partid și co
mitetului oamenilor muncii să aibă 
în vedere atît măsurile tehnico-orga- 
nizatorice, cît mai ales pe cele cu 
caracter politico-educătiv, menite să 
sădească adine in conștiința fiecărui 
membru al colecțivului nostru spiri
tul de economie, grija gospodărească 
pentru fiecare gram de materie pri
mă. pentru fiecare kilowat-oră de 
energie".

Tovarășul Luigi 
împlinește 75

Longo

Președintele Partidului Comunist 
Italian, tovarășul Luigi Longo, vechi 
luptător revoluționar, personalitate 
proeminentă a vieții politice italiene, 
militant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. 
Împlinește astăzi 75 de ani. La a- 
ceastă aniversare, pe care comuniștii 
italieni o marchează în atmosfera de 
avint politic ce caracterizează perioa
da premergătoare celui de-al XIV-lea 
Congres al P.C.I., oamenii muncii 
din România participă din toată ini
ma, in spiritul înaltelor sentimente 
de prietenie și solidaritate dintre 
partidele și popoarele noastre.

Tovarăș de luptă apropiat al lui 
Antonio Gramsci și Palmiro Togliatti, 
Luigi Longo și-a împletit întreaga sa 
viață cu istoria Partidului Comunist 
Italian. încadrindu-se în 1920 in Par
tidul Socialist, se alătură aripii de 
stingă a acestuia, condusă de 
Gramsci șl, ca delegat al secțiunii 
din Torino, participă la Congresul 
de la Livorno, unde lua ființă Parti
dul Comunist din Italia, ca partid 
de tip nou, marxist-leninist. In po
fida condițiilor deosebit de vitrege 
determinate de instaurarea fascis
mului și, îndeosebi, după scoaterea 
în afara legii a P.C. Italian de 
către regimul mussolinian, Luigi 
Longo desfășoară, cu pasiune revo
luționară, o intensă activitate po
litică in calitate de conducător al 
Uniunii Tineretului Comunist și, a- 
poi, ca membru al Comitetului Cen
tral al P.C.I., iar din 1931 ca mem
bru al Biroului Politic al C.C. In a- 
ceeași perioadă activează ca repre
zentant al P.C.I. în organismele de 
conducere ale Internaționalei Comu
niste.

Ampla mișcare de solidaritate ln- 
ternaționalistă cu cauza Spaniei re
publicane, susținută neșovăitor în 
Italia de Partidul Comunist, are în 
tovarășul Luigi Longo unul din ex- 
ponenții săi de seamă ; „Comandan
tul Gallo", nume sub care își des
fășoară' pe pămîntul spaniol activi
tatea de organizare a brigăzilor in
ternaționale, s-a bucurat de stima și 
prețuirea voluntarilor din diferite 
țări, a tuturor antifasciștilor.

După înlăturarea de la putere a lui 
Mussolini, in septembrie 1943, Parti
dul Comunist, sufletul mișcării de 
rezistență antifascistă din . Italia, il 
deleagă pe tovarășul Longo ca re
prezentant în Comitetul de Eliberare 
Națională al Italiei de Nord, în ca
drul căruia este ales președinte al 
comisiei militare. Brigăzile „Gari
baldi", al căror comandant a 
fost tovarășul Longo, au în
scris, prin lupta lor pentru elibe
rarea unor vaste zone din Nord, ne
pieritoare pagini de eroism în ma
rea epopee a victoriei popoarelor a- 
supra fascismului în cel de-al doilea 
război mondial.

Demonstrîndu-și strălucit abnega-

Hocheiștii noștri 
peste hotare

SAPPORO : Primul meci ai echi
pei de seniori la C.M. în stațiunea 
japoneză de sporturi de iarnă Sap
poro au inceput ieri meciurile gru
pei B a campionatului mondial de 
hochei pe gheață. Selecționata R. D. 
Germane, principala favorită a în
trecerii, a învins cu 7—3 (1—0, 2—3, 
4—0) echipa României. De menționat 
că, timp de două reprize, hocheiștii 
noștri au jucat de la egal la egal cu 
redutabilii lor adversari. Cele 7 punc
te ale învingătorilor au fost realiza
te de Noack (2), Braun, Staschse, 
Bielas, Olbrich și Thomas. Punctele 
hocheiștilor români au fost înscrise 
de Costea, Varga și Gh. Huțanu.

Astăzi, România — Iugoslavia și 
R.F.G. — Italia.

★
HERISAU : Juniorii debutează la 

C.E. Echipele din grupa B a cam
pionatului european de juniori În
cep astăzi întrecerea pe patinoarul 
de la Herisau (Elveția). Juniorii ro
mâni debutează miine, întîlnind 
echipa Norvegiei. Marți vor juca în 
compania Franței, iar joi cu Bulga
ria.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Handbal. „Cupa țărilor latine", 

competiție internațională pentru e- 
chipe reprezentative de tineret, se 
va desfășura in mal multe orașe din 
Argentina, între 23 și 30 martie. Se
lecționata României a fost repartiza
tă să joace în. grupa C, alături de e- 
chipele Canadei și Mexicului.

Volei. — în campionatele seniori
lor. (locurile 1—4), ieri s-au înregis
trat următoarele rezultate : la Galați 
(masculin) : Dinamo — Steaua 3—0, 
Explorări Baia Mare — C.S.U. Ga
lați 3—0. La Iași (feminin) : Peni
cilina — Farul 3—1, Dinamo — Rapid 
3—1. Azi : Explorări — Steaua și Di
namo — C.S.U. (la Galați) ; Farul — 
Rapid și Dinamo — Penicilina (la 
Iași).

Șah. — Aseară, în runda a 5-a a 
Turneului internațional de șah ce se 
desfășoară in Capitală, maestrul 
Stanciu a cîștigat (cu piesele negre), 
în fața lui Partoș. Arbitrii au con
semnat remiza în partidele : Buti
kov — Knaak ; Mititelu — Urzică și 
Adamski — Minev. Restul partide
lor s-au Întrerupt. In clasament con
duce marele maestru sovietic Ana
toli Lutikov, cu 3,5 puncte, urmat de 
Clocîltea — 3 puncte (din 4 partide), 
Urzică, Stoica și Minev — cite 3 
puncte. /

Natațic — în prima zi a me
ciului de natație care se desfășoară 
la Dresda între selecționatele 
U.R.S.S. și R. D. Germane, înotă- 
toarea Kornelia Ender (R.D.G.) a 
stabilit un nou record mondial in 
proba de 100 m liber, cu timpul de 
56”38/100. Vechiul reoord aparținea 
aceleiași sportive și era de 56”96/100.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

16, 17 și 18 martie. în țară : Cerul 
va fi variabil, mai mult noros in ju
mătatea de vest a țării, unde vor 
cădea ploi locale. In rest, precipitații 
izolate. Vîntul va sufla potrivit, cu 
intensificări locale. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
4 și plus 6 grade, ..iar cele maxime 
intre 8 și 18 grade. în București : 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
slabe. Vint potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. 

ția față de interesele supreme ale 
națiunii italiene, atit în rezistența 
antifascistă, cit și în așezarea bazelor 
unei vieți democratice, Partidul Co
munist' Italian și-a dobindit un bine
meritat prestigiu, și-a sporit consi
derabil influența, devenind în anii 
postbelici un puternic partid de 
masă, o forță politică fundamentală 
a societății italiene. Alături de emi
nentul conducător revoluționar, secre
tarul general de atunci al P.C.I., Pal
miro Togliatti, tovarășul Luigi Longo 
a desfășurat o activitate susținută în 
conducerea partidului, definind între 
1946 și 1964 funcția de vicesecretar 
general al partidului După încetarea 
din viată a lui Togliatti, a fost 
ales în funcția de secretar gene
ral al partidului. Congresul al XIII- 
lea, din martie 1972, l-a desemnat pe 
tovarășul Luigi Longo ca președinte 
al P.C.I., iar pe tovarășul Enrico 
Berlinguer ca secretar general al 
partidului.

în toți acești ani, P.C.I., organic le
gat de realitățile naționale, a- 
nimat de un profund spirit creator, 
a fost prezent in permanentă in 
fruntea bătăliilor muncitorimii, ță
rănimii, intelectualității, tineretului, 
a tuturor forțelor înaintate ale so
cietății italiene pentru apărarea și 
promovarea intereselor vitale ale oa
menilor muncii, pentru o Italie demo
cratică, independentă si prosperă. Du- 
cînd in mod ferm si perseverent o 
politică de largă deschidere socială, 
P.C.I. și-a concentrat eforturile spre 
realizarea unui front amplu, care să 
reunească, alături de comuniști, pe 
socialiști și celelalte detașamente 
muncitorești, pe catolici, forțele de
mocratice de toate orientările — a- 
preciind că tocmai făurirea unei ase
menea unități va chezășui menținerea 
și adîncirea cuceririlor obținute. întă
rirea pozițiilor democrației atît pe plan 
național, cit și in cadrul administra
ției locale, bararea tentativelor neo
fasciste, soluționarea problemelor a- 
cute economice și politice care con
fruntă țara în prezent, înfăptuirea 
unor transformări sociale structurale, 
înnoitoare. „Noi, comuniștii, sublinia
ză tovarășul Luigi Longo, ne mîndrim 
că am fost si sintem o puternică for
ță motrice a impresionantei mișcări 
de luptă și de reformă ce s-a desfășu
rat în Italia în ultimii ani. Ne anga
jăm să ducem mai departe această 
bătălie în spirit unitar și democratic, 
printr-o puternică acțiune organizată, 
de masă și de largă perspectivă".

împletind organic răspunderile na
ționale cu cele internaționale, patrio
tismul cu internaționalismul, P.C.I. 
desfășoară o vastă activitate pe plan 
Internațional, consacrată unirii celor 
mai largi și mai diverge forțe antir 
Imperialiste în lupta pentru înfăptui
rea aspirațiilor de eliberare națională 
și socială ale tuturor popoarelor. Co
muniștii români dau o înaltă pre-

0 firmă românească va construi un port In Iran
întreprinderea de comerț exterior 

„Contransimex", aparținînd Ministe
rului Transporturilor și- Telecomu
nicațiilor. a perfectat un contract cu 
„Ports and Shipping Organization" 
din Iran, în baza căruia va construi 
un port de șlepuri la Bandar Shah
pour. Din informațiile furnizate de 
factorii de răspundere din cadrul în-

Chipul frumos al
(Urmare din pag. I)
6 creșe și cămine de 
copii, clădirea liceu
lui nr. 4, două atelie- 
re-școală, sala de gim
nastică de la Școala 
generală nr. 12 (din 
cartierul „Trivale"), 
piața din cartierul 
„Războieni". localul re
novat al teatrului de 
vară din parcul 
„Ștrand". De aseme
nea, cu sprijinul cetă
țenilor, tot in anul 
trecut au fost amena
jate și reparate străzi, 
alei și trotuare pe o 
lungime de 560 000 
mp ; au fost îndiguite 
maluri pe o lungime de 
3 km ; au fost plan
tați aproape 150 000 
de arbori, pomi și 
trandafiri ; au fost să
diți 6 km de gard viu.

Desigur, realizările 
social-edilitare ' înre
gistrate la Pitești în 
anul care a trecut sînt 
deopotrivă rodul hăr
niciei locuitorilor de 
aici și al activității 
unei conduceri locale 
competente, cu iniția
tivă și spirit gospodă
resc. Ele constituie un 
exemplu de eficiență 
a consultării perma
nente a maselor in ve
derea bunului mers al 
treburilor municipiu
lui. O formă viabilă 
și democratică de a lu
cra cu cetățenii se do
vedește a fi dialogul 
viu, deschis, organizat 
în cadrul „Tribunei ce
tățeanului" : fie la se
diul primăriei, fie in 
adunări cetățenești, 
oamenii stat informați 
de către autoritatea 
locală despre înfăp
tuirile înregistrate de 
la o perioadă la alta, 
stat consultați în le
gătură cu noi decizii și 
măsuri ce trebuie lua
te. In acest cadru, s.-au 
luat măsurile ce se 
impuneau pentru am
plasarea și aprovizio
narea unităților din re
țeaua comercială, pen

tru îmbunătățirea pro
gramului de funcționa
re a rețelelor de apă și 
încălzire, pentru mai 
buna organizare a 
mijloacelor de trans
port în comun, pentru 
eliminarea unor ma
nifestări de birocra
tism din serviciile o- 
peraționale ale primă
riei. Consultarea popu
lației a fost asigura
tă. in același timp, prin 
intermediul sesiunilor 
și adunărilor popu
lare. prin comisiile 
permanente ale consi
liului popular, prin 
deputați și prin trimi
terea unor colective de 
specialiști direct în te
ren — unde să solu
ționeze pe loc proble
me de larg interes ce
tățenesc. cum sînt 
cheltuirea fondurilor 
de investiții pentru 
construcții soclal-cul- 
turale, întreținerea lo
cuințelor proprietate 
de stat, condițiile în 
care muncesc oamenii.

întocmai ca întregul

10,00 Film serial pentru copil : 
„Năzdrăvanul Dennis".

10,25 Drumuri în istorie
10,40 Moment folcloric.
10,50 Telecinemateca.
12,15 Preferințele dv. muzicale sint 

șl preferințele noastre.
13,00 Ce știm și ce nu știm des

pre...
13.30 Bucuroși de oaspeți... la Clu

bul slderurgiștllor din Hune
doara.

14.30 Expediție de vlnătoare : „Po
iana urșilor" (I). 

țuire acțiunii desfășurate de P.C.I., 
de Comitetul său Central, în frunte 
cu tovarășii Longo și Berlinguer, 
pentru dezvoltarea solidarității între 
partidele comuniste și muncitorești 
și realizarea in mișcarea comunistă 
a unei unități de tip nou, superior, 
care să pornească de la diversitatea 
condițiilor în care acționează fiecare 
partid și să se întemeieze pe singu
rele norme trainice ale coeziunii : 
egalitate, autonomie, neamestec, 
respectarea dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili de sine stă
tător linia politică, strategia și tac
tica. „Pentru o unitate a mișcării 
muncitorești și comuniste, pentru re
lații noi între diversele componente 
ale unui curent unic și mare de e- 
mancipare este necesară — sublinia
ză tovarășul Luigi Longo — recu
noașterea autonomiei și suveranității 
fiecărui partid comunist, unitatea 
forțelor socialismului, a tuturor for
țelor antilmperialiste puțind lua naș
tere numai dintr-o dialectică, dintr-o 
contribuție proprie a fiecărui partid".

Comuniștii întregul popor român 
11 cunosc și TI stimează pe tovarășul 
Luigi Longo ca pe un bun și sincer 
prieten al României socialiste, ca pe 
un militant activ pentru întărirea le
găturilor de solidaritate dintre P.C.R. 
și P.C.I., care, spre satisfacția recipro
că, se adîncesc continuu, pe temelia 
trainică a internaționalismului, a 
respectului și încrederii reciproce, 
întilnirile și convorbirile care au 
avut loc, în ultimii ani, atît în 
România, cît și în Italia între tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășii 
Luigi Longo și Enrico Berlinguer au 
prilejuit fructuoase schimburi de ve
deri și de experiență, au evidențiat 
Identitatea de vederi a celor două 
partide in probleme esențiale ale 
dezvoltării sociale contemporane, 
contribuind la dezvoltarea raporturi
lor frățești dintre ele, în deplină con
cordanță cu interesele bilaterale, cît 
și cu cele generale ale mișcării co
muniste și muncitorești. „Comuniștii 
italieni, pătrunși de un profund 
spirit internaționalist — arată tova
rășul Luigi Longo — salută suc
cesele obținute de comuniștii, de 
poporul român pe calea edificării so
cialismului, în lupta pentru pace și 
pentru prietenia dintre partidele co
muniste și muncitorești din întreaga 
lume".

In această zi aniversară, comuniș
tii, întregul popor român felicită din 
inimă pe tovarășul Luigi Longo și 
îi adresează mesajul lor de înaltă 
stimă și prețuire, urîndu-i multă 
sănătate șl viață lungă, transmitted, 
totodată, salutul lor tovărășesc comu
niștilor italieni, urarea de succes de
plin în desfășurarea Congresului al 
XIV-lea, în lupta pentru 'înfăptui
rea aspirațiilor de democrație, pace 
și progres ale poporului italian, pen
tru triumful cauzei socialismului, 
progresului și păcii ta lume.

treprinderii, construcția acestui o- 
biectiv va dura 18 luni, primele lo
turi de materiale si utilaje fiind în 
curs de pregătire și expediere. între
prinderea Contransimex, specializată 
pentru efectuarea unor asemenea lu
crări, urmează a executa aici și alte 
amenajări de suprastructură și insta
lații specifice. (Agerpres)

orașului
nostru popor, locuito
rii Piteștiului muncesc 
si gindesc in perspec
tiva istorică a Pro
gramului partidului 
elaborat de Congresul 
al Xl-lea. Acești gos
podari harnici si pri- 
cepuți muncesc în con
tinuare pentru a dez
volta si a înzestra mai 
bine noile cartiere, 
ridică alte edificii so- 
cial-culturale, sădesc 
multă verdeață și 
flori. Piteștenii s-au 
angajat ca în anul 
acesta contribuția lor 
patriotică la lucrările 
edilitare și gospodă
rești să fie superioară 
celei de anul trecut, 
în 1975 un sprijin sub
stanțial va da popu
lația pentru a se con
strui — intre altele, 
două școli cu 24 săli 
de clasă în cartierele 
„Rahovei" si „Țriva- 
le“ : 5 creșe : două in
ternate cu 450 locuri ; 
două ateliere-scoală ; 
o sală de gimnastică
etc.

Toate aceste realizări și angajamente au fost 
evocate ieri cu prilejul unei adunări festive.

In numele comisiei centrale de urmărire a 
rezultatelor întrecerii patriotice, premiul — în 
valoare de 750 000 lei — a fost înminat tovarășu
lui Valeriu Nicolescu, primarul municipiului, de 
către tovarășul Nicolae Tăbîrcă, prim-vice- 
președinte al Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare. La adunare au mai partici
pat tovarășii Mihail Florescu, ministrul indus
triei chimice, deputat în Marea Adunare Na
țională în circumscripția electorală nr. 2 Pi- 
tești-Nord, Ion Dincă, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular județean Argeș, 
precum și activiști cu munci de răspundere te 
conducerea organelor locale. In aplauzele celor 
prezenți, a fost adoptată în unanimitate o te
legramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre al
tele :

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că prin tot ceea ce Se va rindui în 
acest frumos oraș vom căuta să răspundem exi
gențelor și îndemnurilor dumneavoastră de a 
reliefa pregnant specificul și personalitatea con
temporană ale acestei străvechi așezări românești, 
acționind în așa fel incit să se amplifice pe mai 
departe contribuția creației materiale și spiri
tuale a piteștenilor la prosperitatea generală a 
României socialiste.

14.50 Vlrstele peliculei. Ediție spe
cială

15.35 Teleglob.
15,55 Fotbal : Steaua — Dinamo 

(divizia națională). Transmi
siune de la stadionul „23 Au
gust".

17.45 Teatru de poezie : „Trecut-au 
anii ca nouri lungi pe șesuri".

18,15 Club T.
19,00 Lumea copiilor — Păpuși și 

copil.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20.00 Teleenciclopedia.
20.45 Film serial : „Kojack" (epi

sodul I). Premieră pe țară.
21.35 Telejurnal ® Sport.
21.50 Intîlnlrea de la ora 10... fără 

10 I
23,00 închiderea programului.
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Intervenția reprezentantului român în ședința Comitetului 
de coordonare

GENEVA 14 (Agerpres). — Ședin
ța de joi a Comitetului de coordo
nare ă consacrat hotărîrea unanimă 
a participanților de a lua măsurile 
necesare în vederea încheierii cu 
succes a Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa, la Hel
sinki, la nivel înalt, prin abordarea 
directă a problemelor de bază care 
se cer rezolvate pentru finalizarea 
celei de-a doua faze și pregătirea fa
zei a treia. Astfel, vorbitorii au evi
dențiat în mod deosebit necesitatea 
unui progres mai rapid în definirea 
prevederilor care au mai rămas de 
formulat la documentul asupra de
calogului de principii și punerea de 
acord a pozițiilor în ceea ce privește 
notificarea marilor manevre și miș
cări militare, normele de purtare a 
negocierilor în problemele destinde
rii militare și dezarmării pe conti
nent.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Lioat- 
ti. a prezentat poziția de principiu 
a țării noastre la conferință privind 
elaborarea de prevederi clare, boga
te, precise și cit mai angăjante pe 
întreaga tematică a celor patru punc
te ale ordinji de zi : securitate, coo
perarea economică, cooperarea în do
meniul umanitar și urmările confe
rinței. Evidențiind importanța hotă
râtoare a aspectelor securității și, cu 
precădere, a procesului de dezanga
jare militară și dezarmare pe care

trebuie să-l inițieze conferința, re
prezentantul român a evocat docu
mentul de lucru pe care țara noas
tră l-a depus în subcomisia respec
tivă și care prezintă poziția consec
ventă a României ca măsurile pe 
plan militar să fie bine definite, an- 
gajante și lipsite de echivoc. în a- 
cest sens, a continuat el, considerăm 
că prevederile referitoare la măsu
rile militare de încredere și stabili
tate și, îndeosebi, cele privind noti
ficarea marilor manevre și mișcări 
militare trebuie să aibă caracter o- 
bligatoriu, să formeze un sistem ge- 
neral-european care să cuprindă 
toate statele participante.

în ceea ce privește pregătirea ce
lei de-a treia faze, ambasadorul ro
mân a sprijinit ideea creării la mo
mentul oportun a unui grup de lu
cru care să se ocupe în mod special 
de asemenea aspecte cum sint mo
dul concret de desfășurare a dezba
terilor, caracterul închis sau deschis 
al acestora, adoptarea documentelor 
finale, protocolul, secretariatul teh
nic executiv etc.

Alți reprezentanți au insistat asu
pra unor aspecte legate de încheie
rea fazei a doua, cum sînt problema 
structurii prevederilor elaborate sau 
in curs de definitivare în cele peste 
20 organe de lucru, examinarea la 
nivelul Comitetului de coordonare a 
măsurilor care se impun pentru ac
celerarea lucrărilor.

ORIENTUL APROPIAT
® Declarații ale președintelui Sadat și secretarului de stat ame

rican ® întrevedere Hafez El Assad — Yasser Arafatrican @ întrevedere Hafez

CAIRO 14 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Egipt, Anwar Sadat, 
a declarat, joi seara, la Asșuan, că, 
în cursul convorbirilor sale cu se
cretarul de stat american, s-a trecut 
de la „etapa examinării liniilor ge
nerale la cea a ideilor concrete".

Șeful statului egiptean, care a ți
nut o conferință de presă în com
pania lui Henry Kissinger, a afir
mat : „Am ajuns la idei concrete, pe 
care domnul Kissinger le va trans
mite Israelului, după care ne va a- 
duce răspunsul". Președintele Sadat 
a apreciat că negocierile vor fi, fără 
îndoială, dificile, reafirmînd că Egip- 

■ tul dorește retrocedarea trecătorilor 
Giddi și Mitla din Sinai, precum și 
a zăcămintelor petrolifere de la Abu 
Rodeis, ca parte a unui eventual nou 
acord de dezangajare.

In încheiere, președintele Sadat a 
spus că actualele negocieri privind 
Orientul Apropiat au două obiective 
principale : pe de o parte, deza
morsarea situației explozive și, pe 
de alta, activizarea procesului de re
alizare a păcii.

„Misiunea mea progresează lent. 
Aceasta nu constituie o surpriză. 
Misiunea este delicată și necesită 
numeroase deplasări, dar o' voi duce 
pînă la capăt", a declarat H. Kissin
ger ziarului egiptean „Al Ahram". 
El a subliniat că nu va părăsi Ori
entul Mijlociu înainte de a fi ajuns 
la un acord și aceasta „în pofida

problemelor' internaționale urgente". 
„Al Ahram" apreciază că Iui Kissin
ger îi vor fi necesare circa 10 zile 
pentru realizarea acordului.

TEL AVIV. — Sosit vineri la Tel 
Aviv, venind din Egipt, secretarul 
de stat al S.U.A. a avut o întreve
dere cu grupul de negociatori isra- 
elieni, pe care a apreciat-o construc
tivă și pozitivă. După cum a decla
rat Kissinger la sfirșitul rundei de 
convorbiri, el a făcut cunoscute de
legației israeliene ideile concrete ex
primate de partea egipteană. „De la 
discutarea principiilor generale, noi 
trecem acum la examinarea ideilor 
concrete"
american. El a 
„este prematur 
acord, dar s-au 
grese".

a spus secretarul de stat 
estimat, totodată, că 
să se prevadă un 
făcut unele pro-

Generalul Hafez EIDAMASC.
Assad, președintele Siriei, a primit, 
la Damasc, pe Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv’ al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Au fost discutate relațiile 
siriano-palestinene și situația actua
lă din lumea arabă. La Damasc se 
precizează că a fost prima întîlnire 
dintre Hafez El Assad și Yasser A- 
rafat, după ce, la 8 martie, 
statului sirian a propus 
unui comandament 
palestinean — politic și militar.

șeful 
formarea 

comun siriano-

LUCRĂRILE REUNIUNII O. N. U. D. I.

In favoarea acordării unui tratament 
preferențial țărilor în curs de dezvoltare

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN PORTUGALIA
to Crearea Consiliului Revoluției și a Adunării Generale a For
țelor Armate ® Naționalizarea instituțiilor de credit bancar ® 

Reuniunea la nivel înalt a partidelor comunist și socialist

LIMA 14. — Corespondentul nos
tru transmite : In a doua zi a lucră
rilor celei de-a doua Conferințe ge
nerale a Organizației Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.UjD.I.), delegații și experții sta
telor participante s-au reunit în ca
drul unei ședințe plenare. Cu acest 
prilej, ei au procedat la desemnarea 
membrilor Biroului actualei confe
rințe, prezidată de reprezentantul 
țării-gazdăi Alberto Jimenez de Lu
cio. și au aprobat programul de re
glementare a desfășurării dezbateri
lor în comisii de lucru și reuniuni 
plenare. De asemenea, conferința a 
adoptat ca bază de lucru documen
tul elaborat recent la Alger de 
reuniunea grupului „celor 77“. prin 
care se recomandă instituirea unui 
tratament preferențial nediscrimina- 
toriu pentru țările în curs de dezvol
tare în cadrul negocierilor comercia
le multilaterale din cadrul G.A.T.T.

Luările de cuvint ale delegaților au 
evidențiat o mare similitudine de po
ziții privind recunoașterea că actua
lul sistem economic mondial nu mai 
ebrespunde cerințelor. S-a evidențiat, 
în același timp, necesitatea unor ra
pide modificări în raporturile dintre 
țările industrializate și „lumea a 
treia". Astfel, directorul executiv al 
O.N.U.D.I., Abdel Rahman Khane 
(Algeria), a declarat că marea inega
litate economică resimțită acum în

lume poate pune în pericol prospe
ritatea generală și pacea internațio
nală.

Luînd cuvîntul în numele grupu
lui „celor 77“, reprezentantul 1 Zai
rului, Mambu Ma Khenzu Makwa'.a, 
a- declarat că țările în curs de dez
voltare nu au venit la Lima ca soli- 
citanți. ci cu decizia fermă de a-și 
face cunoscute drepturile si a acțio
na pentru o economie mondială în 
care relațiile să fie mai echitabile. 
El a subliniat că actuala criză mon
dială nu a făcut decit să scoată în 
evidență slăbiciunea sistemului ge
neral economic. Președintele actualei 
sesiuni a O.N.U.D.I.. Alberto Jime
nez de Lucio, a afirmat că a sosit 
timpul ca noua ordine economică in
ternațională să treacă de la faza de 
postulat Ta cea de realitate concretă 
și vie

Convorbiri 
româno - peruane

Pitim C.C. AL P.M.S.U.
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — Vi

neri, sub președinția lui Jănos Kă- 
dăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a ayut loc plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar. Comitetul Central a as- . 
cultat o informare privind pregătirea 
politică și organizatorică pentru cel 
de-al XI-lea Congres al P.M.S.U., 
care își va începe lucrările luni, la 
Budapesta.

Comunicat

LIMA 14. — Corespondentul nos
tru transmite : Ministrul peruan al 
energiei și minelor, general de di
vizie Jorge Fernandez Maldonado, a 
avut o intilnire cu Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, șeful delegației 
române la cea de-a doua 
generală a O.N.U.D.I.

Cu acest prilej. Jorge 
Maldonado a subliniat 
deosebită a vizitei 1 întreprinse 
președintele Renublicii 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în septembrie 1973, în Peru, rugind 
să-i fie transmise președintelui ro
mân mulțumirile guvernului peruan 
pentru impulsul dat, prin această 
vizită, relațiilor de prietenie, colabo
rare și cooperare dintre cele două 
țări.

In cadrul întîlnirii au fost exami
nate, totodată, proiecte de extindere 
a cooperării dintre Peru și Româ
nia. i

LISABONA 14 (Agerpres). — Joi 
seara, membrii civili ai Consiliului 
de Stat ai Portugaliei și-au - prezen
tat demisia, care a fost acceptată de 
președintele Francisco da Costa 
Gomes. în acest mod, în componen
ta consiliului au rămas doar perso
nalități militare. Un purtător de 
cuvint prezidențial a declarat că de
misia membrilor civili, ai* Consiliu
lui de Stat are drept scop „facilita
rea unei soluționări rapide a proble
melor create in Portugalia în urma 
tentativei reacționare de lovitură 
de staț. de la 11 .martie".

întrunit în noua sa componență, 
Consiliul de Stat al Portugaliei a a- 
probat legea constituțională privind 
crearea Consiliului Revoluției, or
ganism condus de președintele Fran
cisco da Costa Gomes și alcătuit din 
elementele cele mai reprezentative 
din cadrul Mișcării Forțelor Armate. 
Prin aceeași lege, Consiliul de Stat 
decretează autodizolvarea sa. precum 
și a Junteirde salvare națională.

Dotat cu puteri legislative și exe
cutive, noul organism a hotărît, în 
cadrul primei sale reuniuni, națio
nalizarea „tuturor instituțiilor de 
credit bancar al căror sediu se află 
în Portugalia, cu excepția filialelor 
băncilor străine și a caselor de cre
dit agricol, care vor constitui 
biectvl unei legislații speciale", 
ceastă hotărîre a. fost adoptată 
trucît — așa cum menționează
comunicat al sindicatului funcționa
rilor băncilor de la Lisabona, Porto 
și Coimbra — devenise necesară „a- 
daptarea structurii actuale a institu
țiilor bancare la noua situație po
litică din Portugalia".

De asemenea, a fos.t creată Aduna
rea Generală a Forțelor Armate, 
care înlocuiește așa-numitul Consi
liu al celor 200. organism care era 
alcătuit din reprezentanți ai fiecărei 
arme.

Un comunicat oficial dat publici
tății la Lisabona anunță, totodată, 
că în întreaga țară domnește calmul 
și că situația se află sub controlul 
deplin al autorităților.

Pe ,de altă parte, în cadrul unei a- 
locuțiuni radiotelevizate, președintele

Francisco da Costa Gomes, referin- 
du-se la tentativa de lovitură de stat 
de la 11 martie, a arătat că iniția
torii ei sint „cercurile, capitaliste și 
sectoarele privilegiate", care nu au 
„demons.trat nici un fel de capaci
tate de adaptare la noile condiții po
litice și sociale din țară și ale căror 
poziții sînt incompatibile cu propă
șirea poporului și cu programul 
Mișcării Forțelor Armate".

La Lisabona a avut loc o întîlnire 
între conducătorii Partidului Comu
nist Portughez și ai Partidului So
cialist Portughez. Delegația partidu
lui comunist, condusă de Alvaro 
Cunhal. secretar general al P.C.P.. a 
fost alcătuită din Octavio Pato Ro- 
driguez și Jaime Serra. Delegația 
partidului socialist, condusă de Ma
rio Soares. secretar general al P.S.P., 
a cuprins pe Salgado Zenha, Marcelo 

Manuel 
întîlnirii, 

publici- 
în care 

vederi

Conferință
Fernandez 

importanța 
de 

Socialiste

o- 
A- 
în- 
un

Curto. Loes Cardoso și 
Allegre. După încheierea 
cele două delegații au dat 
tății un comunicat comun 
afirmă că schimburile de 
s-au referit la „situația politică", la 
probleme de conjunctură și la per
spectivele dezvoltării procesului de
mocratic. Ambele părți au hotărît 
să continue a aprofunda exami
narea problemelor de interes comun 

- cu Drileiul unor întâlniri ulterioare.
Partidul Comunist Portughez pro

clamă. într-o declarație dată publici
tății 
fată ...
tuit în cursul nopții trecute, și mă
sura . ‘
tuțiile bancare din tară. P.C. Portu
ghez pronune tuturor forțelor demo
cratice ale tării să participe la orga
nizarea în comun a unor mitinguri și 
demonstrații de sprijin față de noul 
organism creat de Mișcarea Forțelor 
Armate.

.Pe străzile capitalei portugheze s-a 
desfășurat, vineri, o mare 
tație in sprijinul Mișcării
Armate și al hotărârii de naționali
zare a principalelor bănci, adoptată 
de Consiliul Revoluției.

Cei aproximativ 15 000 de partici- 
panți.au organizat anoi în Piața co
merțului din Lisabona o mare adu
nare populară.

Primul ministru al Portugaliei 
l-a primit pe conducătorul 
delegației economice române

x LISABONA 14 (Agerpres). — Ni
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, care conduce delegația 
țării noastre la sesiunea Comisiei 
mixte intergqvernamentale româno- 
portugheze pentru comerț și coope
rare. a fost primit de generalul Vas
co Goncalves, prim-ministru al gu
vernului Portugaliei. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire în care 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale în 
toate domeniile de activitate, mai 
ales al schimburilor comerciale și al 
cooperării economice.

La convorbire a fost prezent am
basadorul țării noastre în Portuga
lia, Marin Iliescu.

di pretutindeni

vineri, snrijinul său complet 
de Consiliul Revoluției, consti-
acestuia de a naționaliza insti-

manifes- 
Forțelor

polono- iugoslav
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — în 

comunicatul dat publicității la înche
ierea vizitei în Polonia a lui Iosip 
Broz Tito, președintele U.C.I., pre
ședintele R.S.F.I., la invitația primu
lui secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek, se evidențiază dez
voltarea cu succes a relațiilor ■ bila
terale, precum și dorința ambelor 
părți de a extinde și în viitor cola
borarea reciproc avantajoasă în toa
te domeniile.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea reașezării relațiilor economi
ce internaționale pe baza unor prin
cipii noi, mai drepte, fără discrimi
nări, pe baza egalității și respectării 
drepturilor suverane ale tuturor sta
telor și, în special, a drepturilor sta
telor în curs de dezvoltare• asupra 
resurselor lor naturale. Comunicatul 
relevă că s-au creat condiții favora
bile încheierii cu succes a celei de-a 
doua faze a Conferinței general-eu
ropene pentru securitate și cooperare 
și desfășurării celei de-a treia etape, 
la cel mai înalt nivel, cit mai curind 
posibil.

Referindu-se la convor
birile sovieto-finlandeze, 
purtate.de Leonid Brejnev și alți con
ducători de partid șl de stat sovietici 
cu președintele Finlandei, Urho Kek
konen, agenția T.A.S.S. relevă că au 
fost abordate perspectivele relațiilor 
economice bilaterale, precum și u- 
nele probleme internaționale, eviden- 
țiindu-se dorința ambelor părți de a 
contribui la încheierea cu succes a 
celei de-a doua faze a Conferinței 
general-europene pentru securitate și 
cooperare și desfășurarea celei de-a 
treia etape, la cel mai înalt nivel, 
cit mai curind posibil.

In rîndurile P. C. Francez
au intrat, de la începutul anului 1975,

DELA CORESPONDENȚir NOȘTRI:
WASHINGTON :

„Prăbușirea regimului lomolist 

este iminentă"
„Oficialitățile Am

basadei americane 
ctin Pnom Penh apre
ciază că tot ce s-ar 
mai putea face acum 
este aranjarea trans
ferului pașnic al pu
terii către forțele in
surgente" — relata din 
capitala Cambodgiei, 
corespondentul postu
lui de televiziune 
C.B.S. în același timp, 
„New York Times" 
releva într-o cores
pondență că „Amba
sada S.U.A. din Pnom 
Penh crede că se 
mai poate spera cel 
mult într-o capitula
re condiționată, posi
bilitatea de negocieri 
cu insurgenții exis- 
tind doar în astfel de 
probleme ca modul în 
care trupele lonnolis- 
te să-și predea arme
le și cum să fie pro
tejați străinii". Ace
lași ziar sublinia că 
potrivit unui raport 
înaintat de Ambasada 
americană din Pnom 
Penh guvernului 
S.U.A., „situația 
mului lonnolist 
disperată" și, ca 
re, „capitularea 
preferabilă unei 
gure și nimicitoare 
infringed militare".

Aceasta este, de alt
fel, opinia însăși a 
șefului Agenției cen
trale de investigații a 
S.U.A. (C.I.A.), Wil
liam Colby, impărtă- ‘ 
Sită congresmanilor

regi- 
esle 
ata- 
este 

si

într-o ședință a Ca
merei Reprezentanți
lor desfășurată cu 
ușile inchise. După 
ședință, deputatul re
publican Pierre du 
Pont a declarat presei 
că șeful C.I.A. a întă
rit, prin declarațiile 
sale, „convingerea că 
Lon Noi nu mai poa
te fi salvat, chiar 
dacă ii vom acorda 
noi ajutoare mili
tare".

Constatări similare 
se fac și în Se
nat. Pină și senatorul 
republican de 
mă dreaptă 
Goldwater arăta 
„regimul din 
Penh este pe 
împărtășind 
opinie și în 
de a cruța populația 
Pnom Penhului de 
noi suferințe, Hugh 
Scott, liderul minori
tății republicane din 
Senat, s-a pronunțat 
pentru demisia lui 
Lon Noi. Recoman
dări similare au mai 
făcut liderul majori
tății -democrate din 
Senat, Mike Mans
field • și colegul său, 
Hubert Humphrey.

Acum cînd, potrivit 
unui sondaj Gallup, 
80 la sută din popu
lația S.U.A. se pro
nunță împotriva acor
dării de noi ajutoare 
administrațiilor co
rupte din Saigon și 
Pnom Penh gi cînd

extre-
Barry 

că
Pnom 

ducă", 
aceeași 

intenția

însăși administrația 
recunoaște iminența 
prăbușirii uzurpatoru
lui Lon Noi, un număr 
tot mai mare de con- 
gresmani consideră că 
a vota noi credite pen
tru regimul muribund 
de la Pnom JPenh ar 
fi un act lipsit de ra
țiune politică.

De altfel, după cum 
am aflat chiar în mo
mentul cind transmit 
aceste rînduri, comisia 
afacerilor externe a 
Camerei Reprezentan
ților a respins o pro
punere de compromis, 
elaborată miercuri de 
un subcomitet special, 
care ar fi permis acor
darea unor credite 
suplimentare de 82,5 
milioane 
mintesc 
rută de 
este de 
dolari), 
problemă, 
ca luni să 
nunțe și comisia 
facerilor externe a 
Senatului, după care 
va urma un vot al 
celor două camere 
reunite, care, după 
cum se apreciază, nu 
va' putea ' să ignore 
starea de spirit a ma
jorității senatorilor și 
membrilor Camerei 
Reprezentanților, osti
lă suplimentării cre
ditelor pentru Cam- 

• bodgia.

ne pe seama reformei 
agrare această situa
ție. Așa cum se rela
tează intr-o anchetă a 
revistei „ Mundial",
forțele reacționare au 
aruncat in joc toate 
instrumentele puterii 
economice de care dis
puneau.

Reprezentanți ai ță
rănimii din această 
provincie au denunțat 
autorităților sabotajul 
latifundiarilor. In a- 
ceastă situație, Minis
terul Agriculturii a 
dispus o acțiune co
ordonată pentru lichi-

darea sabotajului și 
pedepsirea inspirato
rilor.

Intre timp, in Caja
marca exproprierile 
au dobîndit un ritm 
tot mai accelerat, De
legați împuterniciți al 
Ministerului Agricul
turii, împreună cu re
prezentanți ai organi
zațiilor țărănești din 
provincie, elaborează și 
pun in practică măsu
rile necesare pentru 
preluarea moșiilor. In
tre altele, lista bunu
rilor existente pe mo

șiile expropriate este 
confruntată cu inven
tarul anterior, iar cei 
care, in termen de opt 
zile, nu restituie arti
colele sustrase sint 
traduși in fața justi
ției.

Opinia publică pe
ruană, strins unită in 
jurul guvernului revo
luționar, susține vi
guros ofensiva împo
triva reacțiunii lati
fundiare. In Cajamar- 
ca se face dreptate.

Eugen POP

LIMA:

LONDRA:

rr Efectul secundar" al crizei și...

locotenentul Kojak

peste 32 000 de noi membri, infor
mează ziarul „L’Humanită". In ace
lași interval au luat naștere 806 noi 
organizații de bază ale: P.C.F., dintre 
care 461 au fost create în întreprin
deri industriale. ■

P. C. din Argentina a pr°- 
pus crearea unei comisii parlamen
tare care să cerceteze acțiunile tero
riste din țară.

Cu ocazia comemorării 
încetării din viată ă lui Rări 
T^UrXf morm'ntul său din cimi
tirul londonez Highgate au fost de
puse. la 14 martie, numeroase coroa
ne si jerbe de flori. Din partea Am
basadei României la Londra a depus 
o coroană de flori ambasadorul Pre
tor Popa.

In urma gravelor inun
dații care au afectat provinciile 
argentinene Rio Negro și Neuquen, 
situate la 1 300 km vest de Buenos 
Aires, peste 20 de persoane au pierit 
înecate și alte 100 au fost date dis
părute. 1 . . ■ .

transmit:
Președintele Consiliului 

de Stat al R.P. Bulgaria, Tt” 
dor Jivkov, I-a primit, ieri, pe Adam 
Malik, ministrul afacerilor externe 
al Indoneziei, care se află într-o vi
zită oficială la Sofia. Au fost discu
tate probleme ale relațiilor bilate
rale, precum și situația internațio
nală actuală. Tot ieri s-au încheiat 
convorbirile dintre 
ministrul bulgar al 
ne, și Adam Malik.

In Uniunea
efectua, între 
lansări de rachete 
o zonă a Oceanului Pacific cu 
de 40 de mile marine, cu cen-

Petâr Mladenov, 
afacerilor exter-

Sovietică se
17 și 31 martie 

purtătoare
vor 
1975, 
spre 
raza 
trul situat la 6 grade 30 minute lati
tudine sudică și 153 grade 15 minute 
longitudine vestică. Agenția T.A.S.S. 
a fost împuternicită să declare că, în 
vederea asigurării securității necesa
re, guvernul Uniunii Sovietice roagă 
guvernele altor țări -care șe folosesc 
de căile de navigație și aeriene din 
Oceanul Pacific să dea indicații or
ganelor corespunzătoare ca navele și 
avioanele să nu pătrundă în zona a- 
mintită, zilnic între orele 6 și 18, ora 
locală.

Manifestări românești peste hotare

dolari. (A- 
că suma ce- 
administrație 
222 milioane 
în aceeași 

urmează 
se pro- 

a-

C.ALEXANDROAIE

Se face dreptate în Cajamarca
447 de- moșii, cu 

390 009 de hectare, 
sint in curs de a fi 
preluate și distribuite 
țăranilor, in cadrul 
măsurilor autorităților 
pentru intensificarea 
reformei agrare in 
provincia Cajamarca. 
Această informație la
conică reflectă, în 
fapt, declanșarea unei 
puternice ofensive irn-

potriva grupărilor și 
elementelor care ridi
că piedici in calea re
formei agrare.

in ultimul timp nu
mele provinciei Caja- 
marca este aproape 
zilnic prezent in coloa
nele ziarelor peruane, 
care inserează ample 
articole despre acțiu
nile întreprinse de au
torități in această zonă 
a țării, pentru a pune

capăt încercărilor de 
sabotare a reformei a- 
grare de către marii 
latifundiari. Multi pro
prietari de moșii viza
te pentru exproprieri 
au lăsat ogoarele res
pective in paragină, au 
vir.dut vitele si mași
nile agricole si au pus
tiit pădurile. Scopul 
urmărit ? Dezorganiza
rea economiei regiunii 
și încercarea de a pu-

Sînt bine cunoscute 
efectele sociale ale fe
nomenelor negative 
din economia țărilor 
occidentale. S-a scris 
și se scrie, pe bună • 
dreptate, despre creș
terea inflației, crește
rea prețurilor, creș
terea șomajului, creș
terea poverilor supor
tate de largi pături so
ciale. Dar toate aces
te fenomene, practic 
întreaga ambiantă de 
descurajare si pesi
mism, caracterul dis
perat al unor realități 
sociale au si o 
consecință, un 
secundar" care 
nu de mult nu se ma
nifesta atît de vizi
bil și desore care apă
reau relatări doar din 
unghiul senzaționalu
lui. Este vorba desnre 
unul din așa-zisele 
„mijloace, de evaziu
ne din realitate", res
pectiv despre crește
rea toxicomaniei.

Postul de televiziune 
B.B.C. a prezentat re
cent 
drog", 
luind 
secințe 
stupefiantelor, a 
stituit. în același timp, 
un puternic act de 
acuzare împotriva a- 
celora pentru care 
traficul de stupefiante 
este sursa unor uria
șe profituri. Nu este 
însă singurul film 
de acest gen prezen
tat în ultima vreme la 
televiziunea britanică.

altă 
„efect 

pină

un film „anti- 
care, dezvă- 

teribilele con- 
: ale folosirii 

cori-

th fiecare săptămînă, 
telespectatorii au oca
zia să urmărească lup
ta dusă de locotenen
tul de poliție Kojak, 

■ eroul unui serial ce 
iși proppne să demaș
te pe traficanții de 
droguri și persoanele 
sus-puse care-i prote
jează. Unul din per
sonajele. serialului ros
tește următoarele cu
vinte : „Nu a sosit 
oare timpul ca societa
tea să intervină mai 
serios pentru a pune 
capăt acestei plăgi care 
ii macină vigoarea?".

Este un strigăt de 
alarmă care, într-un 
fel sau altul, iși gă
sește * reflectarea nu 
numai indirect, pe pla
nul ficțiunii, ci și in 
realitatea cotidiană.

Este clar că în ati
tudinea presei, a mij
loacelor de informare 
în masă, în gene
ral, s-a produs în 
ultimul timp o oare
care schimbare în felul 
de 
Și 
tit 
cu 
nu 
Ie 
Ioanele 
presărate cu știri des
pre violente, furturi, 
crime, violuri, cu do
ze masive de 
grafie — ceea 
o dată a 
protestul legitim 
telespectatorilor și ci
titorilor.

a privi lucrurile, 
aceasta este cu a- 

mai semnificativ 
cit se știe că. pînă 
de mult, programe- 
televiziunii si co

ntesei erau

porno- 
ce nu 
stîrnit 

al

este că. alar- 
de amploarea

Cert 
mate .
creșterii criminalității, 
autoritățile au început 
să adopte măsuri mai 
ferme, în acest scop 
alocîndu-se fonduri 
importante. In pre
să apar știri despre 
arestări și condamnări 
de traficanți de dro
guri etc.

Nu este mai puțin a- 
devărat, și unele ziare 
nu se sfiesc să1 o re
marce, că aceste mă
suri vizează efectele și 
nu cauzele. „Sunday 
Times", de exemplu, 
subliniază că nu 
întîmplător faptul 
la Londra „străzile 
crimei" sînt situate 
tocmai ■ în cartierele 
din sud „unde numă
rul celor fără lucru și 
adăpost a atins un ni
vel record". Pînă nu 
vor fi eradicate aces
te cauze sociale — 
scrie „Morning Star", 
va fi greu să se crea
dă că va dispărea pes
te noapte un business 
atît de înfloritor cum 
este cel al drogurilor, 
pornografiei și exaltă
rii violentei 
da faliment „industria' 

adus atît

Cu prilejul desfășurării, la 
Universitatea Sorbona, a coloc
viului ■ internațional consacrat 
personalității lui Mihai Emi- 
nescu, ambasadorul României la 
Paris, Constantin Flitan, a ofe
rit un cocteil în saloanele am
basadei. Au participat Pierre- 
Christian Taittinger, vicepre
ședinte al Senatului francez, 
președintele grupului de priete
nie Franța — România din se
nat, scriitorul Pierre Emmanuel, 
membru al Academiei, pre
ședintele Institutului de creație 
audio-vizuală din Franța, prof. 
Maurice Baumont, membru al 
Institutului Franței, scriitorul 
Pierre Paraf, președintele Aso
ciației de prietenie Franța — 
România, prof. Alain Guiller- 
mou, președintele Institutului 
de studii românești, numeroase 
personalități ale vieții cultura
le din capitala Franței.

In orașul. Camaguey a fost or
ganizată, sub auspiciile Consi
liului național al culturii din 
Cuba și Ambasadei române 1 la 
Havana, o săptămină a culturii

și că va 

care a adus atît de 
multe profituri patro
nilor ei, dar infinit 
mai multe suferințe 
celor cărora le-a dis
trus sufletul și trupul.

N. PLOPEANU

• EVENTUALITATE NE
PREVĂZUTĂ. Carlton-Cl’ub 
este considerat a fi clubul po
litic londonez cel mai exclusi
vist, statutele sale interzicind, 
între altele, in modul cel mai 
strict, accesul femeilor. Din 1832 
cind a fost înființat și pînă as
tăzi nici o femeie nu i-a trecut 
pragul. Din păcate pentru apă
rătorii acestui exclusivism, sta
tutele prevăd, ca o clauză obli
gatorie, înscrierea din princi- i 
piu, ca membru de onoare, a șe
fului partidului conservator. Or, 
după cum se știe, liderul aces
tui partid este acum o femeie, 
Margaret Thatcher. O eventua
litate care nu a fost niciodată 
prevăzută de întemeietorii clu
bului...

• UN BĂTRIN IN PU
TERI. Probabil cea mai vîrst- 
nică persoană care a coborit 
vreodată în adîncuri la bordul 
unui submarin este Jim Chap
man, un englez în etate de... 103 
ani. Peijtru a demonstra, că 
vîrsta înaintată nu diminuează 
reflexele și capacitatea de re
zistență a organismului, el a 
condus, în ultimii cîțiva ani, un 
automobil de curse, a zburat în
tr-un balon și a pilotat un pla
nor. Prin „plonjonul" făcut zi
lele trecute la bordul submari
nului „Possum" și-a continuat 
cu succes ciclul acestor origi
nale demonstrații.

• SIQUEIROS INDE
ZIRABIL. Potrivit relatărilor 
unor martori oculari, o frescă ă 
cunoscutului pictor mexican Da
vid Alvaro Siqueiros, intitulată 
„Muerte al Invasor" („Moarte 
cotropitorului"), aflată în orașul 
Chilian (circa 200 km sud de 
Santiago de Chile) a fost acope
rită cu smoală. Pictura, avînd o 
suprafață de 240 mp, executată 
in 1942 pe unul din pereții 
Școlii mexicane din oraș, sim
boliza lupta de eliberare a po
poarelor chilian și mexican. 
Autoritățile chiliene au socotit, 
după cum se vede, indezirabilă 
— mai precis subversivă — a- 
ceastă frescă.

• ACTIVITATEA UMA
NĂ Șl VARIAȚIILE CLI
MATICE. Un șir de fenomene 
și variațiuni , climatice globale 
erau pînă acum prezentate ca o 
urmare directă a unor factori 
naturali, cum sînt răspîndirea 
în atmosferă a cenușii vulcani
ce sau deplasarea maselor de 
gheață din regiunile antarctice, 
în prezent însă, se consideră 
că omul contribuie și el, în mă
sură „crescîndă, la aceste va
riații. î’rintre principalii factori 
in acest sens, menționați la o 
recentă sesiune a Societății de 
fizică din R.F.G., de un specia
list în meteorologie, prof. Her
mann Fiohn, se numără sporirea 
vertiginoasă a consumului de 
energie, emanațiile de gaze și 
pulberi metalice, degajate de 
instalațiile industriale, precum 
și ruperea echilibrului vegetal.

• A „MURIT" DE 25 
DE ORI IN 24 DE ORE. 
Abia transportat la spitalul 
Ramban, un locuitor din Haifa 
a avut un atac de cord ; me
dicii l-au salvat procedînd 
la masaje și un tratament 
electric. Puțin mai tirziu a 
intervenit o nouă oprire a 
bătăilor inimii ; grație inter
venției medicilor, bolnavul și-a 
revenit. După aceea a fost ți
nut permanent sub observație 
clinică. De 25 de ori in 24 de 
ore. medicii au constatat moar-; 
tea clinică a pacientului lor și 
tot de atîtea ori a fost readus 
la viață. Eforturile personalului 
clinicii au fost pînă la urmă 
răsplătite cu un succes deplin, 
pacientul fiind în prezent în a- 
fara pericolului.

• MIERLELE AU FOST 
SALVATE. Ca urmare a îm- 
blînzirii vremii, cele aproxima
tiv 7 milioane de mierle care, 
în timpul iernii, au invadat li
teralmente un depozit militar 
din Milan, statul Tennessee, 
S.U.A., și care urmau să fie ex
terminate, au pornit spre Nord. 
De săptămîni de zile forțele ar
mate pregăteau un plan de ex
terminare care prevedea stropi
rea păsărilor cu anumite chi
micale din elicoptere. Planul a 
stîrnit vii proteste din partea 
iubitorilor de animale. Acum 
însă, razele calde ale soarelui 
de primăvară au rezolvat pro
blema, cum se spune, spre sa
tisfacția tuturor părților.

au 
de 

s-au
românești. Cu acest prilej 
fost inaugurate expoziții 
pictură și de artizanat și 

de lung metraj 
românești.

prezentat filme 
și documentare
'La Caracas 

„Retrospectiva 
nesc", cuprinzind atit filme de 
lung metraj, cit și documentare. 
La spectacolul inaugural au 
participat Maria Tereza de Ote
ro Silva, președinta Ateneului 
din Caracas și Institutului vene- 
zuelean de prietenie cu Româ
nia, reprezentanți ai Ministeru
lui Relațiilor Externe, ai Insti
tutului național de cultură și 
arte frumoase. Filmele româ
nești sint primite cu deosebit 
interes de publicul venezuelean, 
iar presa și radioteleviziunea 
dedică spații și emisiuni largi 
retrospectivei.

se desfășoară 
filmului româ-

La Biblioteca română din New 
York a avut loc o seară dedica
tă teatrului românesc contem
poran. Au participat profesori, 
oameni de artă și cultură, stu- 
denți, un numeros public.

încheierea Conferinței O. N°. U,
de la Viena

VIENA 14. — Corespondentul nostru 
transmite : La Palatul Hofburg a 
luat sfirșit Conferința Organizației 
Națiunilor Unite care a adoptat tex
tul „Convenției asupra reprezentării 
statelor în relațiile lor cu organiza
țiile internaționale cu caracter uni
versal". La lucrări au participat 
delegații din 81 de state, între care și 
România.

în intervenția sa, reprezentantul 
român a arătat că adoptarea con
venției este menită să contribuie la 
creșterea eficienței colaborării dintre 
state și organizațiile internaționale, 
în vederea menținerii păcii și secu
rității în lume, constituind, totodată, 
un1 pas înainte pe calea codificării 
progresive a dreptului internațional 
contemporan.

Președintele Ciprului despre
rezoluția Consiliului de Securitate

NICOSIA 14 (Agerpres). — „Deși 
nu este deplin satisfăcătoare, rezolu
ția Consiliului de Securitate în pro
blema Ciprului conține elemente po
zitive ce ar putea facilita reglemen
tarea problemei cipriote", a afirmat 
la 13 martie președintele Makarios, 
în cursul unei conferințe de presă. 
Comentînd rezoluția adoptată la 12 
martie, el a adăugat : „Reafirmarea 
de către Consiliul de Securitate a re-

cunoașterii guvernului cipriot și dez
aprobarea hotărîrii de a se proclama 
un stat federat turc in Cipru consti
tuie o abordare constructivă a pro
blemei cipriote".

Makarios a remarcat, pe de altă 
parte, că participarea lui Kurt Wald
heim la noile negocieri, aflate sub 
egida sa personală, „conferă proble
mei cipriote o dimensiune și o formă 
internațională".

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA b București, Plata Seimen Tel 17 80 10. :7 60 «0 Abonamentele «e fac ta oficiile poștale ți dlfutorll din întreprinderi ți InsUtuțU 
Calea Grlvlțo or. H-66 P.O.B. — SUU1. Tiparul g Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH

Din itramstate, abonamentele ee fac prin „ROMPRESFILATELIA» București -s 
«0 3W

pan%25c8%259bi.au
purtate.de

