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în întâmpinarea zilei de 1 Mai

ÎNTRECEREA^ 

SOCIALISTĂ 

viguroasă, mereu mai rodnică

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Liberal din Suedia

Așa cum se știe, anul 1975 are o 
importanță hotăritoare pentru în
cununarea cu succes a operei care 
a polarizat voința și a concentrat 
energiile poporului nostru în cei 
patru ani prededenți pentru înde
plinirea marelui obiectiv național 
— realizarea cincinalului înainte 
de termen. Rezultatele din primele 
trei luni sînt o mărturie elocventă 
a eforturilor stăruitoare depuse de 
oamenii muncii, o pîrghie deosebit 
de puternică și eficientă constitu
ind in acest sens întrecerea socia
listă.

Se cuvine, astfel, relevat cu sa
tisfacție că alegerile de la 9 mar
tie — eveniment atit de important 
în viața politică a țării — au fost 
marcate de succese deosebite obți
nute de numeroase colective din 
întreprinderi in creșterea produc
ției, reducerea termenelor de pu
nere în funcțiune a unor impor
tante obiective industriale, asimi
larea unor noi produse de înaltă 
tehnicitate, micșorarea cheltuielilor 
materiale la o serie de produse, in 
realizarea unor lucrări gospodă- 
rești-edilitare sau amenajări fun
ciare etc. Sînt fapte ce ilustrează 
elocvent înalta conștiință muncito
rească, vigoarea intrecerii socialiste 
în toate domeniile de activitate și, 
In primul rînd, în domeniul hotă- 
ritor pentru progresul general — 
activitatea economică pentru înde
plinirea și depășirea planului pe 
acest an, pentru pregătirea temei
nică a viitorului cincinal, parte in
tegrantă a Programului partidului.

Ponderea economico-socială deo
sebită a intrecerii socialiste în via
ța societății noastre, înalta apre
ciere și cinstire pe care partidul și

statul nostru le acordă muncii rod
nice închinate înfloririi patriei și-au 
găsit o vie oglindire în însuși fap
tul că președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a de
cernat, in incinta palatului Marii 
Adunări Naționale întrunită la în
ceput de nouă legislatură, înalte or
dine și distincții unităților fruntașe

avînt întrecerii socialiste îl consti
tuie apropierea zilei de 1 Mai, zi 
pe care, potrivit tradiției create 
de-a lungul anilor construcției so
cialiste, oamenii muncii se strădu
iesc să o intimpine prin succese re
marcabile în toate sferele activității 
economico-sociale. în spiritul aces
tei tradiții, cu atit mai mari se cu

@ Un puternic stimulent spre noi succese — 

înaltele distincții decernate fruntașilor în 

întrecerea socialistă pe anul 1974

© Obiective imediate ale întrecerii—sarcinile 

trasate de recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

ale întrecerii din anul 1974. Cu a- 
ceastă ocazie, secretarul general al 
partidului, președintele țării, releva 
că distincțiile acordate constituie 
un puternic Îndemn pentru toate 
colectivele de oameni ai muncii din 
întreaga țară spre o activitate și 
mai rodnică in viitor, incit „între
cerea socialistă să devină un imbold 
de a ridica pe o treaptă superioară 
nivelul industriei, agriculturii, știin
ței, culturii, de a crea noi și noi 
condiții pentru creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor".

în această privință, un factor sti
mulator pentru a asigura un nou

vin să fie realizările în această 
primăvară, cind, prin votul de la 9 
martie, întregul popor și-a expri
mat deplina adeziune la platforma 
politică a Frontului Unității So
cialiste, voința de a aduce la înde
plinire hotărârile Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Votul de la 9 martie a con
stituit, de fapt, un angajament 
Solemn al întregului popor, care 
se cere onorat prin fapte,, prin în
deplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor actualului cincinal, ca și 
ale cincinalului viitor.

Tocmai de aceea, răstimpul pină 
la 1 Mai trebuie să marcheze o și

mai puternică intensificare a între
cerii socialiste, o și mai largă mo
bilizare a resurselor interne ale 
fiecărei întreprinderi, a tuturor e- 
nergiilor materiale și umane ale 
fiecărui colectiv.

Desigur, obiectivele întrecerii so
cialiste sînt multiple, în funcție de 
specificul activității din fiecare imi
tate. Tocmai de aceea este necesar 
ca organizațiile de partid, sindica
tele să aibă permanent în vedere 
orientarea intrecerii socialiste spre 
obiectivele și sarcinile esențiale, cu 
rol „cheie" pentru activitatea între
prinderii sau ramurii industriale 
respective. Ca obiective general- 
vaîabile, care trebuie urmărite cu 
maximă atenție în toate unitățile 
se înscriu realizarea și depășirea zi 
de zi a sarcinilor de producție, cît 
și a celor de export, creșterea pro
ductivității muncii pe baza meca
nizării și automatizării proceselor 
de producție, mai bunei organizări 
a muncii și producției, întăririi or
dinii și disciplinei, ridicării cali
ficării profesionale ; deopotrivă, in 
centrul întrecerii socialiste trebuie 
să se si.tueze în această perioadă 
preocuparea pentru ridicarea sub
stanțială a calității produselor, cit 
și diminuarea cheltuielilor mate
riale in general, îndeosebi a celor 
de producție, prin instituirea unui 
regim sever de economii în toate 
sectoarele de activitate, mai buna 
gospodărire a materiilor prime și 
mate.'âalelo'-, a combustibilului și 
energiei, înlăturarea oricăror for
me de risipă, creșterea rapidă a 
eficienței întregii activități econo
mice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, la 20 martie, 
delegația Partidului Liberal din Sue
dia, formată din Gunnar Helen, pre
ședintele partidului, și Daniel Tar- 
schys, membru al Comisiei de po
litică externă a P.L.S., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Președintele Partidului Liberal din 
Suedia a adresat calde felicitări to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul realegerii sale ca președinte al 
Republicii Socialiste România.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut căl
duros delegației Partidului Liberal 
din Suedia, apreciind că vizita sa in 
România constituie o expresie a do
rinței comune de a dezvolta relațiile 
prietenești, de colaborare dintre cele 
două partide și popoare.

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția față de contactele 
fructuoase dintre cele două partide, 
preou.m și hotărîrea de a extinde și 
în viitor relațiile lor pe baza respec
tului reciproc, neamestecului în tre
burile interne, în interesul popoare
lor român și suedez, al păcii și co
laborării internaționale.

Relevindu-se bunele raporturi exis
tente intre România și Suedia, de 
ambele părți a fost exprimată do

rința de a contribui la adîncirea pe 
multiple planuri a relațiilor de co
laborare și prietenie româno-suedeze.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale de in
teres comun, subliniindu-se spiritul 
de colaborare dintre România și Sue
dia și în acest domeniu.

în cadrul întrevederii a fost ex
primată, de ambele părți, necesita
tea ca la rezolvarea problemelor in
ternaționale să participe toate statele 
indiferent de mărime sau orânduirea 
lor socială, evidențiindu-se rolul tot 
mai important ce revine opiniei pu
blice, partidelor democratice, în in
staurarea unui climat de pace, secu
ritate și colaborare între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială, prietenească.1

Tovarășul Tomio Nishizawa,
membru al Prezidiului C. C. al P. C. din Japonia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit joi pe tovarășul 
Tomio Nishizawa, membru al Prezi
diului Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Japonia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
in țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a adresat calde felicitări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul realegerii sale in înalta func
ție de președinte al Republicii So
cialiste România. Totodată, el a 
transmis un cordial salut din partea 
tovarășului Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C. din

Japonia, și a conducerii P.C. din 
Japonia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Kenji Miya
moto, celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului, tuturor comuniștilor 
japonezi salutări tovărășești și cele 
mai sincere urări de succese în activi
tatea consacrată bunăstării și ferici
rii poporului japonez.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
că vizita pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu o va face in curind în Ja
ponia prezintă o importanță deose
bită pentru promovarea și întărirea 
relațiilor dintre cele două țări, co
respunzător intereselor ambelor po
poare, cauzei păcii și înțelegerii in
tre națiuni.

în cursul convorbirii s-a relevat 
cu deplină satisfacție evoluția pozi
tivă a raporturilor frățești, de soli
daritate și colaborare dintre P.C.R. 
și P.C.J. De asemenea, a fost expri
mată dorința comună de a efectua și 
în viitor vizite reciproce de delegații 
pentru schimb de opinii și experien
ță, de a diversifica și adinei legătu
rile dintre cele două partide — ba
zate pe înțelegere, stimă și respect 
— în interesul amplificării relațiilor 
dintre cele două popoare și țări. în 
folosul unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tuturor 
forțelor democratice, progresiste și 
antiimperialiste.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie, tovără
șească.

(Continuare în pag. a V-a)

în întreprinderi
TRIBUNA EXPERIENȚEI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID IN ÎNDEPLINIREA

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

de mașini:

Ample acțiuni 
de autoutiiare
întreprinderile constructoare 

de mașini au realizat, in acest 
cincinal, prin mijloace proprii, 

■ un mare număr de agregate, 
mașini perfecționate și instalații 
complexe, ceea ce a avut ca ur- 

jmare obținerea unor importante 
economii. Astfel, valoarea utila
jelor realizate prin autodotare a 
depășit, la întreprinderile de 
autocamioane și de tractoare din 
Brașov, un sfert de miliard 
lei. la întreprinderea construc
toare de mașini din Reșița — 
peste 43 milioane lei. iar la în
treprinderea de scule Rișnov — 
circa 17 milioane lei. Succese 
importante in această acțiune 
au fost obținute și de colectivele 
uzinelor „1 Mai“-Ploiești, între
prinderii mecanice — Anina, 
întreprinderii de construcții 
metalice — Bocșa și altele.

Pentru anul 1975, constructorii 
de mașini din țară și-au luat an
gajamentul de a amplifica, in 
continuare, acțiunea de autodo
tare a întreprinderilor lor.

ÎNDRUMARE Șl CONTROL
prin dialog permanent cu oamenii muncii

La întrebările „Scînteii" răspunde azi tovarășul Ludovic FAZEKAS, 
prim-secretor al Comitetului județean Harghita al P.C.R.

— Realitățile Harghitei de as
tăzi sint bine cunoscute : dato
rită aplicării consecvente a po
liticii partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor 
tării, județul, slab dezvoltat e- 
conomic acum 10—15 ani, se 
industrializează in ritm rapid, 
spre a putea ajunge, in 1980, la 
o producție de cel puțin 10 mi
liarde lei. Totodată, unitățile a- 
gricole realizează pași însemnați 
in dezvoltarea lor economică. 
Cum acționează organizațiile de 
partid, prin mijloacele muncii 
politico-educative, pentru reali
zarea la un nivel calitativ su
perior a sarcinilor ce revin in
dustriei și agriculturii pe anul

1975, implicit pentru îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
men ?

— Astăzi, fiecare al treilea locuitor 
are calitatea de angajat — ceea ce 
reliefează mutațiile profunde și di
mensiunile dezvoltării industriale. 
Oamenii muncii români și maghiari, 
care intr-un trecut nu prea indepăr- 
tat plecau in diferite localități in 
căutare de lucru, muncesc acum in 
propriul județ, in unități industriale 
moderne, exprimindu-și prin faptele 
lor atașamentul deplin față de Parti
dul Comunist Român, recunoștința 
fată de roadele atit de vizibile ale po
liticii sale.

Fără îndoială că o asemenea dez
voltare impetuoasă și rapidă a 
economiei județului ridică și nu

meroase sarcini noi în fata organe
lor și organizațiilor de partid, impli- 
cind firesc necesitatea perfecționării 
stilului și metodelor lor de muncă, 
în cadrul preocupărilor de ansamblu 
pentru asemenea perfecționări, am 
căutat și căutăm să orientăm orga
nele și organizațiile de partid în di
recția planificării și organizării ju
dicioase a activității, acordind o a- 
tenție deosebită îmbinării armonioa
se a sarcinilor curente cu cele de 
perspectivă. Este, neîndoielnic. un 
rezultat al rolului activ al organizației 
de partid, pătrunsă de un înalt spirit 
de responsabilitate comunistă, faptul 
că întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport, de pildă, a ra
portat îndeplinirea cincinalului cu 11 
luni și 3 zile înainte de termen, iar 
alte unități — întreprinderea de fier 
din Vlăhița, întreprinderea „Tehno- 
utilaj" din Odorheiu-Secuiesc — se 
mențin de timp îndelungat în rîndul 
fruntașelor.
(Continuare în pag. a IV-a)

0 reglementare a chiriilor 
în spiritul echității, al grijii 

pentru familiile cu mulți copii

80 LA SUTĂ DIN POPULAȚIA ȚĂRII CARE OCUPĂ LOCUINȚE 
PROPRIETATE DE STAT NU VA PLĂTI CHIRII MAJORATE

A FOST LANSATĂ LA CONSTANȚA

Nava Jomis" - cel mai mare 
mineralier construit m tara noastră

Ieri a avut loc o dublă 
premieră la Șantierul na
val din Constanta : inunda
rea primei camere a docu- 
rilor uscate și, odată cu a- 
ceasta, punerea in stare de 
plutire a primului minera
lier de 55 000 tdw, „Tomis", 
capul de serie al navelor 
românești de mare tonaj.

De la tabloul de coman
dă al casei pompelor, ope
ratorii dau drumul fluviu
lui subteran de ape in 
uriașa cameră de beton a 
docului, lungă de 360 me
tri și lată de 48 metri. Pu
ternicele motoare electrice 
și pompele principale exe
cutate de constructorii de 
mașini de la Reșița func
ționează ireproșabil.

178 000 metri cubi de apă

împresoară din toate păr
țile corpul navei. „Tomis", 
colosul de 12 000 tone — 
lung de 220 metri — (exact 
cit limitele maxime a două 
terenuri de fotbal) și inalt 
de 35 de metri (cit un bloc 
cu 10 etaje) — începe să 
plutească sub privirile pli
ne de bucurie ale hidroteh
nicienilor si ale navaliști- 
lor. care au executat, con
comitent. si docul, si nava, 
în pintecele ei. un motor 
uriaș — capabil să dezvolte 
o putere de 17 400 CP — e 
conectat deja la tabloul 
principal de distribuție.

„Tomis" este echipat cu 
aparatură modernă de na
vigație. la nivelul tehnicii 
mondiale, cu o stație de ra
dio capabilă să tină legătu

ra cu țara, din orice punct 
al globului, și cu o instala
ție de desalinizare a apei 
de mare pentru consumul 
propriu.

„Tomis", prima navă 
de mare tonaj lansată, 
intră acum în faza fi
nală de centrare a moto
rului, de retușuri, de echi
pare cu ultimele instalații 
pentru a fi gata de marș 
la 1 Mai 1975, conform an
gajamentului asumat de 
constructorii navali de aici. 
Ei sint hotărîți, astfel, să 
devanseze cu 7 luni terme
nul inițial de dare în ex
ploatare a navei.

George M1HĂESCU
corespondentul „Scintell"

După cum s-a comunicat, la propu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
recenta plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a stabi
lit — iar Marea Adunare Națională 
a legiferat — ridicarea cuantumului 
minim lunar de venituri pe membru 
de familie, pină la care nu se majo
rează chiriile : de la 1100 lei, Ia 1 500 
lei. De asemenea, pentru cazurile in 
care se depășește acest cuantum, ma
jorarea chiriilor prevăzută in Legea 
nr. 5 din 1973 — majorare diferen
țiată in funcție de nivelul retribuției, 
respectiv al pensiei, care a constituit 
baza de calcul a chiriei (adică re
tribuția sau pensia cea mai mare din 
familie) — se va face după noi pla
foane : pină la 1 800 lei lunar — cu 
50 la sută ; de la 1801 la 2 200 lei — 
cu 75 la sută ; peste 2 200 lei — cu 
100 la sută (in locul celor prevăzute 
inițial : pină la 1 500 lei ; de la 1 501 
la 2 000 lei ; peste 2 000 lei). In acest 
fel, circa 80 Ia sută din populația ță
rii, care ocupă locuințe proprietate 
de stat, nu va plăti chirii majorate.

— Creșterea cuantumului venitului 
mediu lunar pe membru de familie 
și a celor 3 plafoane de calcul a chi
riei — ne spune Ion Tudor, vicepre
ședinte al Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare — do
vedește încă o dată grija perma
nentă a conducerii de partid și de 
stat pentru nivelul de trai al celor 
ce muncesc. Prin noile reglementări 
s-a avut în vedere corelarea plafoa
nelor medii de venituri existente la

data adoptării Legii nr. 5 din 1973, 
cu noile plafoane de venituri, deter
minate de majorarea retribuției in 
anii 1974 și 1975. De ridicarea cuan
tumului de venit mediu lunar pe 
membru de familie sub care nu se 
majorează chiria beneficiază, în pri
mul rind. familiile cu mai mulți co
pii și cele care realizează venituri 
mai mici. Bunăoară, dacă in condiții
le cuantumului inițial, familiilor cu 
patru membri, care realizau un venit 
mediu lunar pe membru de familie 
mai mare de 1 100 lei — și, deci, pe 
întreaga familie se cumula un venit 
total de peste 4 400 lei — li s-ar fi. 
majorat chiria, acum aceasta rămîne 
aceeași, ca și in cazul tuturor familii
lor care totalizează venituri lunare 
de pină la 6 000 lei. La familiile for
mate din 3 membri, chiria rămine 
aceeași dacă veniturile totale ale fa
miliei sint de pină la 4 500 lei (căci 
nu se depășește venitul mediu lunar 
pe membru de familie de 1 500 lei) ; 
Ia familiile cu 5 membri, chiria nu se 
majorează dacă veniturile totale pe 
familie nu trec de 7 500 lei (față de 

„ 5 500 lei, cît era cuantumul maxim 
inițial). Ș.a.m.d. Spre exemplu, în 
condițiile vechilor plafoane, chiria 
unei familii cu 3 persoane (din 
care un copil), care realizea
ză un venit pe familie de 3 500 
lei (2100 lei titularul contractului 
și 1 400 celălalt membru de familie) 
ar fi trebuit majorată cu 100 la șuti 
(pentru că depășea cuantumul lu-
(Continuare în pag. a II-a)
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Sarcini suWiniate fe recenta ședință a Comiteialiii Politic Enecotin al C. C. al P. C. B. SFECLA DE ZAHĂR
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., examinlnd în ședința 

din 19 martie a.c. rezultatele obținute în 1974 în înfăptuirea unor im
portante sarcini economice, a criticat lipsurile care se mai manifestă 
Si a stabilit unele măsuri menite să ducă la îmbunătățirea activității 
în anul 1975, In cadrul problemelor analizate, o deosebită însemnătate 
s-a acordat folosirii iudicioase a fondului de timp disponibil de lucru 
al mașinilor, utilajelor si instalațiilor aflate in dotarea întreprinderilor 
— ca unul din factorii esențiali pentru realizarea în bune condiții a 
planului pe acest an. Comitetul Politic Executiv a indicat ca ministe
rele. centralele industriale si întreprinderile să acționeze operativ pen
tru înlăturarea neajunsurilor în acest domeniu, spre a se folosi cit 
mai rațional potențialul productiv al unităților industriale.

în perioada ce a trecut din acest an 
s-au intensificat acțiunile organizato
rice și politice de masă care să ducă 
la mobilizarea tuturor forțelor pentru 
valorificarea deplină, mai judicioa
să, a capacităților de producție. în 
acest sens, preocupările și. mai ales, 
rezultatele consemnate de la începu
tul anului, în multe din întreprinde
rile arădene. constituie o dovadă e- 
locventă a faptului că. atunci cînd 
factorii de răspundere din unități si-

Ce relevă o re
centă analiză e- 
fectuată de Co
mitetul județean 
Arad al P.C.R. cu 
privire la utiliza
rea capacităților 
de producție, a 
mașinilor și uti
lajelor existente 
în întreprindere? 
Din caul locului 
se cuvine subli
niat că întregul 
ansamblu de mă
suri organizatori
ce și politice în- 

. treprinse în uni
tăți și-a găsit o 
finalitate conclu
dentă în rezulta
tele mereu mai 
bune obținute în 
nulul. Bunăoară, 
tă la o mie 
— indicatorul < 
ciența folosirii capacităților de pro
ducție — a cunoscut creșteri în
semnate. Astfel, la întreprinderea de 
vagoane, de la 4 095 lei în 1971, pro
ducția la o mie de lei fonduri fixe 
a ajuns la 4 281 lei în 1974 ; la în
treprinderea de strunguri de la 1 169 
lei. la 1 584 lei ; la întreprinderea 
textilă „U.T.A." de la 946 lei la 965 
lei. Totodată, beneficiul la 1 000 leî 
fonduri fixe a sporit considerabil, iar 
productivitatea muncii a înregistrat 
un ritm superior de creștere — 
toate acestea pe calea ridicării gra
dului de înzestrare a forței de muncă 
cu mașini și utilaje moderne, de 
mare randament, folosirii mai bune 
a mijloacelor tehnice.

Principalele modalități care au a- 
sigurat obținerea acestor rezultate au 
fost : atingerea, inainte de termen, a 
parametrilor proiectați de unele o- 
biective noi (fabrica de nutrețuri 
combinate, secția de mobilă stil din 
cadrul C.P.L. Arad), extinderea co
laborărilor dintre unitățile republica
ne și cele ale cooperației meșteșugă-

„locurilor înguste" ș.a. Exemplul în
treprinderii de vagoane și al între
prinderii de strunguri care, pentru 
înlăturarea unor „locuri înguste" 
și-au propus, în acest an. să reali
zeze. prin autoutilare, o presă hi
draulică de 350 tone și. respectiv. 9 
mașini specializate de 
după proiecte proprii

pentru frezat 
cu dispozitive

timpul așchierii, 
a avansurilor a și 
început să pro
ducă) se cere ur
mat și de cele
lalte unități, mai 
ales în ceea ce 
privește finaliza
rea, în timp scurt, 
a obiectivelor din 
planul de autodo- 
lare. Iar faptul 
că. pe baza holă- 
rîrii biroului co
mitetului jude
țean de partid, 
în cursul acestui 
an se va trece 
treptat — con
form unui grafic 
realist — la ci- 
bernetizarea, in 
toate întreprinde
rile, a lansării și 

urmăririi producției, a evidenței 
cheltuielilor și a stocurilor va 
permite cunoașterea operativă a 
situației încărcării utilajelor, crein- 
du-se posibilitatea luării imediate a 
unor măsuri corespunzătoare pentru 
lichidarea neajunsurilor.

Toate acestea relevă că posibilită
țile de ridicare a indicilor de utili
zare a capacităților de producție din 
unitățile economice ale municipiului 
si județului Arad nu au fost epuiza
te si că pentru punerea lor în va
loare sînt necesare noi eforturi si
preocupări mai intense, în spiritul
recentelor sarcini trasate de Comi
tetul 
P.C.R. 
ceastă 
zările 
s-a dat peste plan o producție de 15 
milioane lei, obținută — în măsură 
covirșitoăre — pe baza folosirii mai 
bune a capacităților în toate între
prinderile. a ridicării randamentului 
în utilizarea mijloacelor tehnice șl 
timpului de lucru.

gregat 
văzut 
re automată, în

tip agregat 
(primul a- 
came pre- 
de regla-

@ în toate zonele se poate însămîrița din plin
© Timpul optim și tehnologia culturii se cer respectate riguros

Folosirea cu randament maxim
a mașinilor și utilajelor

Experiența întreprinderilor arâdene confirmă: acțiunile întreprinse pentru utilizarea 
integrală a capacităților productive sînt răsplătite prin însemnate sporuri de producție

i îndeplinirea pla- 
producția realiza- 
lei fonduri fixe

ce exprimă efi-

reștl, ale Industriei locale, reorgani
zarea fluxurilor tehnologice și per
fecționarea procesului de producție 
în mari unități, ca întreprinderea de 
strunguri, întreprinderea de articole 
metalice pentru mobilier și binale, 
combinatul de prelucrare a lemnului 
si altele.

Dar. așa cum a reieșit din analiza 
amintită, rezultatele unor unități de 
pe platforma industrială arădeană 
puteau fi mult mai bune, dacă ele 
n-ar fl fost diminuate de anumite 
neajunsuri care s-au manifestat toc
mai in domeniul folosirii capacități
lor de producție. în ramura construc
țiilor de mașini din județ, de exem
plu. timpul neutilizat a reprezentat, 
în anul trecut, 22,4 la sută din fon
dul total de timp disponibil. Cauzele : 
încărcarea neuniformă a unor grupe 
de utilaje, stagnările prea dese deter
minate de defecțiunile accidentale, 
neasigurarea ritmică cu materii pri
me. comenzi si forța de muncă nece
sare. De asemenea, un mare număr 
de ore-mașină s-au irosit și datori
tă execuției necorespunzătoare a lu
crărilor de întreținere și reparații 
la utilaje, lipsei unor piese 
schimb.

tuează In centrul atenției, cu și mai 
multă acuitate, problemele privind 
utilizarea corespunzătoare, eficientă 
a mijloacelor tehnice, 
producție scontate nu 
înregistreze, ceea ce 
înfăptuirea sarcinilor 
acest an. ultimul din actualul cinci
nal. Acțiunile stabilite la nivel de 
județ — pentru realizarea cărora se 
acționează acum în toate întreprinde
rile — sînt completate. în funcție de 
specificul fiecărei unități, cu noi mă
suri concrete. Se au in vedere re
ducerea cu cel puțin 3 Ia sută, fată 
de prevederile normativelor, a peri
oadelor de imobilizare a utilajelor in 
reparații, precum și respectarea cu 
strictețe a graficelor de reparații, 
evitarea stagnărilor cauzate de 
defecțiunile accidentale ; asigura
rea de muncitori calificați in toate 
cele trei schimburi, concomitent cu 
perfecționarea continuă a pregătirii 
lor profesionale : extinderea Intr-un 
procent mai mare a servirii mal 
multor mașini de către un munci
tor : intensificarea acțiunilor de re- 
amplasare corespunzătoare a utilaje
lor in flux tehnologic, modernizarea 
tehnologiilor de fabricație, eliminarea

sporurile 
întirzie să 
contribuie 
de plan

de 
se 
Ia 

din

Politic Executiv al C.C. al 
Un stimulent puternic în a- 

Drivintă reprezintă reali- 
dln ianuarie—februarie, cînd

Constantin S1M1ON
corespondentul „Scînteil

In acest an se vor cultiva 255 000 hectare cu sfeclă de zahăr. Din 
datele oferite de centrala de specialitate rezultă că pînă joi 20 martie 
a fost însămințată 55 la sută din suprafața prevăzută a se cultiva. Ci
frele înscrise pe harta de mai jos reprezintă procentul în care a fost 
însămințată sfecla de zahăr in cooperativele agricole din județul res
pectiv.

Am solicitat pe tov. dr. docent IOAN POPOVICI. directorul Insti
tutului de cercetări pentru cultura cartofului sl sfeclei Brașov, să_ co
menteze această situație și să facă unele recomandări în legătură eu 
desfășurarea semănatului.

Opinia specialiștilor...
Trebuie remarcat, ne-a spus in

terlocutorul nostru, că semănatul 
sfeclei de zahăr a decurs pînă acum 
în ritm normal, ritm determinat de 
temperatura și gradul de aprovizio
nare a solului cu apă. Privind situa
ția care reprezintă rezultatele obți
nute la semănat rezultă că lucrările 
sînt mai avansate în județele aflate 
în zona întîi, adică județele situate 
în sudul șl sud-vestul țării. Este 
normal să fie așa, deoarece în zona 
de sud solul are o rezervă mai mică 
de apă și semănatul trebuie să se 
facă mai devreme^ pentru ca plantele 
să poată răsări. Trebuie făcute efor
turi ca. in timpul cel mai scurt, toate 
județele situate în zona întîi să în
cheie semănatul sfeclei. în estul tării, 
lucrările abia au demarat. întru- 
cit temperatura solului este în creș
tere, iar aprovizionarea solului cu 
apă nu este satisfăcătoare, se cere 
ca și în această zonă să se treacă 
din plin la semănatul sfeclei de za
hăr. Riscul este mai mare atunci 
cind se întîrzie semănatul decît în 
cazul efectuării mai de timpuriu a 
acestei lucrări. în Transilvania, lu
crările sînt abia la Început. In aceas
tă zonă, solul este destul de bine a- 
provizionat cu apă. De aceea, tre
buie să se urmărească îndeaproape 
ca. pe măsură ce terenurile se zvîntă. 
să se treacă cu toate forțele la se
mănat. în acest scop, vor trebui a- 
lese. cu prioritate, terenurile cu ex
punere sudică, cele de pe care apa 
se scurge mai repede. După cum se 
știe, sfecla de zahăr se poate semă
na cînd temperatura solului ajunge

această tempera
și e în continuă 
semănatul trebuie

la 3—4 grade. Or, 
tură s-a realizat 
creștere. Peste lot, 
să lie intensificat.

Sînt și alte clemente de care, acum 
la semănat, trebuie să se țină sea
ma. Pentru a se evita pierderea 
anei din sol este indicat să se pre
gătească atît teren cit se însămin- 
tează in cursul unei zile. Erbicidel# 
să fie folosite. în primul rînd, pe te
renurile care se însămînțează cu să-

mînță monogermă. După cum se știe, 
institutul nostru și-a canalizat efor
turile spre crearea unor noi soiuri 
de sfeclă mai productive, monoger- 
me genetic, capabile să dea produc
ții mari în condiții de irigare. Cu să
mânța din cele două soiuri mono- 
germe se însămînțează in acest an 
5 000 hectare. Trebuie avut în vedere 
ca. în special pe aceste terenuri, lu
crările să fie executate la un înalt 
nivel calitativ, astfel îneît să se ob
țină recolte record. De asemenea, 
este recomandabil să se folosească 
dispozitivele de administrat îngrășă
minte chimice cu fosfor, întrucît a- 
ceste îngrășăminte vor da vigoare 
plantelor. Pe terenurile amenajate 
pentru irigat, unde solul nu are u- 
miditate suficientă, este necesar ca. 
dună semănat, să se facă o udare de 
stimulare a răsăririi, administrîn- 
du-se 300—400 metri cubl de apă la 
hectar. încheierea semănatului in li
mitele timpului optim si respectarea 
tehnologiei stabilite vor permite ob
ținerea unor recolte mari la hectar.

...și situația in trei județe
TIMIȘ Sfecla de zahăr 

ocupa în acest 
18 000 ha.

se însămînțase 78 la

va 
an 

Pînă

0 REGLEMENTARE A CHIRIILOR
Un colectiv fruntaș își prezintă fruntașii

Marea întreprindere „23 August" din Capitală a fost distinsă, recent, 
cu „Ordinul Muncii" clasa I. pentru cîștigarea locului întii — împreună 
cu alte unități — în întrecerea socialistă din anul trecut. Pînă In pre
zent, colectivul de aici a obtinut un avans de patru luni și șaisprezece 
zile la productia-marfă (ceea ce reprezintă un spor de 782 milioane lei) 
și de patru luni și șapte zile la producția globală (un spor de 823 
milioane lei) față de prevederile inițiale ale cincinalului. Bune rezul
tate s-au consemnat si în domeniul îndeplinirii planului tehnic, reali- 
zîndu-se — între altele — locomotiva Diesel electrică de 1 250 CP. presa 
hidraulică monoetaiată de 5 000 tone pe an, o gamă de compresoare 
pentru chimie s.a. In imaginile alăturate, iată citiva dintre oamenii 
de frunte ai uzinei (de la stingă la dreapta) : Radu Pavel, muncitor, 
Valeriu Ungureanu, șef secție, și Marin Costache, maistru, Nicolae Mc- 
lincc, strungar. Radu Radu, șef de echipă.

Foto : Eugen DICHISEANU

(Urmare din pag. I)

CONTRASTE
Ventilatoare în vînt

— Avem de executat
— ne relata de
unăzi tovarășul Ion 
Manea, secretarul co
mitetului de partid al 
întreprinderii de ven
tilatoare din București
— 12 ventilatoare V- 
540. Potrivit planului 
de colaborare primit 
de la centrala indus
trială de care aparți
nem. forjarea și prelu
crarea mecanică a unor 
piese urma să se reali
zeze la întreprinderea 
de mașini 
Capitală.

grele din

în

că 
s-a

întîmpinăm șl 
partea între- 

„Grivița ro-
— Ce este rău 

asta ?
— Nimic. Doar 

forjarea pieselor
realizat cu întîrziere. 
iar pentru prelucrarea 
mecanică a unor pie
se sintem nevoiti sâ 
facem apel la bună
voința altor unități.

— De ce ?
— Pentru că centra

la a.stabilit un parte
ner de cooperare ale 
cărui capacități de 
producție sînt supra
încărcate. Multe greu-

tăți 
din 
prinderii 
șie" din Capitală, care 
refuză să ne execute o 
serie de piese forjate 
și turnate din oțel, deși 
există contracte, deși 
facem parte din ace
eași centrală indus
trială.

— Care centrală 1
— Centrala indus

trială de utilaj tehno
logic, chimic, petrolier 
și minier.

Comentariile sînt de 
prisos.

Neglijența la licitație
că la ca-Se spune 

lea ferată totul merge 
ca pe roate. Dar la 
Bacău nu-i chiar așa. 
Un control efectuat de 
curînd asupra modului 
în care sînt primite, 
păstrate și expediate 
bunurile materiale în
credințate pentru 
transport stației C.F.R. 
Bacău a scos la iveală 
lucruri incredibile. A- 
proape 140 de contei- 
nere încărcate cu măr
furi de valoare, 
trebuiau să intre 
ratlv în procesul 
producție sau in 
cultul comercial, 
neexpediate de

care 
ope- 

de 
cir- 
zac

3—4

luni de zile. Cauza : 11 
s-au pierdut documen
tele de transport. Și 
firește, în această si
tuație nimeni nu poa
te ghici ale cui sînt 
mărfurile. Dar ca și 
cum nu s-ar fi întîm- 
plat nimic, factorii de 
răspundere și-au văzut 
liniștiți de 
„Uitate" pe 
gării, 
s-au 
cazul 
pentru copii expediate 
de cooperativa mește
șugărească „Sporul" 
din Bacău pentru be
neficiari din Craiova, 
ca și al stofelor livrate

treburi, 
rampa 

multe mărfuri 
degradat. Este 
plăpumioarelor

de întreprinderea „Pro
letarul" tot din Bacău 
pentru beneficiarii din 
Miercurea Ciuc. Alte 
28 de conteinere, cu 
acte In regulă, stau 
uitate în magazia sta
ției de... 574 zile. Curios 
este faptul că au uitat 
de ele și expeditorii, și 
beneficiarii. Cineva s-a 
gîndit să scoată toate 
aceste mărfuri la lici
tație. Bună idee ! Cu o 
singură precizare : să 
se scoată la licitație și 
neglijența. Așa se va 
vedea cine dă mai 
mult celor ce — pe 
drept — merită severe 
sancțiuni.

Programarea... „reprogramărilor11
Construcția comple

xului avicol integrat 
pentru producția de 
carne de pasăre din 
județul Brașov trebuia 
să înceapă, așa cum 
este prevăzut, în cel 
de-al doilea trimestru 
al anului în curs. Va 
începe? Foarte proble
matic. De ce ? Lipseș
te documentația teh-

nică. Proiectele 
buiau predate 
structorului încă la 30 
iunie anul trecut. Ter
menul nu s-a respec
tat. După reprograma- 
re, s-a stabilit ca do
cumentația să fie asi
gurată pînă la 31 mar
tie a.c. Departamentul 
agriculturii de stat nu 
a întreprins măsuri

tre- 
con-

ferme pentru recupe
rarea timpului pierdut, 
deși conform legislației 
In vigoare documenta
ția trebuia predată 
constructorului cu o 
jumătate de an înainte 
de începerea lucrări
lor. Prin programarea... 
„reprogramărilor", puii 
nu vor putea ieși cu- 
rînd din găoace.

nar al veniturilor pe membru de fa
milie de 1100 lei. iar retribuția titu
larului de contract era mai mare de 
2 000 lei) ; în condițiile noilor regle
mentări. in acest caz chiria nu su
feră nici un fel de modificare.

— întrucit foarte multi cetățeni 
sînt interesați să clarifice la centrele 
de administrație locativă situația 
chiriei în noile condiții prevăzute de 
lege, ce măsuri au fost luate pentru 
ca operațiunile de rigoare să decurgă 
normal 1

— Imediat după aprobarea noilor 
reglementări a avut loc la nivelul 
comitetului nostru o întilnire cu di
rectorii întreprinderilor de gospodă
rie comunală și 
cativă din toate 
care prilej s-au 
concrete necesare 
me a operațiunilor 
stabilit să se identifice toate 
tractele de închiriere care se 
drează în limitele cuantumului 
venit de pînă la 1 500 lei pe membru 
de familie, urmînd ca celorlalți po
sesori de contracte de închiriere 
li se calculeze chiriile tn funcție 
noile plafoane.

...Ne-am oprit în cursul zilei 
ieri în mai multe centre de admi
nistrație locativă din Capitală, pen
tru a vedea la fața locului cum se 
desfășoară operațiunile de stabilire 
a chiriilor după noile prevederi.

— I.C.R.A.L.-ul nostru, care ad
ministrează un sfert din spațiul lo
cativ al Capitalei, a și încheiat in 
cursul dimineții de azi (ieri — n.n.) 
acțiunea de identificare a 
contractelor la care chiria 
hemodificată — ne informează Ni
colae Ploaie, directorul I.C.R.A.L. 
Vitan. De asemenea, am și început 
refacerea calculelor — 
noile trepte — pentru 
de contracte care au 
membru de familie de 
și au depuse la noi adeverințe de 
retribuție. Operațiunea care va ne
cesita totuși mai mult timp — și 
pentru care am mobilizat pe teren 
întreg aparatul întreprinderii — este 
refacerea sau înlocuirea de către 
chiriași a declarațiilor proprii de 
venituri. In acest sens, acei cetățeni 
care realizează un venit pe membru 
de familie de pînă la 1 500 Iei și care 
aveau depuse la centrele 
I.C.R.A.L. doar declarații de 
turi, vor trebui să depună 
pentru toți membrii de familie ade
verințe cu veniturile realizate și cu 
retribuția lunară. Cei care realizează 
un venit mediu lunar pe membru de 
familie mai mare de 1 500 lei vor tre
bui să se prezinte Ia centrele 
I.C.R.A.L. pentru reînnoirea declara
țiilor de venituri, nefilnd 
deocamdată prezentarea de 
rințe de la locul de muncă.

...La uzinele „Electronica", 
după apariția și publicarea 
cărilor aduse legii, 
dicatului a acționat operativ și 
creț.

— înainte de a vă relata ce 
suri a luat comitetul sindicatului 
pentru a facilita angajaților noștri 
recalcularea chiriei, țin să precizez 
— ne spune Ion Moise, președintele 
comitetului — că noile prevederi ale 
Legii nr. 5 din 1973, așa cum au fost 
ele modificate, se concretizează, la 
nivelul întreprinderii noastre, in-

administrație lo- 
județele tării, cu 

indicat 
desfășurării 

cuvenite.

măsurile 
opti- 

S-a 
con- 
inca- 

de

să 
de

de

tuturor 
rămîne

în funcție de 
acei titulari 
un venit pe 
peste 1 500 iei

noastre 
veni- 

Imediat

necesară 
adeve-

imediat 
modifi- 

comitetul sin-
con-

mă-

miercuri seara
sută din această suprafață. Mai mult 
de două treimi din cele 139 de coope
rative cultivatoare de sfeclă de zahăr 
au și încheiat semănatul. Demn de 
subliniat este și faptul că aproape 
peste tot se execută lucrări de bună 
calitate. De aceea, specialiștii sînt me
reu pe cîmp, între mecanizatori, su
praveghind permanent desfășurarea 
lucrărilor. Mecanizatorii din secțiile 
Lovrin, Comloșu-Mic și Comloșu- 
Mare ale S.M.A. Gotlob au executat 
numai lucrări notate cu „foarte 
bine1'. Firește, rezultatele în general 
bune nu reflectă pe de-a-ntregul po
sibilitățile reale de care dispun coo
perativele agricole din acest județ. 
După cum ni s-a spus 
agricolă județeană, în unele 
semănatul a întîrziat. Aceasta se da- 
torește faptului că s-au așteptat er- 
bicidele (prevăzute a fi administra
te pe 4 000 hectare), care au intrat- 
în baza de aprovizionare abia în 
cursul zilei de luni. Acest motiv nu 
justifică decît în mică măsură rămî- 
ncrile în urmă înregistrate înt.r-o se
rie de unități. Astfel, din cele 1064 
hectare pe care le au de însămînțat 
cu sfeclă de zahăr mecanizatorii de 
la S.M.A. Biied. doar 120 ha urmea
ză să beneficieze de erbicide. Și to
tuși suprafața semănată pînă acum 
reprezintă numai 55 ,1a sută din cea 
planificată. Fapt este că aici semă
natul a început mai tîrziu decît în 
alte zone și nu se lucrează cu toate 
forțele. Directorul adjunct al direc
ției agricole județene, ing. Nagy Zol- 
tan, ne spune că au fost trimiși în 
unități specialiști de la direcție, din 
celelalte organisme de profil jude
țene, pentru a ajuta la fața locului 
în luarea de măsuri privind încheie
rea semănatului cel tîrziu pînă la 
sfîrșitul acestei

la direcția 
unități

i cel tîrziu pînă la 
săptămîni.

IALOMIȚA:

Pre- 
Valea 
asigu-

sînt resturi vegetale pe cîmp. 
ședințele cooperativei agricole 
Ciorii, Gheorghe Mandu, ne-a 
rat că pînă sîmbătă vor fi semănate 
și cele 100 hectare care au mai rămas. 
Terenul este pregătit. în unele locuri 
Întârzierea semănatului se datoreșta ' 
slabei organizări a muncit Astfel. z 
președintele cooperativei agricole 
Rași, tov. NIcolae Voicu, afirma că 
a realizat numai 15 ha din 200, pen
tru că „am avut de semănat 30 hec
tare de masă verde și 70 hectare de 
lucemă". Contabilul-șef al cooperati
vei agricole Bucu. tov. Alexandri 
Badea, susținea că „am semănat 14 
hectare din 60, pentru că a trebuit 
să pregătim terenul de două ori cit 
combinatorul și să-l nivelăm per
fect". Evident, cu justificări nu se 
poate asigura recolta viitoare. în 
aceleași condiții, alte cooperative a- 
gricole din județ au terminat semă
natul sfeclei de zahăr.

BACĂU

tr-o cifră edificatoare pentru pro
porția efectelor concrete ale modifi
cărilor : potrivit prevederilor iniția
le, din totalul personalului întreprin
derii noastre, 600 tovarăși ar fi ur
mat să plătească, de la 1 aprilie, chi
ria majorată ; astăzi, in această si
tuație au mai rămas aproximativ 
100 I Diferența de circa 500 este cu 
atit mai semnificativă cu cit, în luna 
august anul trecut, peste 80 la sută 
din angajații noștri au beneficiat de 
noua mărire a retribuției.

Sintem în posesia acestor date de
oarece la ora actuală eliberarea noi
lor adeverințe de venituri este aproa
pe încheiată. Lucru posibil, pentru 
că responsabila noastră cu probleme 
sociale și șeful serviciului personal- 
învățămint și remunerație au luat 
încă de miercuri dimineața legătura 
direct cu “ 
și ne-am 
de făcut, 
de acum
corect de întocmire a adeverințelor 
de venituri. După aceea, am făcut o 
scurtă instruire a membrilor comi
tetului și a organizatorilor de gru
pe sindicale care, la rîndul lor, s-au 
deplasat în secții, la locurile de 
muncă, și le-au dat muncitorilor 
toate lămuririle necesare. A urmat e- 
liberarea adeverințelor, care s-a făcut 
operativ și fără nici o aglomerație, 
pentru că pregătisem formulare tip, 
iar secțiile și muncitorii au fost pro
gramați pe etape.

La ieșirea 
discuție cu 
treprinderii.

— Familia 
soane — ne 
Grigore Calotescu 
venit lunar — după ultima 
jorare a retribuției 
gust 1974 — de 
iar soția

I.C.R.A.L.-ul din sector — 
clarificat exact ce avem 

cum se va calcula chiria 
înainte și care este modul

din schimb, purtăm o 
citiva din angajații ln-

mea. formată din 4 per- 
spune șeful de atelier 

realizează un
ma-

din luna au-
4 640 lei. Eu 2 880,

1 760 lei. După reglemen-

aparta- 
la

tarea inițială, pentru 
mentul pe care l-am primit de 
întreprindere cu doi ani in urmă aș 
fi plătit o chirie majorată cu 100 la 
sută. După noile prevederi, chiria nu 
mi se va mai modifica. Voi plăti, 
adică, tot 109 lei. Sînt foarte mulțu
mit.

— Și eu sînt în aceeași situație — 
intervine tehnicianul Ion Marcu, de 
la secția 26 televizoare. In familia 
mea intră două ciștiguri : al meu și 
al băiatului — in total 3 919 lei. So
ția este casnică. In condițiile vechilor 
plafoane, chiria apartamentului pe 
care-1 locuiesc mi s-ar fi majorat 
100 la sută. Acum însă nu mi se 
mai majorează nici măcar cu un leu.

...Calcule asemănătoare si-au fă
cut sau își fac. în aceste zile, sute de 
mii de oameni ai muncii, de cetățeni. 
Gindurile lor se întîlnesc. desigur, 
cu gindurile interlocutorilor noștri 
de la „Electronica". Sînt gînduri de 
mulțumire și recunoștință pentru 
această nouă expresie a grijii 
stanțe cu care partidul șl statul 
preocupă de creșterea nivelului 
trai, de asigurarea unor condiții 
muncă și viață tot mai bune tutu
ror cetățenilor tării.

Vastul program de investiții în do
meniul locuințelor (prin creșterea 
continuă a ritmului de construcții, în 
cincinalul următor se vor realiza 
peste un milion de locuințe noi), aju
torul pe care statul il acordă — în 
credite, materiale și în execuție — 
celor care își construiesc locuințe 
proprietate personală, ilustrează e- 
locvent și concret preocupările 
manente ale partidului nostru 
tru a asigura tuturor cetățenilor 
diții de locuit, de 
bune.

Din cele 15 000 ha 
prevăzute a se cul
tiva cu sfeclă de 

zahăr, pînă la 20 martie au fost în- 
sămînțate 14100 ha. Lucrările pu
teau fi mai avansate. O dovedesc 
experiența și rezultatele cooperati
velor agricole Făcăieni. Rovine. A- 
mara. Ceacu. Vlad Țepeș, Gheorghe 
Doja, Gheorghe Lazăr și altele care 
au terminat această lucrare. In u- 
nele unități. încheierea semănatului 
e o problemă de orc. Astfel, coope
ratorii din satul Iazu au însămînțat 
150 ha cu sfeclă de zahăr. Lucrarea 
va continua și pe celelalte 10 ha. pe 
care se folosește sămînță monoger- 
mă. La cooperativa agricolă din 
comuna Scînteia au fost însă- 
mînțate 360 ha din cele 410 planifi
cate. La cîmp lucrau trei semănă
tori. Mecanizatorul Radu Cristache 
se arăta nemulțumit de faptul că. 
deși s-au aplicat două disculri, mai

Din suprafața pre
văzută a se cultiva 
— 6 500 hectare — 

au fost însămînțate 500 hectare. Lu
crările au inceput numai de luni, mai 
precis de cind vremea s-a încălzit. In
tr-un timp scurt, cooperativele agrico
le din Căbești, Podu-Turculul, Dealul 
Perjului, Bogdănești, Cașin au încheiat 
semănatul sfeclei. Pe terenurile coo
perativei agricole din comuna Med
iae Bălcescu, bunăoară, lucrau pe 
cîmp 21 tractoare : unele pregăteau 
terenul, altele semănau sfecla. Aflat 
printre mecanizatori pentru a ve
ghea la calitatea semănatului, ingi
nerul Dumitru Asaftei, președintele 
unității, ne spunea că pentru a nu 
se nierde apa din sol, tot terenul ce 
se pregătește se seamănă în aceeași 
zi. Pînă acum au fost însămînțate 
peste 100 de hectare, iar în urmă
toarele 2—3 zile această lucrare se 
va încheia pe întreaga-suprafață'pla
nificată de 220 ha. Ritmul semăna
tului 
dese 
nele 
nașe
muna vecină Nicolae Bălcescu 
Cra cu toate forțele. Lucrările se des
fășoară lent și în cooperativele a- 
gricole din Letea Veche. Berești-Bis- 
trița, Onișcani. Valea Seacă. Sascut 
și Luizi Călugăra. In legătură cu a- 
ceastă situație am cerut explicații 
inginerului Eugen Arsenie, director 
adjunct la direcția agricolă județea
nă : „Citeva zile mai friguroase ne-au 
ținut, ce-i drept, in loc. Dar s-a lu
crat din plin la pregătirea patului 
germinativ. Acum am dat cuvint de 
ordine să se însămînțeze peste tot. 
Sperăm ca. în această săptămină, să 
terminăm semănatul".

poate fi mult sporii. O 
faptele. în vreme ce în 
Fărăoani si Cleja nu se 
nici un hectar cu sfeclă.

dove- 
comu- 
semă- 
în co
se lu-

Cezar IOANA 
Lucian C1UBOTARU 
Gheorghe BALTA 
corespondenții „Scinteli

viată mereu

Florin 
Mihai

C1OBANESCU 
IONESCU

„TEROMMAȘI, O MARCĂ DE
Combinatul de fire și fibre 

sintetice din Iași, intrat în func
țiune în 1959 și dezvoltat în ac
tualul cincinal — producția fiind 
de trei ori mai mare in acest an 
— a devenit cunoscut în țară și 
în străinătate pentru multiplele 
sortimente de fibre și fire polie- 
sterice realizate. Pînă acum 
,s-au produs fibre poliesterice de 
toate tipurile — lină, bumbac și 
in — care se livrează sub for
mă tăiată și pală pentru filatu
rile cardate și pieptănate, pre
cum și aproape 40 tipuri de fire 
fine și groase, cerute de bene
ficiari in vederea fabricării de 
țesături tip mătase fină, ață de 
cusut, stofe de haine, țesături 
impermeabile, furtunuri, benzi 
transportoare, piase pescărești, 
cauciucuri cu inserție ș.a. Re
cent, s-au introdus în producția 
de serie și un tip de fibră co- 
poliesterică, care se folosește la 
fabricarea suportului necesar

mai

pieilor sintetice, și mai multe 
sortimente de fire texturate, so
licitate de fabricile de tricotaje 
pentru producerea lenjeriei fine, 
bluzelor, perdelelor.

Colectivul de cercetare și cre
ație din combinat, in colaborare 
cu specialiștii centralelor linii 
și bumbacului, experimentează 
în prezent și fibre tip lină și 
bumbac lucioase cu secțiune pro
filată, din care se obțin țesă
turi șl tricoturi de efect, cu 
aspect strălucitor. Tot aici s-a 
realizat și o fibră copollesterică 
tip bumbac, cu anumite caracte
ristici ce conferă țesăturilor și 
tricoturilor proprietatea de a nu 
se mai scămoșa la purtare și 
spălare. S-a pus la punct și o 
rețetă nouă de realizare a fire
lor poliesterice cu hidrofilie 
mărită; ceea ce permite confec
țiilor să poată fi purtate mai 
bine.

în colaborare cu specialiștii de

PRESTIGIU
la ICECHIM, se experimen
tează și fibre copoliesterice tip 
lină destinate tricoturilor, care 
se pot vopsi la temperatura de 
fierbere cu coloranți indigeni ba
zici sau acizi. Se vopsesc în 
acest fel și pale poliesterice, 
deocamdată,- în două nuanțe de 
gri și una de albastru, iar aceste 
operații nu mai trebuie efec
tuate în filaturile unde fibra se 
livrează.

Toate aceste produse, cunoscu
te sub marca „Terom" Iași, se 
situează la nivelul celor mai 
bune fibre și fire sintetice din 
lume — și aceasta prin compor
tarea excelentă la purtare și 
spălări repetate, fiind rezistente 
la acțiunea tuturor detergenți- 
lor stabiliți pentru întreținerea 
țesăturilor sintetice.

Consfătuire pe țara 
privind creșterea 

viermilor de mătase

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteil1

CRAIOVA (Prin telefon de la 
Nicolae Băbălău). — Pornind 
de la considerentul că județul 
Dolj deține primul loc pe țară 

‘ în ceea ce privește 
viermilor de mătase, 
s-a organizat o 
consfătuire privind 
viermilor de mătase, 
participat specialiști 
direcțiilor agricole 
județele producătoare de gogoși 
de mătase, precum și reprezen
tanți ai întreprinderilor de 
preindustrializare și achiziții din 
județele respective. Lucrările 
consfătuirii s-au axat. în prin
cipal, pe prezentarea și dezba
terea programului de dezvoltare 
a sericiculturii din țara noas
tră. pe modalitățile de colectare 
și valorificare a gogoșilor de 
mătase și pe tehnologiile de 
cultură intensivă a dudului și a 
ricinului

creșterea 
la Craiova 
interesantă

creșterea 
la care au 
din partea 
din toate
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Mesaje de felicitare adresate 
președintelui Republicii Socialiste România, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
DIN TARĂ DE PESTE HOTARE_______

în telegrama adresată de Comi
tetul Executiv al Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție se arată : în 
conștiința națiunii noastre socialis
te. dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
reprezentați conducătorul de par
tid înțelept și marele bărbat de 
stat, omul care întruchipează în 
mod ideal înaltele calități ale po
porului român, aspirațiile sale fun
damentale de libertate, progres și 
prosperitate, de independență și 
suveranitate națională, hotărit să 
facă totul pentru strălucirea și mă
reția Republicii Socialiste Româ
nia, pentru reputația ei viguroasă 
pe toate meridianele pămintului. 
în numele milioanelor de țărani 
cooperatori, vă adresăm cele mai 
călduroase felicitări și vă urăm 
viață îndelungată plină de sănăta
te și putere de muncă pentru bi
nele și fericirea poporului, pentru 
ridicarea patriei noastre dragi pe 
noi culmi ale progresului și civili
zației socialiste. Aceste călduroase 
felicitări sînt însoțite de angaja
mentul țărănimii cooperatiste, care 
este hotărită să muncească cu hăr
nicie și pasiune pentru a da țării 
cantități tot mai mari de produse 
agricole.

în telegrama Comitetului jude
țean Arad al P.C.R. și a consiliului 
popular județean se arată : Este 
pentru noi un motiv de adincă 
mîndrie patriotică să vă avem pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in fruntea par
tidului șl statului nostru, omul care 
în cei peste 40 de ani de activitate 
revoluționară s-a identificat în 
toate împrejurările vieții sale cu 
aspirațiile și năzuințele cele mai 
fierbinți ale poporului, dovedind 
prin gindirea și fapta sa înaltele 
calități de revoluționar și patriot în
flăcărat, de internaționalist consec
vent.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Arad, in frunte 
cu comuniștii, sint pe deplin con- 
știenți de răspunderile ce le revin 
in înfăptuirea istoricelor hotărîri a- 
doptate de Congresul al XI-lea al 
partidului, că sint ferm hotăriți și 
pe deplin pregătiți șă îndeplinească 
in mod exemplar .obiectivele și .sar
cinile ce le revin in realizarea mă
rețului Program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și inaintare a României spre 
comunism.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județ, români și maghiari, in 
deplină unitate, asemenea întregu
lui popor, au trăit cu vibrantă e- 
moție momentul realegerii dumnea
voastră, stimate tovarășe secretar 
general, in inalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România — se arată in telegrama 
trimisă de Comitetul județean Co- 
vasna al P.C.R. și consiliul popular 
județean.

Avînd permanent în față minu
natul dumneavoastră exemplu de 
dăruire și pasiune, de intransigență 
revoluționară, cutezanță și clarvi
ziune în gindire, toți oamenii mun
cii de pe aceste meleaguri sint an
gajați plenar in marea întrecere so
cialistă pentru realizarea cincina
lului cu 185 de zile înainte de ter
men, creînd astfel condițiile pentru 
ca mărețele prevederi ale cincinalu
lui 1976—1980 să devină fapte.

în telegrama trimisă de Comite
tul județean Dolj al P.C.R. se spu
ne : Comuniștii, toți cei ce mun
cesc în județul Dolj, mîndri că ia 
cîrma statului nostru vă au pe 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă urează viață 
lungă și multă putere de muncă. 
Unanimitatea și entuziasmul cu 
care reprezentanții poporului in 
forumul suprem al țării v-au re
invests prin votul lor exprimă și 
hotărîrea noastră de a vă ști me
reu în fruntea partidului și statu
lui, spre continua prosperitate și 
fericire a României socialiste, spre 
Înălțarea ei pe noi culmi de civili
zație și progres.

Vă asigurăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, și cu acest 
prilej sărbătoresc, că toți cei ce 
muncesc pe aceste meleaguri nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
a da viață în mod exemplar lu
minosului Program al partidului, 
adoptat la Congresul al XI-lea, de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în telegrama adresată de Comi
tetul județean Prahova al P.C.R. și 
consiliul popular județean se a- 
rată : Felicitîndu-vă din toată ini
ma. ne reinnoim angajamentul 
solemn, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a ne dărui fără re
zerve întreaga noastră putere de 
muncă si creație traducerii întoc
mai în viată a hotărîrilor istorice 
ale celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, pentru accelerarea pro
cesului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Hotărîti să urmăm fără rezerve 
pilda dumneavoastră demnă si lu
minoasă. de comunist de omenie, de 
luptător revoluționar. considerînd 
jurămîntul solemn pe care l-ați 
rostit în fata întregii națiuni drept 
propriul nostru legămînt de muncă 
și de viată, vă. dorim din toată 
inima, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate și putere 
de muncă, ani multi și fericiți, spre 
binele si gloria poporului nostru, 
pentru ridicarea pe noi trepte de 
progres si civilizație a scumpei 
noastre patrii.

Această înaltă învestitură, spri
jinită de dragostea si încrederea 
nemărginită a tuturor cetățenilor 
tării — se arată în telegrama adre
sată de Comitetul județean Satu- 
Mare al P.C.R.. consiliul județean

al Frontului Unității Socialiste si 
consiliul popular județean — con
stituie o mare și strălucită recu
noaștere a meritelor pe care le-ați 
dobîndit în fata partidului, a între
gului popor, ca eminent militant re
voluționar si luptător pentru înde
plinirea marilor noastre idealuri de 
civilizație si prosperitate, de pace și 
colaborare în lume.

în această clipă aleasă a Istoriei 
patriei, dorim să vă asigurăm cu 
întreaga forță a conștiinței tuturor 
celor ce trăiesc si muncesc pe în
floritorul meleag sătmărean — ti
neri si vîrstnici. bărbați și femei, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — că vom -urma neabă
tut exemplul strălucitei dumnea
voastră activități pentru a spori tot 
mai mult contribuția noastră la 
înălțarea României pe trepte supe
rioare de progres și prosperitate, 
dind gîndului și faptei noastre de 
fiecare zi grandioasa încărcătură a 
crezului si îndemnului jurămintului 
dumneavoastră.

în telegrama- de felicitare pe care 
Comitetul județean Sălaj al P.C.R. 
a adresat-o tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele comuniștilor, 
al oamenilor muncii, români și ma
ghiari. de pe aceste plaiuri ale tă
rii. se spune, printre altele : Părtași 
trup și suflet la mărețul act al 
realegerii dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România, moment de 
seamă al istoriei noastre naționale, 
mobilizați de vibrantele dumnea
voastră cuvinte prin care v-ați a- 
dresat întregii națiuni, facem legă- 
mint in fața conducerii partidului 
și statului, a dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu ; 
toată puterea minții și tăria bra
țelor o vom pune și de acum îna
inte in slujba realizării exemplare 
a sarcinilor actualului cincinal, a 
mărețelor obiective ce revin Săla
jului din istoricele documente a- 
doptate de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Toți locuitorii acestui milenar 
pămint strămoșesc — se spune in 
telegrama adresată de Comitetul 
județean Teleorman al P.C.R. — 
văd in dumneavoastră pe fiul iubit 
al țării, care întruchipează cele 
mai nobile virtuți ale partidului și 
poporului, pe militantul cOmuhîsl, 
eminentul conducător revoluționar 
care și-a dedicat întreaga viață 
propășirii României și inălțării ei 
pe culmile tot mai înalte ale pro
gresului și civilizației. Continuator 
strălucit al marilor ctitori de țară 
liberă, constituiți prin întreaga 
dumneavoastră activitate un im
presionant exemplu de slujire cu 
nestrămutată credință a intereselor 
poporului, patriei și partidului, ale 
revoluției socialiste, ale viitorului 
nostru comunist.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. că vom de
pune toate eforturile pentru a ne 
spori contribuția la făurirea socie
tății socialiste și comuniste pe 
pămîntul românesc, că vom face 
tot ce depinde de noi pentru ca 
România să înflorească mereu, așa 
cum dumneavoastră, ca și fiii săi, o 
doriți.

Comuniștii, lucrătorii din Minis
terul Educației si învățămîntului, 
exprimîndu-și deplina bucurie și 
profunda satisfacție prilejuită de 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, subliniază intr-o Jelegra- 
mă : Noi. comuniștii, toți* lucră
torii din Ministerul Educației și 
Învățămîntului. ne angajăm, cu pri
lejul învestirii dumneavoastră in 
înalta funcție de președinte al re
publicii, să desfășurăm o intensă 
activitate pentru dezvoltarea și per
fecționarea revoluționară a învăță- 
mintului de toate gradele, pentru 
integrarea acestuia cu cercetarea 
și producția, pentru ridicarea școlii 
la nivelul înaltelor exigențe ale 
partidului și poporului. Vă asigu
răm că vom consacra întreaga 
noastră capacitate și putere de 
muncă educării și instruirii gene
rațiilor tinere, spre binele și feri
cirea națiunii noastre socialiste.

în telegrama colectivului de lu
crători din Ministerul Energiei E- 
lectrice se arată : Actul prin care 
deputății forului suprem legislativ 
al țării v-au reînvestit în inalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România exprimă man
datul întregii țări, voința fermă și 
unanimă a națiunii. Și cu aceasta 
ocazie, colectivul nostru își expri
mă îrialta stimă și dragoste față de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și nețărmurita 
încredere în Partidul Comunist Ro
mân. Ne angajăm să muncim ne
obosit pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului în domeniul 
energiei electrice și termice, înde
plinind programul de dezvoltare a 
sistemului energetic în concordantă 
cu cerințele activității economice și 
sociale ale țării, asigurind funcțio
narea optimă și in condiții de si
guranță a instalațiilor de produce
re, transport și distribuție a ener
giei electrice și termice. Vă asigu
răm că vom acționa cu toată fer
mitatea și responsabilitatea pentru 
transpunerea in viață a istoricelor 
hotâriri adoptate de Congresul al 
XI-lea al partidului.

în telegrama Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologiei se 
arată : Cu prilejul acestui istoric 
eveniment vă adresăm cele mai 
calde felicitări și urări de sănă
tate, viată lungă și putere de 
muncă. în același timp, vă asigu
răm, mult stimate și iubite tova
rășe președinte, că minerii, petro
liștii și geologii, mobilizați în în
făptuirea sarcinilor actualului cin
cinal. nu vor precupeți eforturile 
lor și vor munci cu toată dăruirea 
pentru traducerea in viață a măre

țelor obiective stabilite de Congre
sul al XI-lea privind dezvoltarea 
bazei de materii prime minerale și 
atragerea în circuitul economic a 
noi surse de materii prime care 
să contribuie la propășirea econo
miei noastre naționale.

Asemenea tuturor cetățenilor pa
triei noastre, siderurgiștii hunedo- 
reni salută cu toată căldura inimii 
realegerea dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în înalta funcție de pre
ședinte al •Republicii Socialiste 
România — se arată in telegrama 
Comitetului de partid și Comitetu
lui oamenilor muncii din Combina
tul siderurgic Hunedoara.

în acest moment istoric, dorim 
să vă reafirmăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea celor 7 300 de comuniști, 
a întregului colectiv de muncă al 
Combinatului siderurgic Hunedoa
ra, de a milita neabătut pentru 
traducerea în viață a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și în viitor 
puternicul detașament al siderur- 
giștilor hunedoreni iși va mobiliza 
toate forțele și energiile, acțlonind 
in primele rînduri pentru traduce
rea exemplară în viață a sarcini
lor ce izvorăsc din grandiosul pro
gram de edificare a socialismului 
și comunismului pe pămîntul 
scump al României.

Comuniștii, cadrele didactice și 
studenții din Centrul universitar 
București scriu in telegrama lor : 
Sintem angajați in prezent cu toa
te forțele pentru a da viață pre
vederilor Programului Partidului 
Comunist Român privind perfec
tionarea învățămîntului și îmbună
tățirea calității muncii instructiv- 
edueative, pentru a lega tot mai 
strins invățămintul cu producția și 
cercetarea. Vă asigurăm, iubite to
varășe Ceaușescu. că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru trans
punerea in viață a Programului 
partidului, pentru a ridica școala 
superioară bucureșteană la nivelul 
exigențelor pe care dumneavoastră 
le-ați pus in fața organizațiilor de 
partid din institute și facilități.'Tn 
fața studenților și a cadrelor didac
tice. Asigurindu-vă de sentimente
le noastre profunde de dragoste și 
devotament, vă urăm multă sănă
tate. viață îndelungată și rodnică.

Arhitecții se bucură permanent 
de prețioasele dumneavoastră re
comandări. care le permit să con
tribuie alături de ceilalți oa
meni ai muncii la importantele 
realizări ale arhitecturii și urbanis
mului din tara noastră ; ei se an
gajează să acționeze și în viitor cu 
toate ^forțele lor creatoare pentru 
îndeplinirea indicațiilor dumnea
voastră privind realizarea mărețe
lor sarcini ale construcției socia
liste în patria noastră — se arată 
in telegrama adresată de Uniunea 
Arhitecților din Republica Socia
listă România. Ne folosim și de a- 
cest fericit prilej pentru a expri
ma, mult stimate și iubite tovarășe 
președinte al republicii, sentimen
tele de devotament profund și dra
goste fierbinte pe care vi le poar
tă arhitectii si pentru a vă adresa 
cele mai calde urări de fericire, 
sănătate si putere de muncă pen
tru obținerea de noi succese în 
prețioasa dumneavoastră activitate 
ce o desfășurați in fruntea statului 
nostru socialist.

Realegerea dumneavoastră in cea 
mai înaltă și responsabilă funcție 
a statului nostru reprezintă cea 
mai convingătoare atestare a parti
cipării dumneavoastră directe la e- 
laborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe, la adoptarea celor 
mai importante măsuri privind 
progresul și bunăstarea materială 
ș< spirituală a întregului popor, la 
afirmarea și dezvoltarea democra
ției socialiste, la dezvoltarea multi
laterală a personalității tuturor 
membrilor societății noastre socia
liste — se spune în telegrama Con
siliului National pentru Educație 
Fizică și Sport. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe președinte, că 
mișcarea sportivă din patria noas
tră va face totul pentru sporirea 
continuă a prestigiului de care se 
bucură România socialistă în are
na mondială, va face totul pentru 
reprezentarea cu cinste și demni
tate a culorilcr patriei.

Au mai adresat telegrame de fe
licitare : Comitetul municipal Timi
șoara al P.C.R., Comitetul munici
pal Petroșani al P.C.R., Comitetul 
orășenesc Slatina al P.C.R., Uniunea 
Ziariștilor, Consiliul national pentru 
apărarea păcii, Universitatea Bucu
rești, Institutul politehnic București, 
Consiliul National al Organiza
ției Pionierilor. Institutul de stu
dii istorice si social-politice, Ban
ca Națională a Republicii So
cialiste România, Consiliul Le
gislativ, Centrala industriei con
fecțiilor, Centrala industriei bum
bacului, Comandamentul aviației 
civile-TAROM, întreprinderea „Tim
puri noi", Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii", întreprinderea 
„Automatica", întreprinderea „Se
mănătoarea", întreprinderea „La- 
minorul“-Brăila, Institutul județean 
de proiectări Bacău, Comitetul de 
partid al Șantierului naval Galați, 
I.I.S. „Crinul“-București, întreprin
derea chimică Dudești, întreprinde
rea textilă „Producția“-București, 
întreprinderea de protecții antico- 
rozive, întreprinderea de medica
mente București, întreprinderea 
„Borangicul" Comitetul comunal 
P.C.R. Flăminzi, S.M.A. Valea Nu- 
carilor, județul Tulcea, Grupul șco
lar al M.I.U.-București, Liceul 
real-umanist nr. 43-București, 
C.A.P. Siliștea-Brăila și numeroase 
alte colective din întreaga tară.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii So
cialiste România, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de 
noi realizări în construcția societății socialiste în România vecină, prie
tenă, precum și pentru fericirea dumneavoastră personală.

Sînt convins, dragă tovarășe Ceaușescu, că împărtășesc și părerea 
dumneavoastră spunînd că relațiile dintre țările noastre vecine, care și 
pină acum au fost bune și prietenești, se vor consolida în continuare, spre 
binele popoarelor noastre, al partidelor și guvernelor, în interesul păcii 
în lume, al colaborării internaționale pe bază de egalitate și al socialis
mului.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu.
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re

publicii Socialiste România, primiți, vă rog, sincerele mele urări de 
bine.

LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale

Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre în inalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România, doresc să vă adresez felicitările mele 
cele mai călduroase, precum și cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră și pentru succes continuu în misiunea dumneavoastră în 
slujba poporului român prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii în înalta funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România, adresez Excelenței Voastre viile mele felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate 
pentru națiunea română.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale

Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, îmi face o mare plăcere să vă transmit 
sincerele mele felicitări și cele mai bune urări, de prosperitate și progres 
poporului român prieten.

AHMED HASSAN AL BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre ca președinte al Republicii 
Socialiste România, permiteți să vă adresez cele mai călduroase felici
tări din partea poporului telen și din partea mea pentru prosperitatea 
poporului român prieten și pentru fericirea dumneavoastră personală.

MICHAIL STASSINOPOULOS
Președintele Republicii Elene

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Cele mai călduroase felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca 

președinte.
Vă dorim dumneavoastră și poporului român succes deplin și reali

zări continue. Poporul cipriot vă este recunoscător pentru sprijinul 
dumneavoastră în problema cipriotă.

VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist 

(E.D.E.K.) din Cipru

Excelenței Sale

Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și al poporului nepalez, precum și al nostru 
personal, vă transmitem sincere felicitări cu ocazia realegerii dumnea
voastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.

Vă dorim mult succes și ne exprimăm speranța sinceră că prietenia 
cordială dintre Nepal și România va continua să se dezvolte în viitor.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re
publicii Socialiste România, transmit Excelenței Voastre felicitările mele 
cordiale și cele mai călduroase urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru progresul și prosperitatea poporului român.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mi ca în numele Prezidiului Marelui Hural Popular al 

Republicii Populare Mongole, al poporului mongol și al meu personal 
să vă felicit în mod călduros cu prilejul realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România și să vă 
urez multă sănătate și mari succese în activitatea dumneavoastră con
sacrată înfloririi continue a României socialiste, consolidării păcii și 
securității internaționale.

îmi exprim profunda încredere că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre se vor dezvolta neabătut și în viitor, spre binele 
popoarelor mongol și român, în interesul întăririi unității țărilor comu
nității socialiste, consolidării păcii și prieteniei între popoare.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu^prilejul Realegerii dumneavoastră în funcția supremă a Republicii 
Socialiste România, am plăcerea de a vă transmite în numele poporului 
arab sirian și al meu personal cele mai sincere felicitări.

îmi exprim, de asemenea, cu această ocazie convingerea că relațiile 
de prietenie și cooperare existente între țările noastre vor continua să 
se dezvolte în interesul ambelor noastre țări și al luptei noastre comune.

Adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire și sănă
tate.

Doresc poporului român prieten progres și prosperitate continuă.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele 

Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul filipinez mi se alătură în a vă transmite sincere felicitări 
cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România. Dorim ca reînnoirea mandatului dumneavoastră să 
ducă la îndeplinirea programului guvernului dumneavoastră de pace, 
fericire și prosperitate.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost fericit să aflu că luni, 17 martie 1975, Marea Adunare 
Națională v-a ales în unanimitate și că în aceeași zi a avut loc ceremo
nia învestiturii. în numele guvernului, partidului și poporului Liberiei, 
precum și în numele meu personal, vă adresez felicitări călduroase șl 
cele mai bune urări de prosperitate, sub neîntrerupta dumneavoastră 
conducere plină de succese, care a adus bunăstare crescîndă națiunii și 
poporului progresist român.

îmi exprim speranța că profundele relații cordiale și prietenești 
existente între cele două națiuni și popoare ale noastre se vor întări în 
anii care vor urma, spre binele țărilor noastre.

Cu cele mai alese sentimente de stimă și cele mai bune urări de 
bunăstare personală, de pace, unitate, progres și prosperitate viteazului 
popor al Republicii Socialiste România, rămîn al dumneavoastră,

W. R. TOLBERT JR.
Președintele Republicii Liberia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc prilejul ce mi-1 oferă reinstalarea dumneavoastră în ma
gistratura supremă a țării, pentru a reînnoi Excelenței Voastre senti
mentele alese pe care eu însumi, poporul și guvernul ivorian, partidul 
nostru le nutresc față de țara dumneavoastră, față de dumneavoastră 
personal.

Eforturile dumneavoastră curajoase pentru libertate, neutralitate și 
dreptate, valori atît de prețioase în aceste timpuri atît de dificile, și mai 
ales larga și clarvăzătoarea dumneavoastră deschidere către lume, fără 
a renunța la opțiunile dumneavoastră cele mai fundamentale, iată ceea 
ce nu ne poate lăsa indiferenți pe noi în Coasta de Fildeș și poate pre
vesti excelente raporturi viitoare între țările noastre.

Cu foarte înaltă considerație,

FELIX HOUPHOUET BOIGNY _________________________z_______________________ >
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FAPTUL!
DIVERS
Stridii 
de Marea 
Neagră

Cu cîțiva ani in urmă, navele 
noastre au adus din largul mă
rilor și oceanelor o scoică albă 
și cărnoasă — „Mya Arenaria" 
— care a proliferat rapid, de
venind în prezent o hrană su
culentă pentru pești. încura
jați de acest prim succes, spe
cialiștii Institutului de cerce
tări marine din Constanta se 
preocupă în prezent de aclima
tizarea unei specii de stridii a- 
duse de pe coasta de nord-vest 
a Statelor Unite. ..Puii” de stri
die, cit gămălia de ac. cresc in
tr-un acvariu.al stațiunii de la 
Agigea. primind drept hrană 
alge marine. După maturizare 
și înmulțire, se vor înființa 
„culturi speciale" pe țărmul mă
rii. Și, odată cu ele, apariția 
în listele de bucate a unui nou 
deliciu : „stridii de Marea Nea
gră".

„Tezaurul" 
lui Bachus

In afară de medaliile de aur 
(foarte multe), cîștigate la con
cursurile interne și internațio
nale, lucrătorii de la I.A.S. Le- 
chința (Bistrița-Năsăud) au în
ceput să „tezaurizeze" ți obiec
te de preț din colecția lui... 
Bachus. Stirnesc admirație bu
toaiele cu o vechime de un se
col și jumătate, în perfectă sta
re de... încărcare și astăzi, pe 
doagele cărora se află picturi 
și basoreliefuri originale. O oală 
și mai veche, de lut. modelată 
in chip de statuetă, invită si 
acum la degustare. Dar poate 
că piesa cea mai prețioasă, uni
că în felul ei, o constituie un 
pahar. Deși e vorba de un pa
har ca toate paharele, acesta are 
ciudata însușire ca în clipa în 
care îl iei in mină să înceapă 
să emită sunete muzicale. Încă 
o dată se adeverește că vinul 
face casă bună cu muzica. Dar 
cu condiția să nu ții paharul 
prea mult în mină...

0 ATESTARE ELOCVENTĂ A VECHIMII 
MIȘCĂRII SOCIALISTE ROMÂNEȘTI

împlinirea în această lună a 140 
de ani de la înființarea falansterului 
de la Scăieni (Prahova) — prima 
încercare pe teritoriul patriei noas
tre și a doua in lume de aplicare 
în practică a principiilor socialist- 
utopice ale lui Charles Fourier — 
prilejuiește evocarea bogatelor tra
diții ale gîndirii progresiste. înainta
te din țara noastră, ale mișcării so
cialiste românești. Răspîndirea largă 
pe care au cunoscut-o în țara noas
tră ideile Iui Marx și Engels ■ incă 
din ultimele decenii ale 
trecut, la scurt timp după apariția 
lor, se datorește in bună 
faptului că aceste idei au găsit 
climat prielnic pregătit de pătrunde
rea de timpuriu a socialismului uto
pic. După cum se arată în Programul 
partidului, „încă la 1835, socialismul 
utopic era cunoscut și experimentat 
in țara noastră".

Propagarea socialismului utopic în 
țările române a avut loc pe fondul 
unor asidue căutări înnoitoare, al 
unor susținute preocupări pentru 
transformarea vetustelor rînduieli 
feudale ce încătușau societatea ro
mânească în primele decenii ale 
veacului al XIX-lea. în sprijinul a- 
cestor încercări au fost larg fructi
ficate tradițiile progresiste naționale 
și, deopotrivă, ideile avansate, revo
luționare din mișcările democratice 
ce zguduiau de la un capăt la altul 
continentul european. O întreagă 
pleiadă de străluciți cărturari români 
s-a simțit 
ciallste — 
Simon și 
supuneau 
dreapta întocmire a societății capi
taliste, propunind soluții — e ade
vărat utopice — de transformare a 
acestei societăți : C. Bolliac, Ion He- 
liade Radulescu, C. A. Rosetti, I. Ne- 
gulicl, Ion Ionescu de la Brad, Bolo- 
ni Farkas Sandor și alții. Pe deasu
pra tuturor insă domină strălucita 
figură de vizionar și luptător a 
Teodor Diamant, care a făcut 
ideile socialiste idealul statornic 
propriei vieți, desfășurînd o activita
te susținută de răspindire și expe
rimentare a lor în societatea româ
nească.

Teodor Diamant, ca și alți tineri 
intelectuali români, a venit în le
gătură nemijlocită cu ideile socia
lismului utopic la Paris, unde își de- 
săvirșea pregătirea inginerească. 
Frecventator asiduu al cercului lui 
Charles Fourier, a devenit el însuși, 
în scurt timp, un popularizator activ

secolului
măsură

un

atrasă de doctrinele so- 
în special ale lui Saint- 
Charles Fourier — care 
unei critici incisive ne-

lui 
din 

al

I

Retrospectiva Aurel Gupe
al noilor idei, tipărind în acest 
scop, în 1833, broșura ,-,Către priete
nii libertății, dreptății și ordinei". In 
centrul atenției sale se afla proble
ma căilor de rezolvare a conflictu
lui dintre „cei care au și cei care 
nu au", de îmbunătățire a spartei 
„numeroșilor proletari", cărora so
cietatea capitalistă „împovărată de 
neputințe" nu le putea asigura nici 
măcar „un minimum decent de trai". 
„Libertatea, dreptatea și ordinea — 
scria el — nu se vor putea naște 
decit in ziua în care se va ieși din 
fărîmițarea care este baza societă
ții actuale, care exclude unitatea,

numită și „colonia soților agronomi", 
era formată din mai puțin de o sută 
de persoane, provenind în marea lor 
majoritate din categorii sociale ne
înstărite, sărace și de profesiuni di
ferite — meseriași, foști militari, 
slujitori ai clerului, precum și un 
număr de 
agronomie, 
vidență și

Referitor la organizarea muncii și 
modul de viață al „soților" coloniei 
de la Scăleni deținem informații eu 
totul fragmentare. Un fapt este însă 
mai mult decit sigur : colonia de la 
Scăienî și-a organizat activitatea după

intelectuali, pricepuți în 
in lucrări scriptice de e- 
control.

140 de ani de la înființarea 
FALANSTERULUI DE LA SCĂIENI

și care face respingătoare 
pentru a intra in asocia- 
susținută de atracția 

este singura care poate 
minimul".
Diamant s-a reîntors 
1834, cu speranța de 
patria sa ideile

economia 
producția, 
ție, care, 
producție 
garanteze

Teodor 
țară in 
aplica în 
într-un articol publicat în 
în „Curierul 
referindu-se 
Fourier" : 
a lor 
trunși 
cestei 
crare, . 
cuvîntat pămint de natură al Țării 
Rumânești și Moldovii să poată a se 
face lăcașul fericirii și poate șl 
pildă altor neamuri ce se făleso cu 
civilizația".

în scurt timp, Teodor Diamant a 
reușit să ciștige de partea noilor 
idei mai mulți intelectuali și chiar 
cițiva proprietari de pămînt. La 
acea dată, el concepea realizarea 
planului său sub forma unei „so
cietăți de acționari". Greutățile in- 
timpinate l-au determinat însă să 
caute formule mai adecvate condiții
lor din Principate. Așa s-a ajuns 

,1a înființarea în 1835 a asociației de 
producție de pe proprietatea lui 
Manolache Bălăceanu din Scăieni- 
Prahova. Din informațiile documen
tare incomplete, ajunse pină la 
noi, reiese că această asociație, de

in 
să
!n 
a 

socialiste, 
același an 
el scria, 
d. Carolu

românesc", 
la „sistema

„fie ca bărbații iubitori de 
fericire și a aproapelui, pă- 
de adevărul și de folosul a- 
sisteme, să o puie și in îu- 
prin care atunci acest binc-

reguli și norme cu totul diferite de 
cele aplicate în celelalte organizații 
și unități economice existente pe 
atunci. Bunăoară, munca era liberă 
de „robie", ca și de restricții feu
dale. Ea se efectua în comun, și după 
un anume plan. Se muncea 8 ore 
zilnic, cu respectarea zilelor de 
sărbători. La procesul de muncă 
erau atrași toți membrii coloniei, 
inclusiv femeile și copiii. Retribuția 
muncii se făcea potrivit contribuției 
fiecăruia la obținerea produsului 
general pe întreaga colonie : „Sco
posul (scopul — n.r.) este al fieșicăruia 
în parte interes, după ale sale oste
neli". în cadrul coloniei se acorda o 
atenție deosebită instrucției și educa
ției membrilor săi, predîndu-se obiec
te precum teoria și practica agricul
turii, economia politică și socială, 
teoria și practica militărească, ma
tematica, desenul etc.

Asociația de la Scăieni nu putea 
fi, desigur, pe placul oficialităților. 
La nici doi ani de la constituire, 
adunarea țării decide desființarea ei, 
iar domnitorul Al. Ghica ordonă or
ganelor polițienești ca „asemenea 
numire de soțietate să nu se mai ia 
fără voie dată de către stăpinire și 
unde va afla, numaidecît să ia cele 
mai strașnice măsuri a le popri". 
Dizolvarea brutală a falansterului — 
privită în perspectivă istorică — 
ne apare astfel ca începutul lungu
lui drum de jertfe și sacrificii pe

care avea să-l străbată mișcarea 
noastră socialistă.

Teodor Diamant a primit eșecul 
coloniei de la Scăieni 
dar nu a dezarmat.
mai întîi organizarea unei noi co
lonii socialiste formate din 300 de 
copii, iar în mai 1841 a înaintat o- 
ficialităților moldovene noi propu
neri privind înființarea unor colonii 
agricole-industriale. Invoca în fa
voarea lor argumente precum : 
membrii coloniilor respective își vor 
găsi plăcerea și fericirea prin muncă; 
coloniile vor realiza „mari economii 
de timp, de brațe, de combustibil și 
de mii de alte lucrări", producția 
desfășurîndu-se pe scară mare ; pă- 
mîntul va fi exploatat și cultivat 
după metodele cele mai avansate ale 
timpului ; între membrii coloniilor 
se vor stabili principii de bună con
viețuire obștească și spirituală ; sta
rea materială și morală a coloniști
lor se va îmbunătăți t veniturile 
proprietarilor se vor dubla in mai 
puțin de cinci ani. Avea să fie 
acesta și ultimul lui proiect, pentru 
că. răpus de o boală necruțătoare. 
Teodor Diamant a murit în august 
1841 la Cimpina.

Deși pornite din aspirații 
îndreptățite, planurile cărora 
să le dea viață Diamant, ca . 
loacele folosite au fost utopice, nu 
aveau șanse de realizare. A revenit 
socialismului științific misiunea de 
a fundamenta căile reale ale instau
rării unei noi orîndulri sociale, 
iar proletariatului, în frunte cu 
Partidul Comunist Român, sarcina 
istorică de a conduce la victorie 
lupta pentru înlăturarea oricărei ex
ploatări a omului de către om și 
făurirea societății socialiste.

în zilele noastre, idealurile de li
bertate, dreptate și progres social 
care i-au însuflețit de-a lungul vre
murilor pe militanții revoluționari, 
forțele sociale Înaintate ale țării au 
devenit realități vii in România, Pro
gramul Partidului Comunist Român 
adoptat de Congresul al XI-lea des- 
chizînd perspectivele făuririi pe pă- 
mîntul patriei a celei mai înaintate 
și mai drepte societăți — societatea 
comunistă. Prin munca sa plină de 
elan pentru realizarea obiectivelor 
stabilite în. Programul partidului, po
porul român apropie tot mai mult 
viitorul luminos cînd se va _ putea 
bucura din plin de binefacerile ci
vilizației comuniste.

cu amărăciune, 
El a încercat

august
reale, 

năzuia 
și mij-

Dr. Gheorghe DOBRE

Dorel 
dintr-a Il-a i

Pe o foaie dintr-un caiet, • 
cu un scris frumos și in- | 
grijit, un elev din clasa a Il-a I 
ne împărtășește „cea mai mare | 
bucurie de pînă acum din via- , 
ța mea". Adică din viata lui de... I 
8 ani 1 Bucurie despre care ne I 
scrie : „Am fost sărbătorit pen
tru prima dată, de ziua mea de 
naștere". De ce „pentru prima I 
dată ?“. Interesîndu-ne. am a- I 
flat că Dorel a rămas de 4 ani > 
orfan de mamă, iar tata, grav 
bolnav, se află de multă vreme | 
în spital. Comisia pentru ocro
tirea minorilor a intervenit I 
prompt, astfel că Dorel Radu I 
dintr-a II-a. și cu un alt trate. I 
se află în prezent la Casa de • 
copii școlari Nămiești, județul I 
Argeș, iar cel mic. „prislea". la | 
Casa de copii preșcolari din 
Cîmpulung Muscel. „Și v-am 
scris această scrisoare, că tare I 
mult m-am bucurat de ziua • 
mea cu colegii, cu tovarășa în- > 
vățătoare, și tare mult aș vrea să I 
afle și să se bucure si tâtlcu." |

„Inamicul
public..."

81 423. Este un număr de inven- > 
tar sau de înregistrare. Nu se știe 
precis. Ceea ce se Știe e că el | 
se află pe rolele cu pelicula fii- 
mulul „Inamicul public nr. 1 , 
care... inamic a fost pierdut pe 
un drum din județul Vrancea. • 
Găsind întimplător rolele cu • 
„inamicul", bătrina Ioana Fe- I 
raru i le-a dat profesorului Ma- | 
rin Moscu, de la școala genera- 
lă din Ploscuțeni, semnatarul I 
scrisorii sosite ieri la redacție: 
„Ia vezi, maică, ce e cu «tur
tele» astea Profesorul a luat I 
„turtele" și a anuntat imediat 
militia. întimplarea s-a petre- I 
cut în februarie. „Nici vină . 
acum, la mijlocul lui martie — 
ne scrie profesorul — n-am dat | 
de urma păgubașului. Precis ci 
e vorba de o caravană cinema- i 
tografică". Da, dar care 7 Că tot 
precis e vorba și de un alt „ina- I 
mic" decit cel din role : negli
jența. Tot numărul 1.

Ca la ea 
acasă

Scriam în faptul divers cu 
titlul „Soacra cu (și fără) trei 
nurori" din 26 ianuarie despre 
o bătrînică. Ana Brișan, _ care 
fusese nevoită să locuiască la o 
altă familie, negăsind înțelege
re și adăpost la nici unul din 
cci trei fii ai săi. „După citirea 
„Scînteii" — ne scrie șeful mi
liției municipiului Bacău, loco- 
tenent-colonel Aurel Damian — 
am considerat că este si de da
toria noastră să intervenim in 
ajutorul bătrînei. Ne-am dus 
și am stat de vorbă cu ea și cu 
bucurie vă informez că în pre
zent bătrina se află din nou la 
fiul ei Onuț (Ion Brișan. din 
strada Florilor. Bacău). Atît fiul 
ei. cit și nora. Veronica, au ce
rut iertare bătrînei că au alun
gat-o din casă și regretă sin
cer cele întîmplate. Și acum, 
bătrina e fericită în mijlocul 
celor dragi".

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteil" I

(Urmare din pag. I)

Filatura de lină din 
— analizează perio- 

își îndeplinesc comu- 
concrete ce le revin

Concursuri de admitere în instituțiile militare 
de invățămint

Concursuri de admitere în instituțiile militare

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de admi
tere pentru anul școlar 1975/ 
1976 in următoarele instituții 
militare de invățămint:

ȘCOLILE MILITARE 
DE OFIȚERI ACTIVI

Toate armele (specialitățile), 
mai puțin muzică.

ACADEMIA MILITARĂ

Concursul de admitere se or
ganizează pentru facultățile teh
nice in specialitățile : Ingineri : 
tancuri și auto, artilerie, avioa
ne și motoare, radioelectronică. 
transmisiuni, utilaj geniu. Sub- 
Ingincri : tancuri, artilerie.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ 
ȘI FARMACIE BUCUREȘTI — 
pentru secția militară.

INSTITUTUL DE MARINĂ 
,.MIRCEA CEL BĂTRÎN", pen
tru secțiile de marină militară 
din facultățile de navigație și 
electromecanică ngvală.

ȘCOLILE MILITARE 
DE MAIȘTRI ȘI SUBOFIȚERI 

Toate armele (specialitățile).
LICEELE MILITARE : de 

cultură generală — profil real, 
iar pentru marină — profil in
dustrial.

Tinerii care doresc să partici
pe la concursul de admitere la 
una din aceste instituții militare 
de învățămint vor depune ce
reri de înscriere la centrele mi
litare județene (de sector) pe 
raza cărora domiciliază, pînă la 
10 aprilie 1975.

Pentru relații 
cei interesați se 
trelor militare 
sector) pe raza

suplimentare, 
pot adresa cen- 

județene (de 
cărora locuiesc.

STAGIUNE PERMANENTĂ

O dorință mai veche a iubitorilor 
artei dramatice din orașul Vaslui a 
fost îndeplinită de teatrul „Victor 
Ion Popa" din Birlad prin inițierea 
stagiunii permanente în orașul de 
reședință a județului pe scena ca
sei de cultură a sindicatelor. De un 
deosebit succes s-au bucurat și 
continuă să fie apreciate de publi

cul vasluian premierele actualei 
stagiuni : „Logodnicii Sucevei" de 
N. F. Ionescu, „Umbrele zilei" de 
R. F. Alexandru, ambele premiere 
pe tară, și „Chițimia" de Ion Bă- 
ieșu. Popularitatea și aprecierea 
de care se bucură colectivul teatru
lui birlădean la Vaslui au determi
nat înființarea în unele întrenrin- 
deri și instituții a cercurilor „Prie
tenii teatrului birlădean". (Cră
ciun Lăluci).

ROMÂNIA-FILM" prezintă pe Nino Manfredi, 
Anna Karina, Johnny Dorelli în filmul

Pîine și ciocolată"
Producție a studiourilor italiene. Regia : Franco Bru- 
sati. Film distins cu Ursul de argint și Premiul O.C.I.C,- 

Berlin 1974.

în același sens menționez și preocu
pările urmărind asigurarea de cadre 
calificate pentru noile unități. Pe 
baza studiilor și analizelor întreprin
se, la nivel județean s-a întocmit un 
program unitar, corelat cu nevoile 
dezvoltării economico-sociale pînă în 
1980. în același timp, îndrumăm or
ganizațiile de partid să urmărească 
ca, in toate unitățile economice din 
județ, conducerile acestora să asigure 
realizarea programelor proprii de 
pregătire și perfecționare a cadrelor 
pentru anul 1975 și pentru perioada 
1976—1980. Organizațiile de bază, comi
tetele de partid — putem cita exem
plul celor de la întreprinderile de 
confecții din Miercurea-Ciuc și Odor- 
heiu-Secuiesc, 
Miercurea-Ciuc 
die modul cum 
niștii sarcinile 
pe acest tărîm. Un sprijin deosebit 
de important, din partea conducerii 
partidului. îl va constitui înființarea 
în 1975 a institutului de subingineri 
pentru industria forestieră.

O altă direcție importantă spre 
care ne îndreptăm eforturile de per
fecționare este aceea a controlului 
îndeplinirii hotăririlor partidului, a 
legilor statului, ca și a propriilor ho- 
tăriri. Activiștii de partid apreciază 
ca una din principalele lor înda
toriri aceea de a se convinge 
că indicațiile și îndrumările au a- 
iuns acolo unde trebuie, că au fost 
însușite de oamenii muncii și s-au 
asigurat măsuri practice pentru 
transpunerea lor în viață. Membrii 
comitetului județean, repartizați pe 
lingă organizațiile de partid din în
treprinderi și comune, urmăresc in 
mod deosebit acest obiectiv. Atit 
pentru transmiterea hotărîrilor. in
dicațiilor. cît și pentru controlul în
deplinirii este folosită întreaga gamă 
a instrumentelor specifice : afișajul, 
lectura repetată la stațiile de ra- 
dioficare, gazetele de perete și de 
stradă și. mai ales, munca de la om 
la om a agitatorilor din Întreprin
deri și de la sate. în același timp se 
organizează, ca și in alte județe, șe
dințe de birou sau de secretariat di
rect în unități. Avantajul fundamen
tal al contactului fără intermediari, al 
dialogului permanent cu membrii de 
partid, cu oamenii muncii chemați 
să transpună în viață hotărîrile și 
legile este acela că se asigură exacti
tatea și promptitudinea informației, 
înlăturindu-se eventualele deformări, 
nu o dată semnalate datorită trans
miterii „în trepte". Ne preocupă, de 
asemenea, crearea unui sistem unitar 
de urmărire a îndeplinirii hotăririlor 
și sarcinilor ce revin diferitelor or
ganizații de partid, spre a putea cu-

„ZĂRI SPRE VIITOR"
Membrii clubului tineretului 

„Zări spre viitor" din Cluj-Napoca 
au dezbătut zilele acestea, cu spri
jinul unor specialiști de la Institu
tul de cercetări și proiectări pentru 
tehnica de calcul și centrul terito
rial de calcul, tema „De la infor
mație la calculatorul electronic". 
Tinerilor le-au fost oferite date și 
fapte deosebit de interesante în 
acest domeniu de activitate. Clubul 
„Zări spre viitor", care a luat 
ființă cu cîteva luni în urmă, la 
cererea tineretului, cu secții în 
limbile română și maghiară, con
dus de oameni de știintă și cultură, 
are în program și alte teme deose

noaște în orice moment stadiul reali
zării lor.

— Cum este urmărită creș
terea rolului organizațiilor de 
partid din unitățile economioe 7

— Pornim de la ideea fundamen
tală că realizarea sarcinilor actuale 
presupune creșterea calitativă a ro
lului de conducător politic al fiecărei 
organizații, prin integrarea tot mai 
organică a fiecărui membru de 
partid în procesul complex de con
ducere a mecanismului unităților eco
nomice. Tocmai de aceea ne preocu
păm intens si sistematic de crearea

Pictorul Aurel Ciupe 
este unul din artiștii 
de seamă 
i-au dat păminturile 
transcarpatice. într-un 
fel, destinul artistic al 
acestui bănățean năs
cut în 1900 a fost decis 
de destinul generației 
sale, întîia care a avut 
parte de desăvîrșirea 
studiilor mai întîi la 
București, apoi la Paris 
și Roma. în anul 1924 
debutează în țară, 
printr-o expoziție per
sonală la Lugoj. Din 
1925, cînd are loc pri
ma sa participare la 
salonul oficial bucu- 
reștean și este numit 
profesor de pictură 
odată cu înființarea 
Școlii de arte frumoa
se din Cluj, participă 
cu regularitate la ma
nifestările colective 
ale artiștilor transilvă
neni din Cluj și Timi
șoara și are un rol ac
tiv în organizarea și 
oficializarea periodice
lor expoziții „Salonul 
artelor bănățene" și 
„Expoziția artiștilor 
ardeleni". Profesor și 
decan al Facultății 
de arte plastice la 
Cluj, rector apoi al 
Institutului „Ion An- 
dreescu". Aurel Ciupe 
ocupă cu demnitate și 
cinste un loc de frunte 
în mișcarea artistică 
românească de astăzi, 
fiind unul dintre crea
torii reprezentativi ai 
generației vîrstnice. 
Lista participărilor 
sale Ia expoziții, in 
țară și străinătate, pe 
parcursul unei jumă
tăți de veac, este im
presionantă. între ele, 
recenta retrospectivă 
organizată în sala 
„Dalles" din Capitală 
se înscrie ca o pre
zență cu totul remar
cabilă, prilej de reme
morare a unei evoluții 
artistice semnificative.

Personal am avut 
numeroase prilejuri de 
a-i admira arta și de 
a formula judecăți de 
valoare despre operele 
sale, subliniind de fie
care dată subtilitatea 
coloristică deosebită a 
acestui poet dotat cu 
un văz creator, liris
mul său, consonant cu 
al întregii școli româ
nești de pictură, dife
rențiata și personala 
sa înscriere prestigioa-

pe care ni

să într-o tradiție care 
face unitatea artei 
românești peste dece
nii și veacuri. Peisa- 
gist de mare clasă — 
actuala expoziție certi
fică încă o dată stră
lucit acest adevăr — 
Aurel Ciupe are meri
tul de a fi știut nu nu
mai să celebreze prin 
tablourile sale frumu
sețea specifică a prive
liștilor, predilect ar
delene, pe care le se
lecționează pentru pic
tură, ci mai ales pe 
acela de a fi reușit să 
ridice la nivelul de 
simboluri ale sensibi
lității noastre colecti-

CRONICA

ve aspectele decorului 
cotidian al vieții po
porului nostru, pentru 
care viața naturii și a 
satului integrat cicluri
lor naturii (dar depă
șind-o și impunîn- 
du-i-se printr-o cultu
ră originală, cea popu
lară) înseamnă o bună 
parte din definiția sa 
spirituală. Peisagist 
obstinat, dotat pentru 
acest gen cu o splen
didă zestre de inter
pret și executant ori
ginal, Ciupe a împăr
țit gloria de a fi in 
fruntea liricei din pic
tura românească, cu 
Ghiață, Catargi, Ciucu- 
rencu, chiar dacă e alt
fel decit fiecare dintre 
aceștia și dintre înso
țitorii lor de drum, 
căci nu puțini sînt în 
arta noastră peisagiștii 
de vocație. Dar Ciupe 
autor de naturi moar
te, Ciupe portretist și 
pictor de compoziții 
(ca acea frumoasă pie
să din 1964 intitulată 
„Armonie", care înfă
țișează o familie de 
oameni din popor în 
orele libere) sînt alte 
ipostaze ale artistului 
prezente în expoziție, 
nu mai puțin vrednice 
de a fi luate în con
siderare. cum nu sint 
de neglijat activitățile 
lui de acuarelist, ilus
trator de literatură și 
gravor, mai ales. Un 
artist purces dintr-o 
viziune a împletirii

vieții omului cu viața 
universului întreg, a- 
tent la „fizionomia" 
pămîntului și a arbo
rilor 
țară, 
care 
toate 
fabil 
melodii la fel de ar
monioase ca liniile 
corpului omenesc în 
floarea frumuseții sau 
ca infinit ritmatele 
brazde ale „Tarlalelor" 
de podiș ardelean, 
sfirșind în orizonturi 
infinit repetabile, un
duioase, line, muzica
le, este un echilibrat 
poet al măsurii și al 
lipsei de surpriză în 
dialogul dintre ins și 
Cosmos. în același 
timp se dovedește a fi 
posesor al unui simț 
intropatic ce face din 
priveliște, ca și din 
scena de muncă, din 
interiorul de locuință, 
de cafenea exotică, in
distinct întîlnite în 
peregrinările sale în- 
cîntate cu ochii treji 
prin lume, deopotrivă, 
ecouri ale unor miș
cări sufletești caracte
ristice acestei pendu
lări lente prin viața 
dătătoare de satisfacții 
ce se cer culese și 
fructificate spiritual. 
Dar totul, la nivelul 
lipsit de orișice risc, 
al temperaturilor afec
tive medii, ca de cli
mat al zonelor sufle
tești temperate, ca 
vestita titulatură a 
„exercițiilor" (genială 
ca și ele, ideea de a 
le numi doar așa) cla
vecinului bine strunit 
al lui Bach. Este for
mula unui tip de om 
integrat, echilibrat, ar
monic, foarte frecven
tă în mediile rurale și 
tîrgovețe românești.

Artistul intrat fn al 
4-lea sfert al veacului 
de viață acum este 6 
pildă de consecvență 
față de sine și de uni- 
lineară evoluție, lipsi
tă de salturi, asigurîn- 
du-i veșnic nivelul, 
niciodată dezmințit.’ 
Un destin de artist; 
categorial pentru cul
tura românească și 
pentru posibilitățile de 
dezvoltare a indivi
dualității oferite de 
ea.
Ion FRUNZETTI

și a caselor de 
un artist pentru 
anotimpurile au 
farmecul lor ine- 
și livezile cîntă

Șosea la peste 2000 de metri înălțime
La o altitudine care depășește 2 100 

metri, colectivele din cadrul unui 
șantier al Ministerului Transporturi
lor si Telecomunicațiilor lucrează la 
realizarea noului traseu al drumului 
național 67 C Oașa—Șușag, situat în

defileul care desparte munții Cibi- 
nului și Sebeșului. Noua sosea va 
realiza legături rutiere mai lesnicioa
se între localitățile din nordul Ol
teniei si sudul Transilvaniei.

tuate de consiliile de control mun
citoresc. Asemenea modalități de lu
cru au făcut posibilă identificarea 
operativă a cauzelor unor neajunsuri 
și adoptarea unor măsuri eficiente 
de eliminare a acestora.

Deși s-au obținut succese impor
tante, rezultatele pe acest tărîm nu 
ne îndreptățesc să fim întru totul 
mulțumiți. Dificultățile întilnite în 
activitatea de investiții, de pildă, ne 
obligă să ne intensificăm preocupă
rile pentru întărirea rolului organi
zațiilor de partid respective, prin a- 
dootarea unor programe concrete de 
măsuri.

că în viitor ne revine și sarcina de 
a combate mai susținut atît acțiunile 
formale, fără finalitate, organizate în 
acest scop, cît și practica acelor ca
dre de conducere care nu se înca
drează în disciplina generală de 
partid atit sub aspectul participării 
la adunările generale ale organiza
țiilor de bază, cit și al luării unor 
decizii fără consultarea comuniștilor.

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

îndrumare și control
unor organizații de partid puternice 
în toate întreprinderile. în toate sec
țiile de producție, în toate schimbu
rile. înființate incă în timpul lucră
rilor de investiții, organizațiile de 
partid de la Combinatul pentru ex
ploatarea si prelucrarea lemnului din 
Toplița. întreprinderea de piese de 
schimb autotractor din Miercurea- 
Ciuc. Fabrica de tricotaje din Topli- 
ta etc. se întăresc continuu cu noi 
membri, 
mai buni 
cieni si 
maghiari, 
rîndurile
există si . .... ___  ..._ _____
de la sate.

Acesta este contextul în care se 
situează si măsurile concrete pentru 
ridicarea nivelului politico-ideologic 
al comuniștilor, punîndu-se accentul 
pe diversificarea conținutului si for
melor de instruire și pregătire, pe 
legarea nemijlocită a studiului de ce
rințele activității practice. O atenție 
deosebită se acordă însușirii princi
piilor Codului etic comunist ca nor
me de muncă și viață.

Pentru creșterea rolului conducător 
al organizațiilor de partid are o mare 
însemnătate folosirea curentă a unor 
metode a căror eficientă a fost con
sacrată de practică. Avem în vedere, 
în acest sens, organizarea unor șe
dințe comune ale comitetelor de 

, partid și comitetelor oamenilor mun
cii, ale birourilor de partid cu birou
rile operative ale comitetelor oame
nilor muncii, dezbaterea în organiza
țiile de partid a unor informări pre
zentate de conducători ai unităților 
de producție și economice, precum 
și a concluziilor controalelor efec-

— Ce măsuri concrete se a- 
plică pentru întărirea discipli
nei, factor de prim ordin în 
creșterea capacității de acțiune 
a organizațiilor de partid 7

primiti din rindurile celor 
muncitori, ingineri, tehni- 

alti specialiști, români și 
majoritatea provenind din 

U.T.C. Aceleași preocupări 
in organizațiile de partid

— Aș spune că disciplina și ma
turitatea se condiționează reciproc și. 
la rindul lor. sint determinate de 
calitatea muncii educative desfășu
rate în scopul formării spiritului 
muncitoresc, a responsabilității socia
liste față de orice îndatorire. Fiind 
vorba de o sarcină esențială, acțio
năm pe plan larg, prin întregul ar
senal al mijloacelor muncii politico- 
educative. pentru cultivarea unei a- 
titudini înaintate fată de muncă și 
bunul obștesc. însușirea unei atitu
dini corecte și disciplinate în viața 
de toate zilele. Experiența arată că 
îndeosebi în unitățile noi trebuie să 
ne preocupăm îndeaproape de folo
sirea deplină a timpului de lucru, a 
mașinilor și utilajelor de către fie
care angajat. în acest scop a fost 
organizat. între altele. Ia întreprin
derea de ață și filatură din Odor- 
heiu-Secuiesc un schimb de expe
riență : au participat secretarii comi
tetelor de partid, responsabilii cu 
propaganda din aceste comitete, pre
ședinții comitetelor 
secretarii comitetelor 
sabilii comisiilor de 
unitățile de industrie 
deț. Dezbaterile au avut ca punct de 
pornire nu un referat, ci fapte de 
viață surprinse pe peliculă in cadrul 
unei cine-anchete pe tema discipli
nei muncii, eficiența și caracterul 
concret al măsurilor cu care s-au sol
dat cazurile prezentate.

Aș accentua, de asemenea, faptul

sindicatelor și 
U.T.C.. respon- 
disciplină din 
ușoară din ju-

— Mai întîi, un aspect de ordin 
mai general : de ce spun unii tova
răși. reprezentanți ai acestor organe, 
pe un ton concesiv, „ei bine, vă aju
tăm 1". După mine, aceste organe nu 
sînt chemate să „ajute", ci poartă o 
răspundere directă pentru bunul 
mers al activității unităților subor
donate. De pildă, în ce privește con
tractările pentru materii prime, cît 
și pentru desfacerea produselor, legea 
prevede clar care sînt sarcinile mi
nisterelor. ale centralelor industriale. 
Vin însă delegați, pleacă delegați, 
ducem discuții îndelungate, dar mă
surile concrete se lasă uneori prea 
mult așteptate. Citeodată, nu se a- 
cordă atenție lucrurilor aparent mă
runte Așa se face că. la un moment 
dat. Filatura din Miercurea-Ciuc era 
cît pe ce să se oprească din ... ... 
lipsei... unor curelușe de transmisie, 
care au sosit ' ' j__ ____ : _______
Ne preocupă, de asemenea. în mod 
deosebit construirea sau amenajarea 
unor cămine de nefamiliști. cantine, 
creșe — pentru femeile care lucrează 
în unitățile aparținind Ministerului 
Industriei Ușoare, de pe platforma 
industrială din Miercurea-Ciuc. în 
legătură cu aceasta, sperăm să fie 
rezolvate cît mai repede si chestiu
nile care depind de minister.

în încheiere, aș vrea să arăt că în 
județul Harghita — ca pe întreg cu
prinsul tării — oamenii muncii ro
mâni. maghiari și de alte naționali
tăți se consideră angajați plenar în 
munca pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor celui de-al XI-lea Con
gres al partidului. Realizările coti
diene. participarea largă la întrecerea 
pentru înfăptuirea înainte de termen 
a cincinalului sint expresia concretă 
a hotărîrii lor nestrămutate de a-și 
snori mereu contribuția la înflorirea 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

cauza
abia în ultimul moment.

Convorbire consemnata de 
BARTUNEK Istvân 
corespondentul „Scinteil"

bit de interesante din domeniile 
științelor, artei si literaturii. (AI. 
Mureșan).

SIMPOZION GEOGRAFIC

Timp de 2 zile s-a desfășurat Ia 
Drobeta Turnu-Severin simpozio
nul „Mehedințiul pe coordonatele 
cincinalului 1976—1980". Manifes
tarea, la care au luat parte cadre 
universitare șl cercetători, a fost 
dedicată aniversării centenarului 
Societății de geografie din Repu
blica Socialistă România. Acțiunea 
s-a încheiat cu o excursie de studii 
pe itinerarul Drobeta Turnu-Seve
rin — Orșova. (Virgil Tătaru).

STUDENTI
ÎN MIJLOCUL SĂTENILOR
Studenții de la facultățile de 

matematică, fizică, filologie și bio
logie ale Institutului de învățămint 
superior din Baia Mare desfășoară 
in aceste zile un ciclu de mani
festări și acțiuni educative și cul- 
tural-științlfice adresate oameni
lor muncii din mediul sătesc — 
locul de muncă al viitorilor profe
sori. Studenții au organizat ase
menea activități in localitățile si
tuate în zona Codru — Asuaju de 
Sus, Rodina. Băsești și Băița de 
sub Codru. Simpozioanele „Uni
versul în viziunea științei moder
ne", „Descoperiri științifice actua

le" au fost urmate de programe 
artistice susținute de formațiile 
studențești — cor. dansuri, brigăzi 
artistice, teatru și altele. (Gheorghe 
Susa).

„PRIMĂVARA 1975"

La Casa orășenească de cultură 
din Bistrița a avut loc vernisajul 
expoziției de artă plastică intitu
lată „Primăvara 1975". Expoziția 
cuprinde lucrări de pictură în ulei, 
peisaje, portrete și compoziții sem
nate de pictorul bistrițean Gheor
ghe Bucur, precum și ,o serie de 
sculpturi în piatră și lemn aparți- 
nînd unor plasticieni din orașul 
Cluj-Napoca. (Ion Anghel).
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CELUI DE-AL XVI-LEA CONGRES 
rAL PARTIDULUI COMUNIST DIN IRLANDĂ

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la cel de-al XVI-lea 
Congres al Partidului Comunist din Irlanda, tuturor oamenilor muncii 
irlandezi un cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul de solidaritate 
militantă al comuniștilor și al clasei muncitoare din Republica Socialistă 
România.

Congresul partidului dumneavoastră are loc într-o perioadă marcată 
prin creșterea, în Europa și în întreaga lume, a forțelor care acționează 
pentru transformarea revoluționară a societății, pentru eliminarea ori
căror forme de oprimare națională și socială, pentru afirmarea în fapt 
a dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber și independent, con
form voinței și aspirațiilor sale, pentru reașezarea pe baze noi, demo
cratice a relațiilor internaționale.

Trăind în Europa, continent în care există cea mai mare concen
trare de armamente și forțe militare, ceea ce creează grave pericole la 
adresa păcii generale, popoarele noastre sînt vital interesate în succesul 
Conferinței europene, în continuarea și adîncirea proceselor pozitive 
menite să ducă la edificarea unui sistem trainic de securitate și colabo
rare în această parte a lumii. Sîntem încredințați că, mai mult decît 
oricînd, rezolvarea în interesul tuturor popoarelor a marilor probleme 
care frămîntă omenirea contemporană, stingerea focarelor de încordare 
și conflict și înfăptuirea unei noi ordini economice și politice interna
ționale reclamă întărirea capacității de acțiune unitară, pe plan națio
nal și internațional, a tuturor forțelor înaintate ale societății, clădirea 
pe baze principiale a unei noi solidarități militante.

în ceea ce îl privește, partidul nostru, acționînd în spiritul hotărîri
lor celui de-al XI-lea Congres, va face totul pentru dezvoltarea largă a 
legăturilor de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești, cu for
țele democratice și progresiste din întreaga lume, în lupta comună îm
potriva imperialismului, pentru salvgardarea păcii mondiale și asigu
rarea progresului economic și social al tuturor popoarelor.

Apreciem, în acest cadru, dezvoltarea fructuoasă a raporturilor fră
țești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Irlanda 
— care și-a găsit expresia și în participarea unei delegații a partidului 
dumneavoastră la cel de-al XI-lea Congres al partidului nostru — și 
Intern hotărîți să acționăm în continuare pentru adîncirea colaborării 

reciproce, cu convingerea că slujim astfel interesele întăririi prieteniei 
dintre popoarele și țările noastre, cauza generală a păcii și socialismu
lui în lume.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
congresului, și în înfăptuirea hotărîrilor pe care le veți adopta, în în
treaga activitate pe care o duceți pentru împlinirea năzuințelor clasei 
muncitoare, ale poporului irlandez, pentru promovarea idealurilor de 
pace, colaborare și progres în Europa și în întreaga lume.

Tovarășul Paul Nicuiescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul educației și învățămintului, a 
primit joi o delegație a Ministerului 
învățămintului și Educației din R. P. 
Polonă, condusă de Jerzi Wolczyk, 
prim-adjunct al ministrului. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme ale 
dezvoltării învățămintului in cele 
două țări, ale colaborării bilaterale 
româno-polone în acest domeniu.

La primire au fost de față repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Educației și învățămintului.

A participat, de asemenea, Wla- 
dyslaw Wojtasik, ambasadorul Repu
blicii Populare Polone la București.

★
In aceeași zi a fost semnată înțe

legerea de colaborare pe anii 1975—

Aflată în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale, delegația 
Comisiei pentru producție și schim
buri a Adunării Naționale Franceze, 
condusă de Jean Favre, membru a) 
Uniunii Democraților pentru Repu
blică. deputat de Haute-Marne, con
silier general și primar de Langres, 
a făcut în cursul zilei de joi o că
lătorie în nordul Moldovei.

Parlamentarii francezi au vizitat 
monumente istorice și de artă, pre
cum și Combinatul pentru prelu
crarea lemnului din Suceava.

Cu acest prilej. Miu Dobrescu, pre
ședintele Comitetului executiv ai 
Consiliului popular al județului Su
ceava, a oferit în onoarea oaspeților 
un dineu.

★
La București a avut loc, joi, sem

narea înțelegerii de colaborare între

vremea
EH

*
1980 între Ministerul Educației și 
învățămintului din țara noastră și 
Ministerul învățămintului și Educa
ției din R.P. Polonă. în baza docu
mentului, menit să ducă la extin
derea colaborării între cele două țări 
în domeniul instrucției și educației, 
vor avea loc schimburi de experiență 
privind organizarea și tendințele 
actuale de dezvoltare a învățămîntu- 
lui de cultură generală, liceal, de 
specialitate și profesional, întîlniri 
între cadre didactice, cercetători și 
studenți, schimburi de publicații. în
țelegerea a fost semnată de Traian 
Pop, adjunct al ministrului educației 
și învățămintului. și Jerzi Wolczyk, 
prim-adjunct al ministrului învăță- 
mîntului și educației din R.P. Po
lonă.

Uniunea artiștilor plastici din Româ
nia și Uniunea artiștilor plastici din 
Republica Democrată Germană pe 
anii 1975, 1976. 1977. Documentul, în
cheiat pe baza Planului de colabo
rare culturală și științifică dintre 
cele două țări, prevede dezvoltarea 
și intensificarea legăturilor reciproce 
in domeniul artelor plastice. în acest 
sens sint stabilite schimburi de de
legații, expoziții, materiale docu
mentare și publicații de specialitate, 
călătorii de studii.

înțelegerea a fost semnată de Ion 
Frunzetti, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici din România, și 
Gerhard Kettner, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici din R. D. 
Germană.

(Agerpres)

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
relativ călduroasă în cea mai mare 
parte a țării, exceptînd nordul Moldo
vei unde, din cauza ceței persistente, 
temperatura la amiază a înregistrat 4 
grade la Suceava. In rest, valorile ter-
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HOCHEI ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Lucrările Congresului al XIV-lea al P. C. I
Raportul prezentat de tovarășul Enrico Berlinguer

Campionatul mondial 
(grupa B)

• Echipa noastră învinsă la 
limită ® Azi, meciul România 

— R. F. Germania
TOKIO 20 (Agerpres). — Meciurile 

disputate joi în cadrul Campionatu
lui mondial de hochei pe gheață 
(grupa B) de la Sapporo s-ău Înche
iat cu următoarele rezultate : Elve
ția — România 4—3 (1—1, 2—1, 1—1) ; 
Iugoslavia — Olanda 7—3 (5—0. 1—2, 
1—1) ; R. D. Germană — Japonia 3—1 
(1—0. 2—1, 0—0) ; R. F. Germania — 
Italia 5—2 (2—0, 1—1, 2—1).

Referitor la partida dintre echipele 
Elveției și României, corespondentul 
agenției France Presse menționează 
faptul că arbitrii au anulat trei goluri 
înscrise de hocheiștii români, care au 
avut inițiativa jocului, executind 86 
șuturi spre poartă, față de 42 ale el
vețienilor. Punctele formației române 
au fost înscrise de Axinte, Pisaru și 
Gh. Huțanu.

în clasament conduce echipa R. D. 
Germane cu 8 puncte, urmată de 
R. F. Germania 8 puncte (golaveraj 
inferior), Elveția 6 puncte, Iugoslavia 
și Japonia cite 5 puncte, România și 
Italia 4 puncte, Olanda zero puncte. 
Astăzi se dispută întîlnirile : Japo
nia — Iugoslavia și România — R. F, 
Germania.

VOLEI: Partide în competiția 
republicană

In sala Floreasca din Capitală au 
început ieri ultimele turnee ale Cam
pionatului republican de volei. Iată 
primele rezultate : masculin : 
mo — Explorări Baia Mare 
(11—15. 15—11, 15—10, 15—1) ; 
nin : Rapid — Penicilina 3—0 
15—10, 15—11).

Dina-
3—1 

femi- 
(15—6,

turneu care se dispută în cadrul Cir
cuitului W.C.T. Jucătorul australian 
Roy Emerson l-a eliminat cu 7—5. 
7—6 pe americanul. Brian Gottfried, 
iar mexicanul Raul Ramirez a câști
gat cu 7—6, 7—6 în fața neozeelan
dezului Brian Fairlie.

mice Ia ora 14 au fost mai ridicate, 
ajungînd ptnâ la 20 de grade la Gura- 
honț și Lugoj. Cerul a prezentat înno- 
râri mai accentuate șl a plouat slab 
izolat, in Maramureș, Crișana. Banat, 
Oltenia și nordul Bărăganului. Dupâ- 
amiază s-au semnalat averse de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice, în Mun
ții Apuseni și Meridionali. In primele 
ore ale zilei s-a produs ceață în vestul 
Moldovei șl în Bărăgan. In București : 
Cerul a fost mai mult acoperit în pri
ma parte a zilei, apoi a devenit varia
bil. In primele ore ale dimineții s-a 
produs ceață. Temperatura maximă a 
fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 martie a.c. In țară : Vremea va 
continua să se răcească in prima parte 
a intervalului, cind cerul va fi mai 
mult noros și vor cădea ploi tempo
rare. Apoi cerul va deveni variabil și 
ploile vor avea un caracter local. La 
munte va ninge, iar în nordul țării și 
în zonele de deal se vor semnala la- 
povițâ și ninsoare. Vîntul va prezenta 
intensificări. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 3 șl plus 5 gra
de, iar cele maxime între 2 și 12 grade. 
In București : Vreme în răcire ușoară. 
Temporar va ploua. Vîntul va prezenta 
intensificări.

TENIS
In cadrul turneului internațional 

de tenis, care se desfășoară in aces
te zile la ..Madison Square Garden" 
din New York, americanul Jimmy 
Connors l-a învins cu 6—2, 6—3 pe 
compatriotul său Dick Bohmstedt, 
iar Billy Martin (S.U.A.) a reușit să-l 
elimine în trei seturi, cu 6—2. 4—6, 
6—2, pe spaniolul Juan Gisbert.

Partidele disputate în turneul in
ternațional de tenis de la Memphis 
(Tennessee) s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Lutz (S.U.A.) — 
Stilwell (Anglia) 2—6, 7—5, 6—3 ; 
Richey (S.U.A.) — Stockton (S.U.A.) 
6—3, 6—2 ; Cox (Anglia) — Drysdale 
(R.S.A.) 7—5, 6—2 : Alexander (Aus
tralia) — Van Dillen (S.U.A.) 6—4, 
6—7, 7—5.

La Caracas au continuat partidele 
pentru „Cupa Altamira" la tenis,

ȘAH : Reîncep întrecerile 
turneului de la București

Turneul internațional de șah de la 
București se reia astăzi, după o zi de 
pauză, în aula Bibliotecii centrale’ 
universitare cu partidele rundei ar 
11-a. înaintea ultimelor 5 runde, în 
clasament conduce maestrul român 
Victor Ciocîltea cu 7,5 puncte (din 
9 partide), urmat de Anatoli Lutikov 
(U.R.S.S.) și Volodea Vaisman (Ro
mânia) cu 5,5 puncte fiecare.

în urma unei convorbiri telefoni
ce cu Robert Fischer, campionul 
mondial de șah. la Amsterdam s-a 
anunțat că marele maestru american 
și-a exprimat intenția de a nu se 
prezenta la meciul cu Anatoli Kar
pov. după aflarea hotărîrilor luate 
de congresul extraordinar al Fede
rației internaționale de șah.

Potrivit regulamentului, cei doi 
șahiști au termen pînă la 1 aprilie 
să confirme oficial acceptarea de a 
susține meciul pentru titlul mondial 
programat cu începere de la 1 iunie, 
la Manila.

★
începînd de astăzi și pînă la 3(1 

martie, orașul Grenoble va găzdui 
întrecerile campionatului european 
de hochei pe gheață (sruna A) re
zervat echipelor de juniori.

La actuala ediție a competiției 
participă șase formații. : U.R.S.S.,
Polonia, R. F. Germania, Finlanda, 
S.iedia și Cehoslovacia.

Conform regulamentului, ultima 
clasată va retrograda in grupa B a 
campionatului.

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 14 MARTIE 1975

Extragerea I : cat. 1 1,30 variante a 
50 000 lei ; cat. 2 : 6.50 a 9 280 lei ; 
cat. 3 : 8,40 a 7 181 lei ; cat. 4 : 19,75 
a 3 054 lei; cat. 5 : 103,45 a 583 lei; 
cat. 6 : 161.70 a 373 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 680 835

Extragerea Il-a : cat. B : 1.30 va
riante a 39 482 lei ; cat. C : 6,20 a 
8 278 lei ; cat. D : 18,00 a 2 851 lei ; 
cat. E : 60,95 a 842 lei ; cat. F : 140,95 
a 364 lei ; cat X : 1 974,20 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 497 392

Tragere specială PronoexpresLa 23 martie 1975

Libretul de economii 
cu ciștiguri

Printre variatele instrumente 
de ecohomisire pe care Casa de 
Economii și Consemnațiuni le 
pune ia dispoziția • populației se 
află și libretul de economii cu 
ciștiguri.

Avantajul specific de care be
neficiază titularii acestor libre
te ii constituie cîștigurile în 
bani atribuite din dobinda de 3,5 
la sută stabilită pentru depune
rile pe acest libret de economii.

Cîștigurile se acordă prin tra
gerile la sorți care au loc in 
ultima zi lucrătoare a fiecărui 
trimestru.

La o tragere Ia sorți trimes
trială se acordă la fiecare 1000 
de librete cite 15 ciștiguri în 
bani, din care: un cîștig de 250 
la sută, unul de 200 la sută, unul 
de 100 la sută, unul de 50 la sută 
și 11 ciștiguri de cite 25 la sută, 
calculate față de soldul mediu 
trimestrial al libretelor ieșite 
cîștigătoare.

Soldul mediu trimestrial ma
xim la care se aplică. procentul 
de cîștig este de 20 000 de lei.

Dreptul do participare la tra
gerile la sorți îl au titularii li
bretelor de economii cu 
care au un sold mediu 
trial de cei puțin 20 de

Depunerea inițială și 
efectiv nu pot fi mai 
25 de lei.

Libretele de economii cu cîș- 
tiguri nominale se emit de su
cursalele, filialele și agențiile 
C.E.C., precum și de agenții 
C.E.C., mandatarii contractuali 
C.E.C. și de oficiile poștale.

Depunerile ulterioare, ca și 
restituirile se efectuează la uni
tatea C.E.C. care a emis libre
tul, la celelalte unități C.E.C. 
din aceeași localitate, precum și 
la sucursalele și filialele C.E.C. 
care țin evidența economiilor 
depuse pe libretele respective.

Libretele de economii cu ciș
tiguri Ia purtător, cu sau fără 
parolă, se emit de sucursale, fi
liale și de agențiile C.E.C. au
torizate. Depunerea inițială pe 
un asemenea libret nu poate fi 
mai mică de 200 de lei, iar soldul 
de 25 de lei.

Depunerile ulterioare și resti
tuirile se fac numai la unitatea 
C.E.C. care a emis libretul.

ROMA 20 (Agerpres). — După cum 
s-a anunțat, în prima zi a celui de-al 
XIV-lea Congres al P.C. Italian, En
rico Berlinguer, secretar general al 
partidului, a prezentat raportul „în
țelegerea și lupta tuturor forțelor 
democratice și populare pentru sal
varea și renașterea Italiei".

Arătind că, prin luptele duse 
timp de peste 50 de ani, prin politi
ca, inițiativele și activitatea din ulti
mii ani, Partidul Comunist Italian 
a atins o asemenea forță care îl si
tuează în centrul vieții politice na
ționale, raportul relevă că bilanțul 
pe care îl prezintă P.C.I. pentru cei 
trei ani care au trecut de la prece
dentul congres este deosebit de cu
prinzător prin luptele desfășurate în 
toate domeniile, prin prestigiul cu
cerit în rîndurile a noi pături ale 
populației, prin dezvoltarea structu
rilor sale organizatorice.

In ultimele luni — relevă în con
tinuare raportul — criza care loveș
te țările capitaliste și sistemul im
perialist s-a agravat rapid sub toa
te aspectele sale, relevindu-se mai 
complexă și mai acută decît se pre
văzuse. Sînt semnificative în aceas
tă privință, începind din toamna tre
cută, reducerea ori stagnarea activi
tăților productive, situație care s-a 
extins în toate țările capitaliste dez
voltate : puternica spirală inflațio
nistă și ascuțirea dezordinii în do
meniul monetar și pe piețele finan
ciare, caracterizată de instabilitate 
cronică și de activități speculative 
necontrolate.

Cu totul opus — subliniază rapor
tul — este tabloul pe care îl prezin
tă astăzi țările socialiste. Fundamen
tal este că toate țările socialiste au 
înregistrat si în 1974 — și se pre
vede si pentru viitor — o puternică 
dezvoltare a producției.

Este așadar un fapt : în lumea ca
pitalistă există criză. în lumea so
cialistă — nu. Se dovedește astfel că 
socialismul, printr-o planificare și o 
conducere efectivă a economiei na
ționale în interesul colectivității, este 
in măsură să garanteze continuitatea 
dezvoltării producției și creșterea pro
gresivă a bunăstării sociale.

In lumea contemporană există 
marea realitate reprezentată de ta
rile socialiste și de acțiunile lor fer
me si tenace pentru apărarea păcii. 
Puternici factori obiectivi si forte 
crescînde stau la baza necesității și 
a posibilității destinderii internațio
nale. Tendința prevalentă este aceea 
care duce, chiar și pe căi sinuoase 
si depășind momente de criză foar
te acute, spre destindere și coexisten
tă. Sarcina este astăzi aceea de a 
face ca acest curs să cunoască o nouă 
fază, caracterizată de edificarea ac
tivă a unei ordini mondiale solide 
si sigure, de cooperare pentru dez
voltarea întregii umanități si pentru 
dreptate pe întreaga planetă. Prima 
necesitate ni sc pare a fi aceea de 
a considera toate problemele coope
rării în mod global, avind în vede
re atit aspectele imediate, cit si be 
cele de perspectivă, chiar si de 
perspectivă îndepărtată, atrăgind si 
asociind toate țările si toate zonele 
lumii. Pentru a se ajunge, chiar si 
în mod gradat; La un sistem decoope- 
rare mondială, este nevoie de con
tribuția activă a fiecărei țări a lu
mii. fie ea mare sau mică. ..Noi. co
muniștii italieni — se arată în ra
port — vrem să dedicăm inițiativa

noastră acestei perspective, conștienți. 
desigur, de limitele posibilităților 
noastre, dar hotărîți să ne folosim 
de aceste posibilități pe deplin".

Desigur, dezvoltarea cooperării și 
înaintarea pe calea destinderii poli
tice și militare trebuie să avanseze 
împreună. Există o legătură indiso
lubilă. de Interdependență reciprocă, 
între aspectele economice și politice 
ale afirmării unei linii și unui sis
tem de coexistentă pașnică. Aceasta 
înseamnă astăzi să luptăm, in pri
mul rind. pentru o soluționare jus
tă. pașnică a conflictelor deschise, 
începînd cu cel din Orientul Mijlo
ciu. pe baza liniilor fixate de rezo
luțiile O.N.U. Este esențial, in ace
lași timp, să se avanseze pe calea de
zarmării. să se ajungă la rezultate 
concrete în tratativele de la Viena 
și Geneva.

In ce privește consolidarea destin
derii șl a păcii în Europa, acum e- 
xistă toate condițiile pentru a se 
tine cît mai curind faza finală a Con
ferinței general-europene, care va 
trebui să ratifice bazele unui sistem 
de securitate colectivă și de coope
rare între toate statele continentului 
nostru.

Nici un alt partid din Italia nu 
are contacte și raporturi internațio
nale at.it de vaste și de variate cum 
sînt acelea pe care le are P.C.I. ; 
noi considerăm că aceasta a consti
tuit și poate constitui din ce în ce 
mai mult un avantaj nu numai pen
tru clasa muncitoare italiană, ci și 
pentru interesele naționale ale Ita
liei. relevă raportul în continuare. 
..Independența națională a Italiei 
este un bun suprem pentru toți ita
lienii. Iar noi. comuniștii — care 
luptăm în deplină autonomie pentru 
salvgardarea suveranității poporului 
italian și pentru înaintarea spre so
cialism pe o cale originală, adecvată 
particularităților specifice ale Italiei 
si tradițiilor politice și orientărilor 
ideologice proprii ale mișcării mun
citorești italiene — sîntem convinși 
că sîntem printre cei mai tenaci și 
mai inflexibili susținători și apără
tori ai independenței naționale" — 
se arată în raport.

Cea de-a doua parte a raportului 
analizează problemele situației poli
tice a Italiei, indicînd obiectivul 
care trebuie să unească toate for
țele populare și democratice : de
pășirea crizei care lovește țara. Ra
portul examinează riscurile crizei 
italiene, efectele politicii deflațio- 
niste, reducerea investițiilor in do
meniile productive, precum și con
dițiile unei reluări a activității eco
nomice ; obiectivele principale ale 
actualei lupte a oamenilor muncii 
pentru o nouă etapă în lupta împo
triva neofascismului ; necesitatea în
tăririi și a extinderii democrației și 
a unității în întreaga viată socială. 
Obiectivul național proeminent as
tăzi este acela de a Împiedica extin-

*
în ședința din 20 martie a Con

gresului al XIV-lea al P.C.I. au con
tinuat discuțiile , pe marginea rapor
tului prezentat de.,Eurico Berlinguer. 
Au luat cuvîntul Luigi Longo, pre
ședintele P.C.I., Paolo Bufalini, mem
bru al Direcțiunii P.C.I., Luciano 
Lama, secretar general al Confede
rației Generale Italiene a Muncii

★ ★

(Urmare din pag. I)

crizei societății italiene — bS 
în raport — iar pentru ațin- 
acestui obiectiv este necesar

derea 
arată 
gerea 
un excepțional efort unitar al tutu
ror forțelor poporului. Documentul 
menționează apoi o serie de cifre, 
între care creșterea costului vieții, 
în ianuarie 1975 cu 25,1 la sută, față 
de ianuarie anul trecut ; scăderea 
producției industriale, producție care 
în ianuarie 1975 a fost cu 14 la sută 
mai mică față de aceeași lună a a- 
nului anterior : creșterea șomajului 
datorită numărului de fabrici care 
reduc producția și sporirea impre
sionantă a numărului de tineri care 
nu găsesc de lucru, acestora adău- 
gîndu-li-se oamenii muncii emi
grant! ; agravarea dezechilibrului în
tre Nord și Sud și reducerea compe
titivității Italiei pe 'piața internațio
nală.

In continuare, raportul se referă 
la „perspectiva și strategia compro
misului istoric, idee lansată de P.C.I. 
și în care mulți văd propunerea unei 
noi alianțe și formule de guvern 
care să cuprindă și P.C.I." Dar. se 
precizează în raport, „strategia com
promisului istoric .
parte, dincolo de problema partici
pării comuniste la guvern, iar pe de 
altă parte, ea este deja astăzi și poa
te fi tot mai mult în viitorul imediat 
o linie valabilă, dincolo de formarea 
unei noi majorități, o linie aptă să 
înfrunte și să rezolve în mod coerent 
și pozitiv problemele cele mai pre
sante ale tării. în Italia, pentru a 
realiza o înnoire generală a societă
ții și a vieții publice, sînt necesare 
mari lupte, forțe excepționale si an
gajarea celor mai variate energii 
populare. Iată de ce noi susținem că 
trebuie să se creeze o mare majori
tate. care să cuprindă toate forțele 
populare și democratice", subliniază 
raportul.

In ultima parte a raportului. Enrico 
Berlinguer s-a referit la dezvoltarea 
P.C.I. și la noile sale răspunderi, la 
organizarea și stilul de muncă I al 
partidului, la funcționarea democra
ției de partid și la probleme ; ale 
structurii și coordonării activității 
militanților și organizațiilor comu
niste. La 13 martie 1975, numărul ce
lor înscriși în P.C.I. era de 1 601 507. 
Sint subliniate, de asemenea, influen
ta ideilor și a politicii comuniștilor 
în rindul tinerei generații, precum și 
forța organizatorică a Federației Ti
neretului Comunist Italian (F.G.C.I.).

„Noi am căutat să stabilim întot
deauna o legătură vie și operantă în
tre acțiunile imediate si perspectiva 
socialismului, se arată in raport. Ca
lea italiană spre socialism și perspec
tiva de pace și de coexistentă paș
nică sint legate printr-o profundă 
unitate, pentru că se nasc dintr-o a- 
naliză atentă a condițiilor naționale 
particulare, ca și a raporturilor și 
condițiilor existente pe arena in
ternațională".

murge, pe de o

★

(C.G.I.L.), Mario Birardi, secretar al 
Comitetului regional al P.C.I. din 
Sardinia. Andrea Margheri, delegat 
al Federației P.C.I. din Milano, Ales- 
sio Rașquini,.secretar.al Comitetului 
regional al P.C.I. din Toscana, și alți 
vorbitori.

în cursul după-amiezii, lucrările 
congresului au continuat pe comisii.

★

ciștiguri 
trimes- 

lei.
soldul 

mici de

din tară s-au pus in 
bilete pentru tragerea
din 23 martie a.c. La 

tragere se acordă pre-

La toate agențiile Loto-Pro- 
nosport 
vînzare 
specială 
această 
mii in :

AUTOTURISME „Dacia 1 300“ 
și .,Skoda S 100".

EXCURSII în R. D. Germană, 
Italia, Franța, Turcia.

BANI, ciștiguri fixe si varia
bile.

Se eictrag 31 de numere, se 
efectuează 5 extrageri, 
rile se atribuie pe 24 
gorii.

La acest concurs se 
cu bilete de 3 lei la extragerile 
I si III ; 6 lei la extragerile I, 
II. III. IV și 15 lei la toate 
extragerile tragerii.

Cîștigu- 
de cate-

participă

Pentru prima dată, la aceas
tă tragere pe biletele Seria C 
(în valoare de 15 lei) se va pu
tea participa pe 3 cote procen
tuale : 1 variantă simplă jucată 
100% (ca și pînă in prezent), 3 
variante simple jucate 50% ; 4 
variante simple jucate 25%.

Cîștigurile suplimentare se su
portă din fondul special al siste
mului „Pronoexpres".

O atenție deosebită în desfășu
rarea întrecerii socialiste trebuie 
acordată sarcinilor trasate de re
centa ședință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. pri
vind realizarea normelor de con
sum la principalele produse și ma
terii prime, materiale, combustibili 
și energie, utilizarea fondului de 
timp disponibil de lucru al mași
nilor. utilajelor și instalațiilor, în
deplinirea planului de introducere 
a progresului tehnic, intensificarea 
acțiunii de autoutilare.

In agricultură, condițiile specifice 
din această primăvară impun con
centrarea eforturilor tuturor oame
nilor muncii de la sate in vederea 
accelerării și desfășurării in cele 
mai bune condiții a tuturor lucră
rilor agricole de primăvară, inten
sificării lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, folosirii cu randament 
sporit a sistemelor de irigații — 
intr-un cuvînt spre toți factorii ce 
condiționează înfăptuirea obiecti
vului stabilit de partid la Consfă
tuirea cu activul de partid și de 
stat din agricultură, realizarea unei 
producții anuale de 20 milioane de 
tone cereale.

Tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., conducă
torul delegației Partidului Comunist 
Român la Congresul comuniștilor 
italieni, a avut o întilnire cu tovară
șul Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului

participă
P.C.I. 
întilnire 
Vass și

Comunist din Spania,
1a lucrările Congre-care 

sului
La 

zela 
membri ai C.C. al P.C.R.. precum și 
Santiago Alvarez, membru al Comi
tetului Executiv al P.C. din Spania, 
întllnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească, caracte
ristică relațiilor de solidaritate in ter
na tionallstă 
Român și 
Spania.

au fost prezenti Ghi- 
Gheorghe Petrescu,

dintre Partidul Comunist 
Partidul Comunist din

★
Partidului Comunist Ro-Delegația 

mân, condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. care participă la lucrările 
Congresului Partidului Comunist Ita
lian, a fost, in după-amiaza zilei de 
20 martie, invitata Federației P.C.I. 
din Siena. Aici. în cadrul intilnirii 
care a avut loc la sediul federației, 
oaspeților le-au fost înfățișate prin
cipalele realizări ale comuniștilor

sienezi. Oraș cu peste 70 000 locui
tori, Siena este condus, de aproape 
trei decenii, de o municipalitate de 
stingă.

în seara aceleiași zile, la Pogi- 
bonsi — cunoscut centru muncitoresc 
din Toscana — a avut loc un însu
flețit miting, la care au participat 
membrii organizației P.C.I. și ai ti
neretului comunist, numeroși munci
tori și cetățeni, din localitate.

Salutînd prezența delegației Parti
dului Comunist Român la miting, de
putatul Aurelio Ciaccio a evocat re
lațiile de caldă prietenie și solidari
tate tovărășească dintre P.C.I. și 
P.C.R. și a subliniat eforturile și con
tribuția constantă pe care Partidul 
Comunist Român și România socia
listă le aduc în lupta pentru triumful 
ideilor de pace și colaborare inter
națională. I

In continuare a luat cuvîntul to
varășul Dumitru Popescu, care a 
transmis participanților la miting un 
cald salut de prietenie frățească din 
partea C.C. al P.C.R.. a secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
clasei muncitoare și a întregului po
nor român. Evocînd puternicele le
gături de solidaritate internationalis- 
tă si colaborare tovărășească dintre 
P.C.R. și P.C.I.. vorbitorul a subli-

niat importanta dezvoltării continue 
a relațiilor dintre cele două partide 
si a prieteniei dintre popoarele ro
mân și italian. In continuare, șeful 
delegației române a înfățișat princi
palele preocupări ale P.C.R. si ale 
oamenilor muncii din țara noastră, 
angajați în uriașa operă de transpu
nere în viată a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

In încheiere, tovarășul Dumitru Po
pescu a adresat comuniștilor din Po- 
aibonsi .urări de succese depline in 
lupta lor pentru democrație, pentru 
progres social, pentru bunăstarea și 
viitorul luminos al poporului italian, 

întreaga desfășurare a vizitei, ca 
si a mitingului, caracterizate printr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a con
stituit o vie expresie a legăturilor 
de trainică prietenie și solidaritate 
internationalists dintre P.C.R. si 
P.C.I.. dintre clasa muncitoare și po
poarele român și italian.

★
Celelalte delegații ale partidelor co

muniste si muncitorești și ale miș
cărilor de 
cipante la 
P.C.I. au 
care s-au 
calități din Piemont, 
guria. Toscana. Emilia Romagna și 
din alte regiuni ale tării.

eliberare națională parti- 
Congresul 
luat parte 
desfășurat

al XIV-lea al 
la manifestări 
în diferite lo- 
Lombardia. Li-

PROGRAMUL I
14,30 Teleșcoată.

Volei feminin : Dinamo — 
Rapid. Transmisiune directă 
de la sala Floreasca.
Telex.
Emisiune în limba germană. 
Tragerea Loto.
Liga arabă — documentar. 
Vino iară, primăvară — pro
gram de muzică populară. 
1001 de seri : Felix motanul. 
Telejurnal.
România viitorului. A învă
ța să înveți. O emisiune con-

t V 22,10

sacrală perspectivelor învă- 
țămîntului superior româ
nesc șl in special integră
rii învățămintului cu produc
ția șl cercetarea.

20,40 Film artistic : „Tinerețe vi
sătoare". Producție a stu
diourilor din R.P. Ungară.

21,45 Concert de seară susținut de

T

17,30
17,35

19,30
20,00

20,20

20,40

orchestra de muzică ușoară 
a RTV.
24 de ore.
PROGRAMUL II
Telex.
File de dicționar : Burt Lan
caster. Filmul „Omul care 
aduce ploaie".
Telejurnal.
Farmecul muzicii... lui Jo
hannes Brahms. Sonata a 
II-a în mi bemol major.
Cărți șl Idei. Jean Rostand : 
„Corespondenta unui biolog". 
Romanțe.

Continuînd experiența pozitivă 
din perioada campaniei electorale, 
este sarcina prioritară a muncii 
politico-educative de masă desfășu
rată de organizațiile de partid să 
asigure dezvoltarea viguroasă a în
trecerii socialiste, explicînd cit mai 
profund, cit mai convingător ade-

gătură cu apropierea Zilei solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc, faptul că obținerea unor 
cit mai mari succese in dezvolta
rea economiei naționale, asigurînd 
înflorirea țării noastre, constituie, 
totodată, o contribuție concretă, 
materială la sprijinirea luptei cla-

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

vărul fundamental că întrecerea 
socialistă este o întrecere cu sine 
însuși spre folosul propriu al fie
cărui oin al muncii, o întrecere în 
care există un mare și unic cîști- 
gător — poporul întreg, întrucât 
dezvoltarea puternică a economiei 
naționale formează baza trainică a 
creșterii nivelului de trai al tuturor 
celor ce muncesc.

Munca politico-educ.ativă de masă 
în sprijinul întrecerii socialiste va 
fi si mai eficientă subliniind, in le-

sei muncitoare de pretutindeni, la 
întărirea sistemului mondial socia
list, la creșterea forței socialismu
lui în lume. îmbinarea patrio
tismului cu internaționalismul pro
letar se înscrie in tradițiile 
nedezmințite ale Partidului Comu
nist Român, ale clasei noastre mun
citoare — tradiții bogate de lup
tă hotărîtă pentru interesele națio
nale fundamentale și, totodată, 
pentru întărirea solidarității ca oa
menii muncii din toate țările, cu

partidele comuniste și toate mișcă
rile revoluționare, progresiste, cu 
toate forțele militante din întreaga 
lume pentru libertate, independen
ță națională și progres social.

Așa cum se știe, la începutul a- 
eestui an, colective tie muncă frun
tașe din fiecare ramură a economi
ei, din fiecare domeniu al activită
ții sociale au lansat chemări la în
trecerea socialistă, înscriindu-și o- 
biective importante pentru realiza
rea indicatorilor planului pe anul 
în curs și a întregului cincinal. De 
aici, obligația pentru aceste colec
tive de a asigura onorarea exem
plară a angajamentelor asumate ca 
și datoria tuturor colectivelor de 
muncă să răspundă chemării ce 
le-a fost adresată prin rezultate 
cît mai bogate, astfel incit în ziua 
de 1 Mai un număr cît mai mare 
de întreprinderi să poată raporta 
depășirea 
realizarea 
planului, 
actualului
și progresul patriei, pentru 
neabătut spre perspectivele 
cile deschise de Programul 
nist al partidului.

angajamentelor asumate, 
și depășirea prevederilor 
înfăptuirea ansamblului 
cincinal — spre binele 

mersul 
strălu- 
comu-
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CAMBODGIA

Noi succese ale 
forțelor patriotice

CAMBODGIA 20 (Agerpres). — Pe 
diferite fronturi, forțele khmere de 
eliberare continuă operațiunile ofen
sive, în ciuda rezistenței pe care o 
opun trupele lonnoliste.

La Neak Luong — port de impor
tanță strategică pe Mekong — pa
triots khmeri au reușit să elibereze 
deja jumătate din oraș.

Lupte înverșunate se desfășoară și 
în provincia Battambang, cea mai 
importantă producătoare de orez din 
Cambodgia.

Si in iurul capitalei cambodgiene 
inițiativa este menținută, in conti
nuare, de forțele de eliberare. Lupte 
puternice se dau pe malul estic al 
Mekongului, unde, în urmă cu două 
zile, forțele patriotice au cucerit un 
cap de pod situat la aproximativ 
3 km de centrul orașului. Cu toate 
că avioanele americane mențin în 
continuare podul aerian pentru apro
vizionarea orașului Pnom Penh, lon- 
noliștii nu reușesc să stabilizeze si
tuația din acest oraș. Joi au conti
nuat bombardamentele cu artilerie 
și rachete asupra centrului capitalei 
cambodgiene și aeroportului Pochen- 
tong.

Ambasada Marii Britanii de la 
Pnom Penh a fost închisă, persona
lul acesteia urmînd să fie evacuat 
— informează agenția France Presse.

Comunicat al 
Comandamentului Forțelor 

Armate Populare 
de Eliberare din Vietnamul 

de Sud
VIETNAMUL DE SUD 20 (Ager

pres). — Agenția G.P.A. a dat pu
blicității un comunicat al Comanda
mentului Forțelor Armate Populare 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
în care se arată că. în urma acțiu
nilor administrației lui Nguyen Van 
Thieu, care continuă războiul neo
colonialist și sabotează Acordul de 
Ia Paris cu privire la Vietnam, for
țele armate și populația din sudul 
Vietnamului au dat inamicului lovi
turi grele. Trupele saigoneze s-au 
retras în derută, iar populația locală 
și forțele armate populare au elibe
rat în total cinci provincii : Kon- 
Tum, Gia Lai, Darlac. Phu Ton. 
Quang Tri, cuprinzînd cinci orașe 
și 13 centre districtuale, precum și 
numeroase alte localități în care tră
iesc aproximativ un milion de locui
tori.

Poporul tunisian 
a sărbătorit 

Ziua independenței
TUNIS 20 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Joi, poporul tu
nisian a sărbătorit, într-o atmosferă 
de mare entuziasm. împlinirea a 19 
ani de Ia semnarea. Ia 20 martie 
1956. a protocolului de acord prin 
care Franța recunoștea solemn in
dependenta Tunisiei, proclamată ofi
cial la 1 iunie, in același an.

Evenimentul — care a încununat 
îndelungata luptă a poporului tuni
sian împotriva dominației străine și 
a înscris țara pe drumul prefacerilor 
în viata economică și socială — a 
fost aniversat în toate guvernoratele 
țării prin serbări populare și alte 
manifestări. Aniversarea Zilei inde
pendenței a coincis anul acesta cu 
aprobarea. în unanimitate, de către 
Adunarea Națională a Tunisiei, la 
recomandarea Congresului Partidu
lui Socialist Desturian, din septem
brie 1974, și potrivit dorinței expri
mate de popor, a alegerii lui Habib 
Bourguiba ca președinte pe viață al 
Republicii Tunisiene. Luînd cuvîntul 
în fata parlamentului, cu prilejul 
învestirii sale in înalta funcție, pre
ședintele s-a angajat să-și aducă în 
continuare contribuția la prosperita
tea și fericirea poporului tunisian, 
la destindere, înțelegere șl pace in 
lume.

TUNIS

Amplificarea continuă a relațiilor

economice româno-tunisiene paris
Apropiata vizită pe 

care președintele 
Nicolae Ceaușescu ur
mează să o întreprin
dă in Tunisia, la invi
tația președintelui Ha
bib Bourguiba, este 
așteptată aici cu un 
deosebit interes, fiind 
considerată ca un e- 
veniment. de însemnă
tate cardinală în evo
luția raporturilor de 
prietenie și colabora
re dintre cele două 
țări.

In acest sens, ex
primîndu-și satisfac
ția pentru noua eta
pă a dialogului româ- 
no-tunisian la nivelul 
cel mai înalt, diferiți 
interlocutori tin să re
leve. ca o ilustrare a 
bunelor relații exis
tente, intensa colabo
rare economică dintre 
cele două țări. Există 
un larg evantai de 
sectoare in care aceas
tă cooperare, reciproc 
avantajoasă, este pre
zentă. Ce poate fi mai 
semnificativ decît fap
tul că volumul schim
burilor de mărfuri a 
crescut în 1974 de pa
tru ori față de 1973 si 
de zece ori fată de 
1969. fiind prevăzut, ca 
în 1975 să se dubleze 
față de anul pre
cedent ? Tunisia im
portă din tara noas
tră tractoare univer
sale. locomotive Die-

sel-hldraulice. utilaje 
miniere și pentru con
strucții. produse elec
trotehnice si petro
chimice. bunuri de 
larg consum etc. La 
rindul său, România 
importă din Tunisia 
minereu de fier, piei 
brute, -ulei de măsli
ne, produse citrice, 
plută și altele. Gama 
schimburilor comer
ciale între cele două 
țări este în continuă 
diversificare, urmind 
ca exporturile româ
nești in această tară 
să includă, in viitor, 
și vagoane de marfă, 
autoturisme. autoca
mioane. tractoare pe 
șenile, instalații de fo
raj pentru apă etc. 
Spre a face mai bine 
cunoscute produsele 
economiei noastre in 
plină dezvoltare,
România participă cu 
regularitate la Tirgul 
internațional organizat 
din doi in doi ani la 
Tunis.

Tot atît de eficien
tă este si cooperarea 
in producție, mai ales 
după intrarea in ex
ploatare. cu bune re
zultate, a modernului 
complex pentru ex
tracția, prelucrarea și 
transportul minereuri
lor de fosfați din ba
zinul Gafsa — care a 
atins, recent, capacita
tea de 2 300 tone pe

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XI-LEA
AL P. M.S. II.

BUDAPESTA 20 — Corespondentul 
nostru transmite : La Budapesta au 
continuat, joi, dezbaterile pe margi
nea documentelor prezentate Congre
sului al XI-lea al P.M.S.U. Printre 
delegații care au luat cuvîntul se 
numără Nemes Dezso, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
Pullai Arpad, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., dr. Marothy Laszlo. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. Puja Fri- 
gyes, ministrul afacerilor externe, 
Sarlosi Istvan, secretar al Consiliu
lui Național al Frontului Popular Pa

Efortul propriu și colaborarea internațională 
-condiții ale dezvoltării economice 

Conferința generală a O.N.U.D.I.
LIMA 20 — Corespondentul nostru 

transmite : Cea de-a doua Conferință 
generală a O.N.U. pentru dezvoltarea 
industrială îsi continuă lucrările.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor în plen, reprezentantul Portu
galiei a spus că țara sa — aflată la 
mijlocul drumului intre țările în curt 
de dezvoltare și cele dezvoltate — 
are nevoie cu atît mai mult de o 
cooperare economică internațională 
eficientă.

Șeful delegației S.U.A. a arătat, la 
rîndul său, că guvernul american 
pregătește punerea în aplicare a unui 
sistem generalizat de tarife prefe
rențiale, președintele Ford urmind 
să-i anunțe, în curind, pe beneficia
rii acestui sistem. Delegatul ameri
can a arătat că președintele S.U.A. 
și secretarul de stat au examinat cu 
preocupare anumite clauze ale legii 
comerțului exterior al S.U.A. și că 
această problemă formează obiectul 
unor consultări între guvern și Con
gres, în cadrul cărora s-au obținut 
progrese. Reprezentantul Indoneziei a 
propus ca preconizatele documente 
ale conferinței să fie puncte de o- 
rientare, bazate pe principiile efor

ORIENTUL APROPIAT
• Un interviu al președintelui A. Sadat • Declarația unui 
purtător de cuvînt oficial egiptean • După convorbirile 
de Ia Tel Aviv, secretarul de stat al S.U.A. a revenit la Assuan

CAIRO 20 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului libanez 
„Al Hawadess”, președintele R. A. 
Egipt, Anwar El Sadat, a declarat 
că. dacă negocierile în curs de des
fășurare pentru realizarea unui nou 
acord de dezangajare se vor încheia 
cu succes, pasul care trebuie să ur
meze imediat va fi convocarea Con
ferinței de la Geneva pentru pace 
în Orientul Apropiat. Șeful statului 
egiptean a afirmat că el nu se opune 
trimiterii unei delegații unificate ara
be. in loc de delegații separate la 
lucrările acestei conferințe. O astfe1 
de delegație unificată — a apreciat 
Anwar El Sadat — va trebui să in
cludă reprezentanții Egiptului. Siriei, 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Iordaniei și Libanului.

Pe de altă parte, președintele Sa
dat a declarat că nu se opune inter
naționalizării Ierusalimului, cu con
diția ca acest sistem să fie aplicat 
atît sectorului arab, cit și celui evre
iesc al orașului.

CAIRO 20 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția M.E.N., un 
purtător de cuvînt oficial egiptean 
a difuzat o declarație în care se 
arată că „acceptarea de către statele 
arabe a Rezoluției 338 a Consiliului 
de Securitate implică acordul lor la 
încetarea stării de război pînă la 
realizarea unei reglementări cuprin
zătoare a crizei din Orientul Apropiat 
urmărind instaurarea unei păci 
juste”.

Purtătorul de cuvînt a adăugat că, 
„pornind de la acest raționament, 
țările arabe nu resping semnarea 
unui acord de pace cu Israelul 
in cazul în care acesta este 
nu numai gata, dar și capabil 
să facă față faptelor unei păci 
juste cuprinzînd toate elementele 
problemei și astfel să-și respecte 
toate angajamentele internaționale 

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

zi. Acest prim obiec
tiv industrial, rod al 
cooperării între spe
cialiștii români și cei 
tunisieni. este realizat 
integral după proiec
te românești si cu u- 
tilaie ce poartă in
scripția „Fabricat in 
România". Acum se 
analizează posibilită
țile de colaborare în 
vederea punerii in va
loare și a altor zăcă
minte de fosfați din 
bazinul minier Gafsa. 
rezervele de aici fiind 
evaluate la circa 20 
milioane de tone. 
Studiile în această di
recție sint avansate, 
îndeosebi pentru des
chiderea unor mine la 
Sehib și Kefiche-Fair.

Pe de altă parte, se 
are in vedere promo
varea unor forme mo
derne de cooperare in 
domeniul exploatării 
hidrocarburilor. Se 
preconizează, de ase
menea, participarea 
țării noastre la con
strucția celei de-a 
doua mari rafinării 
de titei din Tuni
sia. cu o capacitate 
anuală de prelucrare 
de șase milioane de 
tone. Proiectele de 
viitor mai includ con
strucția unei uzine de 
montai de tractoare, 
precum și întocmirea 
de proiecte si studii 

triotic. Vorbitorii și-au manifestat a- 
deziunea față de documentele supuse 
dezbaterii și au făcut numeroase 
propuneri menite să ducă la îmbu
nătățirea activității în toate dome
niile.

Conducătorii delegațiilor partidelor 
frățești din Portugalia, R. D. Viet
nam, Franța, Italia. Austria, Belgia, 
Danemarca. Finlanda, Grecia — care 
participă la lucrările celui de-al XI- 
lea Congres al P.M.S.U. — au trans
mis mesaje de salut.

Lucrările congresului continuă.

tului propriu, Interdependenței șt 
cooperării.

Țările industrializate șl corporațiile 
multinaționale — a spus șeful dele
gației Ecuadorului — trebuie să în
lăture atitudinile care lezează suve
ranitatea țărilor în curs de dezvol
tare.

Reprezentantul Bulgariei a arătat 
că prin continuarea politicii colonia
liste și neocolonialiste nu se poate 
ajunge decît la confruntare, iar sin
gura alternativă este acceptarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
Delegatul Columbiei a apreciat că 
este inevitabil ca accelerarea indus
trializării să ducă la dispariția unor 
fenomene ale realităților existente 
azi în lume și care au impus condiții 
de dependență țărilor în curs de 
dezvoltare.

Reprezentantul Albaniei a eviden
țiat rolul efortului propriu în reali
zarea progresului economic, impor
tanța concentrării surselor financiare 
ale comerțului exterior în mîinile 
statului și succesele obținute de țara 
sa în diversificarea industrială.

în conformitate cu Rezoluția 338 a 
Consiliului de Securitate”.

Este important — a continuat 
purtătorul de cuvînt — ca, înainte 
de a atinge această fază, să se pre
cizeze că un nou acord de dezanga
jare constituie un pas major spre 
pace, intrucît el ar fi un început 
și un test al încrederii între părți
le implicate, pe baza căruia poate 
fi instaurată o pace reală.

Documentul apreciază că, „în 
timpul noii operațiuni de dezangaja
re. este natural ca părțile să nu re
curgă la folosirea forței atît timp 
cit termenii acordului de dezangaja
re sint în vigoare și sint respectați 
de părți, pentru a avansa pe toate 
fronturile spre pace”.

In încheiere, în declarație se arată 
că toate aceste considerațiuni cu
prind rațiunea reală a noilor de
mersuri, fără a confunda elementele 
esențiale pe baza cărora poate fi e- 
dificată o pace dreaptă și durabilă 
cu acordurile care netezesc calea 
spre ea, ințelegind că aceste acorduri 
sint necesare pentru a se crea at
mosfera de încredere ce constituie 
fundamentul păcii.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, s-a intîlnit, joi, cu primul 
ministru israelian Yitzhak Rabin, 
pentru a lua cunoștință de ultimele 
opinii israeliene în ceea ce privește 
un eventual acord cu Egiptul. în a- 
ceeași zi, H. Kissinger a sosit la 
Assuan.

DAMASC 20 (Agerpres). — Siria 
și Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) au examinat propu
nerile cu privire la instituirea unui 
Comandament politic și militar co
mun — a declarat un purtător de 
cuvint al președintelui Hafez Al 
Assad, reluat de agenția M.E.N.

de către întreprinde
rea românească „Rom- 
consult" pentru diver
se sectoare economi
ce tunisiene.

Toate aceste obiec
tive economice, rea

„Cind Renault strănută..."
Locul pe care îl o- 

cupă regia națională a 
uzinelor Renault in 
viața economică și so
cială a țării este atît 
de important (prin 
producția sa de auto
mobile e prima in 
Franța și a treia in 
Europa), incit a dat 
naștere unei zicale : 
,.cînd Renault strănu
tă, Franța tușește”. 
Dar această expresie 
își găsește aplicare nu 
numai pe planul me
canismelor economice, 
ci și în domeniul 
revendicărilor sociale. 
Or, în ultima vreme, 
Renault a început să 
„strănute".

Debutînd cu o gre
vă a „cariștilor” — 
manipulanții electro
carelor care aprovizio
nează cu piese benzile 
de montaj — mișcarea 
revendicativă a cuprins 
apoi alte categorii pro
fesionale puternic a- 
fectate de scăderea 
nivelului de trai, con
secință directă a pro
cesului inflaționist. 
Grevele parțiale au 
provocat blocări ale 
unor sectoare de pro
ducție, pierderile res
pective echivalînd cu

lizate sau aflate în 
studiu, sint expresii 
elocvente ale dorinței 
celor două țări de 
întărire continuă a re
lațiilor prietenești bi
laterale in folosul pro-

peste 10 000 de auto
mobile numai în ulti
mele săptămini.

în acest context, di
recția regiei a adoptat 
o serie de măsuri im
populare : reducerea 
programului de lucru 
în numeroase uzine 
importante, ca Le 
Mans. Sandouville, 
Cleon, Flins, acest șo
maj parțial afectînd 
zeci de mii de munci
tori ; concomitent s-a 
recurs la concedierea 
unor participanți la 
greve.

La protestul munci
torilor și al sindicate
lor s-au alăturat prin
cipalele formațiuni 
politice ale uniunii 
stîngii. Astfel, repre
zentanți ai partidului 
comunist si ai parti
dului socialist au 
participat la o ma
nifestație care a durat 
șase ore și care s-a 
desfășurat în preajma 
uzinelor din Billan- 
court, cea mai veche 
și mai importantă ci
tadelă a regiei Re
nault din regiunea pa
riziană. 132 de delega
ții, reprezentînd între
prinderi din întreaga 
țară, în care muncito

Delegația militară română 
si-a încheiat vizita în S.U.A.I

WASHINGTON 20 — Coresponden
tul nostru transmite : Delegația mi
litară română condusă de generalul 
colonel Ion Coman, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Ma.jor, a avut între
vederi la conducerea Departamentu
lui apărării al Statelor Unite și la 
conducerile statelor majore ale tru
pelor de uscat, forțelor maritime și 
forțelor aeriene militare ale S.U.A.

Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Washington, Corneliu 
Bogdan, a oferit un dejun In cinstea 
delegației militare române, la care 
au participat generalul Fred C. We- 
yand. șeful Statului Major al trupe
lor de uscat ale S.U.A,, personalități 
militare și civile.

Delegația militară română. înche- 
indu-și vizita făcută la invitația șe
fului Statului Major al trupelor de 
uscat, a părăsit Statele Unite, ple- 
cînd spre patrie.

★
La sosire, pe aeroportul Otopeni, se 

aflau generaîul colonel Sterian Țîrcă, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, generali și ofițeri superiori. 
Erau prezenți Harry G. Barnes jr„ 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
locotenent-colonel Jerome F. Welsh, 
atașatul aero.

Relațiile dintre R. F. G. 

și România se dezvoltă 

continuu
—• remarcă un raport al guver

nului vest-german

BONN 20 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Guvernul Republicii 
Federale Germania a dat publicității 
un raport asupra activității sale. în 
secțiunea consacrată politicii externe, 
un capitol se referă la relațiile dintre 
R.F.G. și Republica Socialistă Româ
nia, precizîndu-se că acestea se dez
voltă in mod continuu, de la stabili
rea relațiilor diplomatice între cele 
două țări, în 1967, in direcția coope
rării în numeroase domenii. Stadiu] 
bun al relațiilor româno—vest- 
germane și-a găsit expresia în 
vizitele președintelui R.F.G., Gus
tav Heinemann, în 1971, în Româ
nia, și a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în 1973, in Republi
ca Federală Germania. Un șir 
de acorduri în domeniile econo
mic. cultural și tehnico-științific for
mează cadrul dezvoltării în continua
re a cooperării dintre R. F. Germa
nia și România — se arată în rapor
tul guvernului vest-german.

agențiile de presă transmit:
ficțiune a P.C. Francez. 

O acțiune de mare amploare, iniția
tă de P.C. Francez, a început în 
întreaga țară prin organizarea unor 
intîlniri între militanți ai partidului 
și cetățeni in 20 000 de locuri dife
rite : întreprinderi, instituții, localuri 
publice, la orașe și sate. Această ac
țiune face parte din campania de
clanșată de P.C.F. împotriva marilor 
societăți petroliere, care au profitat 
de criza de energie pentru a obține 
beneficii enorme.

Președintele Turciei, Fahri 
Korutiirk, a încredințat mandatul 
formării unui cabinet parlamentar 
Iui Suleyman Demirel, președintele 
Partidului Dreptății.

Reuniunea Biroului de 
coordonare al statelor nea
liniate, desfășurată la nivelul mi
niștrilor afacerilor externe, s-a în
cheiat la Santa Maria del Mar. în a- 
propierea Havanei. La încheierea lu
crărilor a luat cuvîntul Fidel Castro, 

priei lor dezvoltări, al 
cauzei colaborării și 
înțelegerii intre po
poare.

Mircea
S. IONESCU

rii sînt amenințați de 
concedieri și șomaj 
parțial, au luat parte 
la manifestare, expri
mîndu-și solidaritatea 
cu tovarășii lor de lup
tă de la Renault. Co- 
mentind această cifră, 
ziarul „Le Figaro” o 
consideră ca „un fapt 
important care indică 
temperatura climatu
lui social” și sublinia
ză că menținerea unei 
atitudini prea dure din 
partea direcției va 
duce la înăsprirea gre
velor. situația regiei 
fiind primejduită, iar 
terenul pregătit pen
tru agitații sociale și 
politice de anvergură.

într-adevăr, creș
terea șomajului (peste 
750 000 de șomeri to
tali, conform datelor 
oficiale, la care se a- 
daugă un număr tot 
mai mare de șomeri 
parțiali), agravată de 
continua ascensiune a 
prețurilor, poate face 
din zicala amintită mai 
sus o realitate puter
nic resimțită de via
ța social-economică 
franceză.

Paul 
D1ACONESCU

lichidarea discriminării rasiale- imperativ al contemporaneității
Cu 15 ani în urmă, forțele polițienești din Republica Sud-Africană 

au organizat reprimarea cu cruzime a unei demonstrații pașnice a 
populației africane din orășelul Sharpeville împotriva legislației rasiste, 
în memoria victimelor acelor tragice evenimente, ziua de 21 martie a 
fost proclamată de Adunarea Generală a O.N.U. „Zi internațională 
pentru eliminarea discriminării rasiale”.

Este un flagrant anacronism care 
lezează demnitatea umană faptul că 
în epoca noastră, cind se afirmă tot 
mai viguros ideile libertății și inde
pendentei popoarelor, ale egalității si 
dreptății sociale, in epoca unor gran
dioase cuceriri ale umanității, discri
minarea rasială mai este practicată in 
unele zone ale globului. în Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia „su
premația” populației albe (în fapt a 
unei grupări restrinse a acesteia) a- 
supra populației majoritare africane 
a fost proclamată politică oficială. 
Popoarele din aceste țări sînt supuse 
unei crunte exploatări, refuzîndu-li-se 
cele mai elementare drepturi și li
bertăți.

Comunitatea internațională a con
damnat cu hotărire, în repetate rîn- 
duri, politica de apartheid drept „cri
mă împotriva umanității”, a supus 
oprobriului diversele forme de dis
criminare rasială.

în același timp, lupta populației 
de culoare din Republica Sud-Afri
cană, împotriva apartheidului cunoaș
te o tot mai mare amploare. în Rho
desia și Namibia mișcările de elibe
rare controlează întinse porțiuni de 
teritoriu.

Sub impulsul acestor evenimente, 
regimul de la Pretoria a acceptat ini
țiativa stabilirii unor contacte preli
minare cu conducătorii unor state a- 
fricane. După ani și ani de sfidare 
a opiniei publice mondiale, aceste ti
mide derogări de la vechea orientare 
au fost primite cu interes, dar. evi
dent, și cu toată prudența necesară. 
Chiar in aceste zile s-au înregistrat 
acte teroriste ale cercurilor rasiste, 
îndreptate împotriva aspirațiilor po
porului Zimbabwe.

Atașată profund cauzei libertății 
popoarelor, ideilor păcii și înțelegerii

Comunicat comun
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

La Washington a fost dat publicității 
comunicatul privind convorbirile pur
tate de președintele S.U.A., Gerald 
Ford, și președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
Gemal Biedici. în cursul convorbiri
lor, părțile au acordat o atenție deo
sebită situației internaționale și au 
subliniat necesitatea unor contacte 
și consultări regulate în spiritul res
pectului mutual față de punctele de 
vedere și pozițiile exprimate de cele 
două părți. Ele au reafirmat intere
sul comun pentru menținerea și con
solidarea păcii în Europa, subliniind 

prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al Guvernu
lui Revoluționar al Republicii Cuba.

Peste 26 000 de munci
tori din întreprinderile textile din 
Coreea de sud au intrat în grevă, 
revendicind majorarea salariilor. 
Greviștii și-au exprimat, totodată, 
protestul față de creșterea continuă 
a preturilor și costului vieții.

Președintele parlamen
tului cipriot, Glafkos Clerides, 
a luat parte, la Atena. împreună cu 
ceilalți membri ai delegației țării 
sale participante la dezbaterile Con
siliului de Securitate al O.N.U. pri
vind evoluția situației din Cipru, la 
o întrunire prezidată de premierul 
grec Constantin Caramanlis. Au fost 
discutate rezultatele reuniunii Con
siliului de Securitate.

La Uniunea regională Mosco
va a artiștilor plastici a avut 
loc, joi, o adunare organizată 
de Uniunea asociațiilor sovie
tice de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea si Asocia
ția de prietenie sovieto-română 
cu prilejul împlinirii a 125 de 
ani de la nașterea marelui pic
tor realist român Ion Andrees- 
cu. Despre viața și creația ar
tistului a vorbit Marina Kuzmi
na, doctor în estetică.

La Geneva 3 avut loc 0 nouâ 
întrevedere a delegațiilor sovietică 
și americană în cadrul convorbirilor 
privind limitarea armamentelor stra
tegice.

Acorduri cubanezo-ca- 
liadiene La Havana au fost sem
nate două acorduri privind colabora
rea in domeniul sănătății între Re
publica Cuba și Canada. Aceste do
cumente prevăd acordarea de către 
Canada a unui credit în valoare de 
zece milioane dolari sub forma unor 
importuri cubaneze de aparatură me
dicală specială. Se prevede, de ase
menea, extinderea cooperării în do
meniul activității științifice și de cer
cetare medicală.

Veniturile Iranului din 
industria petrolului au t0t31i* 
zat în anul 1974 peste 18 miliarde 
dolari, adică de patru ori mai mult 
decît în anul precedent, relevă o 
statistică oficială publicată la Tehe
ran. Producția de petrol în perioada 
menționată a fost cu 2,7 la sută mai 
mare decît în 1973.

PORTUGALIA

Alegerile pentru Adunarea Constituantă 
au fost aminate pentru 25 aprilie

LISABONA 20 (Agerpres). — 
Ministrul mijloacelor de comuni
care și informare socială a! Portu
galiei, Correia Jesuino. a anunțat, 
miercuri seara, amînarea alegerilor 
pentru Adunarea Constituantă de la 
12 la 25 aprilie și începerea campa
niei electorale la 2 aprilie în loc de 

în lume, militînd neobosit pentru a- 
șezarea raporturilor dintre state pe 
baze echitabile, democratice, pentru 
eliminarea definitivă a forței și opre
siunii, România socialistă a condam
nat și condamnă cu hotărire politica 
de apartheid și discriminare rasială, 
care contravine drepturilor funda
mentale ale popoarelor. în toate îm
prejurările. prin intervenția directă 
a președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în convorbiri cu înalte personalități 
din diferite țări, în forumuri inter
naționale. în declarații solemne și 
alte documente oficiale. România s-a 
pronunțat cu fermitate pentru res
pectarea dreptului inalienabil al po
poarelor de a-și făuri propriul lor 
destin, a acordat și acordă un spri
jin activ, multilateral mișcărilor de 
eliberare, luptei pentru independen
ță, pentru abolirea practicilor ra
siste.

Dînd expresie concretă acestei ori
entări principiale. România a conlu
crat activ în cadrul O.N.U. pentru 
elaborarea măsurilor menite să ducă 
la eradicarea definitivă a politicii ra
siale și de apartheid. Țara noastră se 
numără printre inițiatorii „Deceniu
lui de acțiuni pentru combaterea ra
sismului și discriminărilor rasiale", 
acțiune de amploare, care a debutat 
în decembrie 1973.

Animat dintotdeauna de senti
mente de stimă si prețuire față 
de toate națiunile, poporul român, 
care în întreaga sa istorie n-a împi
lat pe nimeni, își reafirmă solidari
tatea militantă cu lupta tuturor po
poarelor împotriva dominației și ex
ploatării, pentru eliminarea definitivă 
a discriminării rasiale.

P. STANCESCU

americano-îugoslav
necesitatea promovării unei coope
rări constructive între țările euro
pene în diferite domenii și au sub
liniat că speră într-o încheiere cu 
succes a Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu dezvoltarea 
continuă a cooperării bilaterale si au 
relevat creșterea permanentă a volu
mului comerțului bilateral. în ulti
mii cinci ani. exprimîndu-și, totoda
tă, dorința de a promova o cooperare 
economică și financiară durabilă, in
clusiv realizarea unor investiții co
mune.

Grupul de tineri români 
„ambasadori ai prieteniei" 
îsi continuă cu succes vizita în Sta
tele Unite ale Americii. La New 
York, tinerii români au fost primiți 
la primăria orașului, unde le-au fost 
înminate din partea primarului A- 
braham Beame Medalia jubiliară a 
New Yorkului și textul deciziei prin 
care prima zi a vizitei a fost pro
clamată drept „Ziua «Ambasadorilor 
prieteniei» din România”.

Franța nu intenționează 
Să revină asuPra hotăririi sale de 
a nu participa la structurile militare 
ale N.A.T.O., a declarat ministrul 
francez al afacerilor externe, Jean 
Sauvagnargues. într-un interviu a- 
cordat publicației „Croix”, Jean 
Sauvagnargues a subliniat că hotă- 
rîrea din 1966 a guvernului francez 
în această privință este irevocabilă.

în prezența împăratului 
Hirohito și a primului ministru, 
Takeo Miki la sediul Companiei na
ționale de radloteleviziune „NHK”, 
din Tokio, s-a desfășurat, joi, fes
tivitatea împlinirii a 50 de ani de la 
înființarea primei stații de radio în 
Japonia,

în Dieta japoneză, repre- 
zentanții celor patru partide din o- 
poziție — P.C.J., P.S.J., Komeito și 
P.S.D. — au căzut de acord să pre
zinte parlamentului un proiect de 
lege vizînd instituirea sistemului sa
lariului minim național. în favoarea 
proiectului de lege se pronunță și 
principalele patru centrale sindicale 
nipone — Sohyo, Churitsu Roren, 
Ehinsanbotsu și Domei.

în capitala Ecuadorului 
s-au deschis lucrările celei de-a X-a 
reuniuni a Organizației pentru Asis
tență Reciprocă Petrolieră de Stat 
Latino-Americană (A.R.P.E.L.) Par
ticipă reprezentanți ai întreprinderi
lor de stat petroliere din nouă state 
latino-americane și observatori din 
partea Organizației Țărilor Exporta
toare de Petrol (O.P.E.C.).

Cîteva sute de tineri gro- 
enlandeziau protestat la copen
haga împotriva hotărîrii guvernului 
danez de a acorda unui număr de 
21 de societăți străine dreptul de a 
face prospecțiuni petroliere în lar
gul coastei occidentale a celei maî 
mari insule de pe glob. Manifestan- 
ții au cerut ca populația groenlan- 
deză să dispună ea însăși de bogă
țiile subsolului țării.

20 martie, cum era prevăzut — rela
tează agențiile France Presse și 
Associated Press.

Ministrul portughez a precizat că 
această amînare se datorește proble
melor tehnice ridicate de tipărirea 
Si distribuirea listelor către cele 
14 000 oficii de votare.

m PRETU1INDINI
• ANUNȚ CU SUR

PRIZE. „Se caută bărbați ti
neri ca însoțitori de vinătoare 
pentru Africa” — acest anunț 
apărut la „mica publicitate” în 
„Siiddeutsche Zeitung”, „Die 
Welt" și în alte ziare vest-ger- 
mane a avut drept urmare o- 
ferte în scris din partea a peste 
400 de amatori. încurajat, se 
vede, de aceste rezultate. în
tr-un hotel din Miinchen a so
sit cel care dăduse anunțul, un 
individ bizar, care s-a prezentat 
drept locotenent-colonel Thelen 
din Rhodesia. Sesizată de con
ducerea hotelului, poliția a sta
bilit că Thelen este, de fapt, un 
aventurier vest-german stabilit 
de cîtva timp în Rhodesia, care 
a revenit în tară cu intenția de 
a recruta... mercenari, gîndin- 
du-se că, datorită șomajului în 
creștere, se vor găsi ofertanti. 
Socoteala a ieșit însă pe dos, 
Thelen, aflîndu-se acum în a- 
rest preventiv, în așteptarea ju
decății. Pedeapsa prevăzută 
pentru asemenea delicte — pînă 
ia 5 ani închisoare.

• ETALON URBAN 
PENTRU ANUL 2000. 
La Moscova se află în construc
ție un nou cartier — „Certnovo- 
nord” — la 15 km sud de cen
trul capitalei, care prefigurează 
fizionomia orașului în anul 
2000. Ceea ce va impresiona cu 
deosebire în noul cartier vor f! 
dotările social-culturale și ser- s 
viciile oferite populației. în fie-, 
care bloc, un birou anume va 
centraliza comenzile de produ
se solicitate de locatari. Ilumi
natul, puritatea aerului, starea 
ascensoarelor vor fi controlate 
cu ajutorul unui sistem central 
de ordinatoare, care va sem
nala orice defecțiuni. Gunoaiele 
menajere vor fi colectate auto
mat prin tuburi și comprimate 
pină la a treia sau a patra parte 
din volumul lor, fiind astfel 
mult mai ușor de transportat, 
în sfirșit, traficul auto va „co
bori”, in cea mai mare parte, în 
subteran.

• INAMICII AUTO
MOBILULUI. Cîteva sute 
de studenți în medicină au or
ganizat pe străzile Genevei, 
care găzduiește în prezent Sa
lonul automobilului, o originală 
demonstrație de protest împo
triva proliferării traficului auto, 
cu tot cortegiul său de conse
cințe negative. Folosind ca mij
loc de locomoție bicicletele, pa
tinele cu role și chiar... picio- 
roangele, participanții s-au pro
nunțat pentru măsuri care să 
împiedice transformarea orașu
lui într-un „monstruos parking". 
Demonstrația studenților a fost 
susținută de diverse organizații 
de apărare a mediului încon
jurător.

• A ÎMBINA UTILUL 
CU FRUMOSUL. Cu ce 
ar fi mai puțin frumoase un 
cais în floare, merii în pîrg sau 
florile de iasomie decit tradi
ționalii arbori și florile orna
mentale ? în dorința de a îm
bina frumosul cu utilul, edilii 
unui șir de orașe ale Chinei au 
avut inițiativa de a transfor
ma parcurile și străzile în ade
vărate livezi roditoare și plan
tații folositoare de plante medi
cinale și aromatice. Astfel, de 
pildă, arterele orașului Nannin 
răspîndesc vara și toamna mi
resmele a peste 10 000 de pier
sici și altor pomi fructiferi. 
Parcul Ciunșan din Pekin a de
venit și el o imensă livadă. 
„Orașul lacurilor”, Hanciou, 
este împodobit cu întinse cul
turi de iasomii, gardenii, mag
nolii și trandafiri de stincă, iar 
Grădina botanică a aceluiași o- 
raș a devenit un furnizor im
portant de plante medicinale.

• CENTENARUL O- 
PEREI DIN PARIS. Cu’ 
prilejul acestui remarcabil eve
niment, presa franceză relevă 
că, în decurs de un secol, pe 
scena Operei pariziene, celebră 
în întreaga lume, au fost pre
zentate 238 lucrări lirice, din 
care 78 în premieră mondială. 
Succesul cel mai durabil l-a înr 
registrat „Carmen” de Bizct, cu 
3 271 reprezentații, urmată de 
„Faust” de Gounod, cu 2 686 \ 
reprezentații. De-a lungul ani
lor, pe scena Operei s-au produs 
artiști renumiți, cum ar fi Ca
ruso, Benjamino Gigli. Nellie 
Melba, Victoria de Los Angeles 
ș.a. Cîteva amănunte pitorești : 
monumentalele scări ale Operei 
numără nu mai puțin de 6 319 
trepte. în timp ce candelabrul 
central cîntărește 7 tone.

• NOI COMETE KO- 
HOUTEK. Directorul Uniu
nii astronomice internaționale, 
dr. Brian Marsden, a anunțat 
miercuri că două noi comete au 
fost descoperite în cursul aces
tui an de cunoscutul astronom 
vest-german Lubos Kohoutek, 
de la Observatorul din Ham
burg. Inițial. Kohoutek a crezut 
că este vorba despre o singură 
cometă, dar astronomul japonez 
T. Ikemura a remarcat că sen
sul deplasării cometei anunțate 
de Kohoutek era de îndepărtare 
față de Soare și nu de apropie
re, cum avertizase astronomul : 
vest-german. Observații ulteri
oare au dovedit că de fapt era 
vorba de două noi comete dife
rite.

• FARFURIE-TEZAUR. 
O farfurie italiană, datînd din se
colul al XVI-Iea, a fost adjude
cată de un colecționar britanic 
pentru suma record de 55 000 de 
guinee (o guinee egal cu 2,1 lire 
sterline), în cadrul unei licitații 
care a avut Ioc la cunoscuta ga
lerie „Sotheby’s” din Londra. 
Farfuria a fost decorată în anul 
1522 cu scene biblice de picto
rul Giorgio Andreoli.
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