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Tovarășul Nicolae Ceausescu a vizitat 
intreprMeri si șantiere din Capitală

Din plin, mai puternic —

întreaga lume a satelor la

BĂTĂLIA
0 vibranta manifestare de atașament a clasei muncitoare, 

a maselor largi ale oamenilor muncii 
față de partid, față de conducătorul iubit

La întreprinderea de calculatoare se studiază cu atenție un nou produs Pretutindeni calde stringerl de mind, aplauze entuziaste, muncitorești

■ Programul stabilit de partid pentru dezvoltarea multilaterală, în ritm susținut, 
a patriei socialiste este înfăptuit cu hărnicie și încredere de toți cei ce muncesc;

■ acesta este adevărul oglindit limpede în realizările de pînă acum, în străduința 
tuturor spre mai bine, în angajamentele muncitorilor și specialiștilor, în dialogurile 
lor cu secretarul general al partidului.

întreprinderea „Autobuzul", șantierul marii săli publice și a parcului de agrement din Capitală, platforma industrială Pipera, uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie" — vizita in aceste puternice unități industriale și șantiere a constituit, in dimineața zilei de 23 martie, programul de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Pretutindeni, pe marile artere ale orașului și în cartierele străbătute, în întreprinderile industriale, pe șantierul marelui parc, zeci și zeci de mii de cetățeni au ținut să-și manifeste cu multă căldură bucuria de a se întîlni din nou cu conducătorul iubit al partidului și statului nostru. O floare înmînată cu dragoste, o

strîngere caldă de mină, entuziasmul general a cărui expresie au constituit-o aplauzele și ovațiile, urările de sănătate adresate din inimă ilustrează legătura strînsă dintre secretarul general al partidului și popor, încrederea deplină a fiilor României socialiste față de modul strălucit în care conduce destinele țării, față de

Secretarul general al partidului examinînd instalații realizate la „Grivița" revoluționara

partid, față de politica sa înțeleaptă ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni.Raportînd succesele cu care în- tîmpină cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei, preocupările lor actuale în vederea înfăptuirii programului Congresului al X-lea și hotă- rîrilor Conferinței Naționale, oamenii muncii au ținut, totodată, să adreseze direct secretarului general al partidului sentimentele de vie satisfacție, precum și deplina lor aprobare pentru rezultatele fructuoase ale activității neobosite, animate de un înalt spirit de răspundere pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară zi de zi, pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste, iar pe plan internațional pentru »- firmarea tot mai puternică a României pe toate meridianele globului.Acum, la finele primului trimestru al acestui an hotărîtor pentru îndeplinirea înainte de termen a cincinalului, vizita de lucru a conducătorului partidului și statului a constituit un nou prilej de analiză directă a modului în care se înfăptuiesc sar

cinile trasate de partid. Discuțiile la fața locului au dus la soluționarea promptă a unor probleme, au constituit un real sprijin, de o deosebită valoare pentru oamenii muncii din unitățile vizitate. Totodată, prin spiritul lor creator, mereu deschis noului, indicațiile date și de această dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu au o însemnătate mult mai largă, pe planul general al economiei naționale.Tn această vizită de lucru in întreprinderi și pe șantiere din Capitală, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a fost însoțit de tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Gheorghe Oprea, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.
„Să produceți numai mașini 

de inaltă calitate, in stare să satisfacă 
cerințele cele mai exigente"Muncitorii, tehnicienii, inginerii întreprinderii „Autobuzul" fac o călduroasă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, își exprimă bucuria de a-1 reîntîlni din nou, la locul lor de muncă.Traian Dudaș, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, și Gh. Fîciu, directorul întreprinderii, înfățișează o serie de succese obținute de la începutul actualului cincinal, care atestă preocuparea unanimă de utilizare a tuturor resur

selor pentru înfăptuirea prevederilor de plan înainte de termen.Se vizitează halele care grupează noile linii de construcție si montaj general, tunetele de vopsire și uscare, precum și bancurile de probe ale autoutilitarelor „TV“, realizate integral prin autoutilare. Pretutindeni domnește un ritm alert de muncă.Prezența conducătorului partidului Si statului prilejuiește calde manifestări : din rîndul celor aflați la(Continuare in pag. a IlI-a)
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• Ce evidențiază situația generală pe țară ? • E caid 
ca vara, semănatul culturilor din prima epocă trebuie 
grabnic încheiat • Atenție sporită la folosirea trac

toarelorCăldurile neobișnuite din săptă- mîna care a trecut au permis intensificarea lucrărilor de sezon : pregătirea terenului și semănatul. Din ultimele date centralizate la ministerul de resort rezultă că a fost însămințată o suprafață totală de peste 500 000 hectare, ceea ce reprezintă 39 la sută din prevederi în întreprinderile agricole de stat și 29 la sută în cooperativele agricole.Semănatul mazării s-a încheiat în întreprinderile agricole de stat și s-a realizat in proporție de 88 la sută în cooperativele agricole. In mod deosebit se impune acum terminarea însămînțării orzoaicei, lucrare întîrziată în majoritatea județelor unde se cultivă această plantă.Din săptămîna care a trecut, a început și semănatul sfeclei de zahăr, cele mai bune rezultate obți- nîndu-se în județele Arad, Satu- Mare, Bihor, Alba, Mureș, Buzău, Brăila, Timiș, Ialomița. Au fost însămințate suprafețe mai mici cu această cultură în cooperativele agricole din județele Dolj, Teleorman, Dîmbovița, Mehedinți, Iași, Botoșani, Hunedoara, Brașov, Harghita, Bistrița și Suceava, Este necesar ca lucrările să fie intensificate pentru câ în cîteva zile să se termine semănatul acestei culturi. Ministerul a recomandat ca, ținind seama de evoluția timpului care a determinat creșterea temperaturii în sol, din săptămîna cars vine să se treacă intens la însămin- țatul florii-soarelui.Volumul mare de lucrări cars trebuie executat în această perioadă la pregătirea terenului, semănat și întreținerea semănăturilor de toamnă presupune folosirea din plin a capacității de lucru a tractoarelor. Analizîndu-se volumul lucrărilor executate în decurs de o săptămînă, care trebuia să fie

o săptămînă de virf pentru agricultură, a rezultat că tractoarele din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au fost insuficient utilizate, mai ales în județele Dolj, Mehedinți, Teleorman, Hunedoara, Argeș ; aceasta explică de ce in unele unități agricole din aceste județe insămînțările și celelalte lucrări de sezon sînt întîrziate. Se constată că multe tractoare fac deplasări în gol sau sînt folosite la transporturi neutile în această perioadă. Ministerul a indicat să se analizeze modul în care sînt folosite tractoarele in fiecare S.M.A. și să se ia măsuri ca ele să fie dirijate la pregătirea terenului și semănat, unde să lucreze -cu întreaga lor capacitate.Pentru a se păstra rezerva de apă în sol — și așa destul de mică — trebuie grăbite pretutindeni, în întreaga țară, însămînțările, executate la un înalt nivel calitativ toate celelalte lucrări. întrucit timpul se menține călduros, ceea ce favorizează evaporarea apei din sol, se impune ca în toate județele să se termine pică la sfîrșitul a- cestel luni semăbatul culturilor din epocile I și a II-a, se treacă cu toate forțele la însâmînțatul florii-soarelui și să se pregătească terenul pentru porumb, astfel ca după 1 aprilie să înceapă și această lucrare.Organele agricole județene, comitetele de partid și -consiliile comunale trebuie să se ocupe cu răspundere și perseverență de buna organizare și desfășurare a campaniei agricole, în condițiile specifice acestei primăveri. Toate forțele satului să fie puternic mobilizate, pentru ca săptămîna care vine să constituie o săptămînă de virf la pregătirea terenului, semănat și la executarea celorlalte lucrări de sezon.
Primăvara este uscată — trebuie începute irigațiile

Cînd va porni apa pe canale?
Ancheta „Scînteii" în județele Vrancea, Brăila și lași
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IERI, LA ALEXANDRIA

Noua fabrică de rulmenți
a început să producăîncepînd de ieri, 23 martie 1974, orașul A- lexandria a intrat în istoria rulmenților românești, alături de Brașov și Bîrlad, nume cunoscute și recunoscute de acum și peste fruntariile țării. La festivitatea care a avut loc aici cu prilejul fabricării primilor rulmenți, alături de tî- nărul colectiv al întreprinderii, de constructorii și montorii care au înălțat această nouă citadelă a industriei noastre, au participat tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv,’al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Cornel Onescu, prim- secretar al comitetului județean de partid, președintele Consiliului popular județean Teleorman, Ioan A- vram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele. Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, reprezentanți ai organelor locale.Au luat parte, de a- semenea, Masao Kanazawa, ambasadorul Japoniei Ia București, Iwao Ikeda, președintele firmei „Koyo- Seiko", și grupul de specialiști străini care și-au adus contribuția la montarea și punerea în funcțiune a mașinilor și utilajelor furnizate industriei românești de firma respectivă.

Așadar, după numai 2 ani și 9 luni de la excavarea primelor cupe de pămînt, constructorii și montorii din cadrul grupului de șantiere Turnu-Măgu- rele, din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale, muncitori, tehnicieni și ingineri din industria constructoare de mașini au înfăptuit aici, la Alexandria, un mare obiectiv al actualului plan cincinal. Fabrica va a- vea o capacitate de producție anuală finală de 30 milioane rulmenți, echivalentă cu producția anului 1971 realizată la Brașov și Birlad. Construcția a- cestei întreprinderi la Alexandria constituie o nouă expresie a politicii partidului nostru de dezvoltare armonioasă și repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării.Cu acest prilej, constructorii și colectivul noii unități industriale au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului secretar general, Nicolae Ceaușescu, tn care se spune : „în aceste zile. cînd întregul nostru popor se află angajat in îndeplinirea cincinalului înainte de termen, constructorii de pe platforma industrială Alexandria, muncitorii, tehnicienii și inginerii fntreprinderii de rulmenți raportăm conducerii partidului

și statului, dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, animați de dorința fierbinte de a îndeplini sarcinile stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională, am reușit să producem rulmenți din prima capacitate de 13 milioane. Ne angajăm, totodată, ca prin eforturi unite — constructor și beneficiar — să punem in funcțiune întreaga fabrică cu 6 luni mai devreme- față de termenul planificat. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, urmînd îndemnul dumneavoastră, ne vom preocupa permanent și cu tot mai multă răspundere de perfecționarea pregătirii profesionale, vom folosi întreaga noastră putere de muncă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor încredințate de partidul și statul nostru, pentru a întîmpina a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al P.C.R. cu noi șl importante realizări în muncă, contribuind astfel la ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație".
Alexandru 
BRAD 
corespondentul 
„Scînteii"
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Primăvara este uscată — trebuie începute irigațiile

CÎND VA PORNI APA PE CANALE ?
BRAILADIVERS

—’- - - - - - - 1I 12 căprioare |în primăvara anului trecut, Vasile Fermuș și Ermil Zălă- muș din Piatra Șoimului (Neamț) au găsit în pădurile munților Goșman 12 pui de căprioară. 12 pui de căprioară abia născuți și firavi, spre care se îndrepta, flămindă, o haită de lupi. Cei doi, scăpîndu-i de la o pieire sigură, i-au luat a- casă la ei și, timp de aproape un an, i-au hrănit, ca pe copii, cu biberonul. Acum, odată cu primăvara, a venit și clipa despărțirii. Dar cei 12 pui de căprioară s-au lăsat cu greu convinși să plece. Pînă la urmă au fost redați pădurii. De intîlni niscai braconieri... n-ar
Bicicletă
contra
bicicletă

Un accident — și incă destul 
de grav — mai puțin obișnuit : 
Nicolae Dincă, din comuna Tia 
Mare (Olt), mergea cu bicicle
ta spre casă. Din sens opus ve
nea un alt biciclist, Vasile Cos- 
tea. Deși șoseaua era destul de 
largă, puțind să treacă pe ea 
nu 2, ci 10 bicicliști deodată, 
N. D. a intrat cu toată... viteza 
în bicicleta lui V. Costea, pe 
care l-a accidentat grav, fiind 
internat in prezent la spitalul 
din Corabia. Cauza accidentu
lui : N. D., cu chef, mergea pe 
două roți, dar pe... trei cărări.

Un tractor 
făcut arșiceTractorist la S.M.A. Stîlpu- Buzău, Gheorghe Podoreanu se îndrepta spre un pasaj de trecere peste calea ferată, neprevăzut cu barigră, ci numai cu indicator de atenție. Dar cum G.P. era mai mult atent la viteza lui,- decît la pasajul cu pricina, s-a pomenit, deodată, in mijlocul liniei ferate, exact în clipa în care, la cîțiva pași, trenul de persoane 5 012 se nă- I pustea năprasnic spre el. într-o . fracțiune de secundă, tractoristul a „zburat", pur și simplu, de la volan. El a scăpat cu viață,., dar tractorul s-a, făcut { arșice,. G.P. a pornit-oS.M.A. pe jos, îngîndurat. Are I motive. ; !
Schimb 
de locuință»

Toată ziua, bună ziua, Vicen- 
țiu Rodocea din București își 
făcea veleatul pe la întreprin
derile de administrație locativă.

— Vrei un schimb de locu
ință ?

— Bineînțeles, de-aia am ve
nit aici.

— Ce dai 7
— Păi, am două camere și aș 

vrea...
— Scuze. M-am exprimat 

greșit. Nu „ce" dai, ci „cit" dai, 
ca să-ți dau eu o locuință a-n- 
tiia.

De necrezut, dar asemenea 
dialoguri au fost purtate de 
V.R. cu mulți creduli, care i-au 
dat „cit" a cerut, dar de schim
bat locuința nu și-au schimba- 
t-o. tn schimb, i s-a făcut lui 
însuși, pentru 
un... schimb de

multă vreme, 
locuință.

„Omul
care a văzut
moartea" Sî-Lucrător In stația C.F.R. biu, Radu Traian își făcea rondul obișnuit de înregistrare a vagoanelor sosite în Stație. La un moment dat, în timp ce încerca să traverseze linia a opta, a fost surprins de trenul de marfă 22 803 și, izbit de locomotivă, a „plonjat" cîțiva metri exact între șine, cu fața la pămînt. Așa a stat pînă a trecut, peste el, toată garnitura formată din 30 de vagoane. Vă- zînd pericolul, au alergat spre cl toți salariațll stației. Nu mică le-a fost mirareal-au  văzut pe R. T. ridicîndu-se teafăr. S-a ales doar cu cîteva vînătăi și, firește, cu o spaimă grozavă. Măcar de n-ar uita-o.

cînd

A ieșit cu... 
muzică

tineri bucureșteni — 
Teodorescu, Laprențiu 

Ștefan — de

Trei
Costel 
Floroiu ?i Petre 
profesii diferite, dar, chipurile, 
cu aceeași „pasiune" (muzica) 
— au pătruns intr-o seară în 
clubul Întreprinderii de repa
rații auto nr. 3 de pe șoseaua 
Olteniței și au sustras instru
mente muzicale, plus 2 (două) 
stații de amplificare. Voiau, 
pasămite, să formeze o „or
chestră". In foarte scurt timp, 
cei trei „melomani" au fost de
pistați, iar instrumentele muzi
cale înapoiate întreprinderii. 
Acum, nici unul nu mai cintă. 
Fluieră a pagubă.

Rubricd redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
șl corespondenții „Scinteii'

în condițiile din această primăvară, cu deficit dă apă în sol, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor a indicat ca atît în sistemele mari de irigații, cit și în unitățile agricole care au amenajate sisteme gospodărești să se treacă la irigat. Pentru ca udările să se poată efectua la timp este nevoie ca toate sistemele să fie pregătite pentru a funcționa în bune condiții. în rîndurile care urmează redăm citeva aspecte legate de pregătirea unor sisteme de irigații.
VRANCEA

A început 
duduitul 

motopompelorîn județul Vrancea solul are putină umezeală. în aceste condiții, mecanizatorii lucrează astfel încît să evite la maximum pierderile de apă. La Ciorăști. Bogza. Adjud. Rimni- ceni. ogoarele au fost nivelate și grăpate. Pretutindeni, la pregătirea terenului pentru semănat, mecanizatorii lucrează cu polidiscuri în a- gregat cu grape reglabile. Bătălia pentru asigurarea umidității necesare obținerii unor culturi bogate se desfășoară însă și pe alt plan. De aproape trei săptămîni, din inițiativa Uniunii județene a cooperativelor agricole, mii de cooperatori participă la amenajarea și reamenajarea sistemelor de irigații. „Cu ajutorul specialiștilor — ne informa tov. Radu Covache, vicepreședintele U.J.C.A.P. — în fiecare unitate a fost întocmit un plan de acțiuni care prevede volumul săpăturilor ce trebuie efectuate. termenele de reparare a motopompelor și aspersoarelor. constituirea echipelor de udători. Lucrările au fost repartizate pe ferme. De asemenea. în fiecare unitate au fost făcute analize pentru extinderea suprafețelor irigate în sisteme locale. Datorită măsurilor pe care le-am luat, vom putea iriga suprafețe mari".într-adevăr, sute de cooperatori din Suraia lucrau la despotmolirea și repararea canalelor principale și secundare. Aflat în mijlocul lor.
Zile de muncă rodnică

pe ogoarele Oltului

în județul Olt, lucrările agricole de primăvară sint în toi. Se lucrează de zor la Cimp, în grădini, în vii și livezi. Am străbătut județul în lung și în lat. de la Dunăre pină în nord, la Leleasca și Sîmbu- rești și. pretutindeni, am întîlnit același freamăt specific campaniei agricole. Redăm doar cîteva imagini din multitudinea aspectelor de muncă întîlnite pe ogoarele Oltului.Mecanizatorii sint în primele rînduri, străduindu-se să facă lucrări de bună calitate și în limita timpului optim. Pe cîțiva dintre ei — Ion Isoas, Ion Vilculeț. alături de șeful de secție Nicolae Oprea — i-am întîlnit pe o- goarele cooperativei 

agricole Stoenești (fotografia nr. 1). într-un teren pregătit grădi- nărește însămîntau sfecla de zahăr pe cele 140 ha. De remarcat atenta și permanenta supraveghere tehnică, calitatea ireproșabilă a lucrărilor. De altfel, aceleași aspecte privind calitatea însămînțări- lor le-am constatat și în multe alte unități, între care Vișina Veche. „Unirea“-Corabia. Priseaca, Curtișoara etc.Se desfășoară de zor lucrările în legumicultura. Un popas pe terenurile cooperativei agricole de producție Radomirești (fotografia nr. 2). A- sistăm la o adevărată premieră. Mașina pentru plantat bulbi (MPB-8) lucrează pentru prima dată in u-

președintele cooperativei agricole, ing. Tudor Bădilă, ne-a spus : „Săp- tămîna aceasta încheiem lucrările de reamenajare pe 1 192 ha. Pe .această suprafață, din care jumătate am și fertilizat-o cu îngrășăminte naturale. amplasăm culturi de mare randament. De exemplu, vom iriga 540 ha cu porumb. 120 ha cu sfeclă de zahăr. 50 ha cu cartofi. 100 ha cu soia. 200 ha cu lucernă și altele. Cele 12 motopompe și 13 aspersoa- re au fost reparate. De altfel, am și executat irigări de aprovizionare pe 360 ha". La Hîngulești, cooperatorii au fost impărțiți pe echipe și în cadrul echipelor fiecăruia i-au fost repartizați cite 15 m de canale. Avind responsabilități precise, fiecare muncește de dimineață pînă spre seară. Astfel, în cîteva zile a fost amenajată pentru irigat suprafața de 529 ha. în aceste zile, 6 motopompe și 6 aspersoare irigă suprafețele ce urmează să fie cultivate cu porumb. „Și noi — ne spune Elvira Olaru, președintele cooperativei agricole din Pufești — ne-am pregătit să începem irigatul mai devreme. Am amenajat 445 ha. am început să udăm lucerna, sîntem gata ca după semănat să facem această lucrare și pe cele 100 ha ce se vor cultiva cu sfeclă de zahăr".O adevărată desfășurare de forțe am întilnit pe ogoarele cooperativei agricole din Țifești. Și aici. împăr- tiți pe echipe, sute de cooperatori executau canale noi. le curățau pe cele vechi, instalau podețe, reparau diguletele, totul știut dinainte, chibzuit. Aici s-au amenajat pînă în prezent 750 ha și pentru prima dată în acest an s-au udat 56 ha cu vie. Pretutindeni pe unde am trecut, la Ruginești și Adjud, la Măicănești, Vulturu, Bolotești, cooperatorii pregătesc pentru irigat mari suprafețe, folosind orice resurse de apă.
Ion N1STOR
corespondentul „Scinteii"

nitătile agricole. Specialiștii apreciază că ..examenul" a fost trecut cu bine. Cu ajutorul acestei mașini se pot planta 5—6 ha ceapă pe zi. Mai e- xact spus — toată lumea știe ce lucrare migăloasă este plantarea arpagicului — aceasta înlocuiește munca a 400—500 de cooperatori.Rămînînd în acest domeniu, trebuie remarcată ampla mobilizare de forțe — peste 500 de cooperatori — pentru plantarea verzei timpurii în cimp la cooperativa a- gricolă de producție Izbiceni (fotografia nr. 3). Față de 10 ha cît este planificat, cooperatorii de aici au realizat, 12 ha.
Emilian ROUĂFoto : S. Cristian

La unii apa, 
la alții robinetulOrganele de partid din județul Brăila ne-au semnalat faptul că se întîmpină unele greutăți în pregătirea sistemelor de irigații pentru campania de udări. Despre ce este vorba 7Pină acum, în marile sisteme de Irigații din județ au fost date in exploatare 106 900 hectare. Dar pentru irigarea lor în bune condiții trebuie executate încă numeroase lucrări. La comitetul județean de partid ne este pusă la dispoziție o listă care cuprinde un număr substanțial de remedieri și completări constatate cu ocazia dării în exploatare sau a recepției preliminare a sistemelor de irigații. Iată cîteva exemple. în sistemele Terasa Brăilei și Terasa Viziru, canalele n-au fost impermeabîlizate pe mai mulți kilometri, multe construcții hidrotehnice n-au fost executate corespunzător, iar altele deloc, rețeaua de evacuare și cea de desecare nu au fost terminate. De asemenea, au rămas de nivelat gropi de împrumut pe 77 ha, de împrăștiat deponiile pe 154 ha. Cu toate acestea, constructorul — considerînd că și-a terminat treaba — și-a retras grosul forțelor de pe șantiere. Faptul că lucrările nu au fost încheiate explică de ce, din suprafața dată în exploatare pînă acum, au fost recepționate definitiv numai 19 840 ha.Ce anume generează această stare de lucruri 7 în primul rînd, faptul că unitatea constructoare — Trustul de construcții pentru îmbunătățiri funciare (T.C.I.F.) — își are sediul la Galați. Ca urmare, organele locale de partid și de stat din județul Brăila nu o pot trage la răspundere pentru modul cum lucrează. DarT.C.I.F. Galați are un plan. De ce nu și-l îndeplinește punct cu punct 7 „La investiții de sute de milioane de lei cît realizăm anual — încerca să ne explice tov. Dumitru Năstase, directorul T.C.I.F. Galați — lucrările care mai rămîn de executat reprezintă o cantitate infimă, de cîteva milioane". într-adevăr, „mărunțișurile" care au rămas de executat nu afectează planul unității. în schimb, impietează buna funcționare a sistemelor de irigații.Neajunsurile în ce privește finalizarea lucrărilor de irigații sînt determinate și de lipsa de fermitate a titularului de investiții — Grupul de supraveghere a investițiilor Galați. Acesta trebuie să urmărească darea în exploatare a sistemelor cu toate lucrările executate, conform proiectelor de execuție și apoi să supravegheze îndeaproape efectuarea de cățne. cCihStfuctor, în perioada de garanție’, a tuturor remedierilor și completărilor stabilite de comisia de recepție. De ce nu o face 7 Deoarece atît trustul, cit și grupul de supraveghere a investițiilor sînt subordonate aceluiași for de resort — Departamentul îmbunătățirilor funciare. Cum s-ar spune, își spală rufele în „familie". Rămîne ca Departamentul îmbunătățirilor funciare să ia măsuri hotărite pentru ca grupul de supraveghere a investițiilor și trustul de construcții să-și îndeplinească cu răspundere toate obligațiile.

Aurel PAPADIUC 
T ud orei OANCEA

OMUL SI VIATA RAȚIONALĂ

De la cazuri de longevitate, la vîrstă
înaintata activa a colectivitățilorExistă limite potențiale privind prelungirea vieții active, în contextul dezvoltării tehnico-industriale a societății moderne ? Care este corelația dintre factorul biologic, mediul fizic și social? Cercetările biomedicale actuale vor permite asigurarea unei longevități active a colectivităților (față de cazurile izolate din prezent) 7 La aceste întrebări ne răspunde dr. ALEXANDRU CIUCA, director adjunct al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie din București.— La asemenea probleme se încearcă să se răspundă prin cercetări complexe efectuate de biologi, medici, sociologi, demografi. Astfel, unele analize statistico-mate- matice privind durata vieții arată că, prin prevenirea deceselor datorate bolilor cardiovasculare, viațas-ar prelungi cu 4—5 ani. Fiecare domeniu al medicinii contribuie la prelungirea vieții unor categorii de persoane, ca într-un concert în care fiecare instrument adaugă ceva la farmecul de ansamblu al muzicii. Dintotdeauna s-a știut că nu toți imbătrînim la fel de repede, că viteza de uzură a biologicului uman, ritmul de imbătrinire sînt condiționate atît de moștenirea unei stări de sănătate sau a unor sensibilități față de anumite boli, cît și de regimul de viață, de modul de alimentație, de activitatea prdfesională, de condițiile în care se muncește, de nivelul cultural ș. a. în prezent, studiul longevității nu se mai efectuează pe cazuri izolate, ci pe colectivități in vederea organizării unei lupte pentru longevitatea activă a maselor și pentru aplicarea unor programe de promovare a longevității colectivităților. De pildă, cercetătorii Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie au întreprins studii, în decurs de 8 ani, pe un număr de 15 000 persoane în vîrstă de 85 ani și peste, in anumite zone din țară.

— Ce concluzii au eviden
țiat aceste studii ?— Prima și deosebit de importantă constă în faptul că, in perspectivă, există posibilitatea de amplificare a longevității in toate regiunile țării. Caracteristic este că majoritatea longevivilor s-au născut din părinți tineri, fiind printre primii născuți. Investigațiile au relevat, de asemenea, că majoritatea longevivilor, îit special cei din mediul rural, au beneficiat, în pe

Dacă s-ar fi făcut 
jgheaburi din 

adresele 
trimise...în județul Iași, suprafața amenajată pentru irigat a ajuns la aproape16 000 ha. Pentru extinderea irigațiilor și folosirea integrală a potențialului amenajat, organele agricole au luat din timp o serie de măsuri. La Mir- cești s-a realizat un sistem de irigații pe 376 ha, iar la Hărmănești — pe 110 ha. Aici operațiunile șint dirijate de specialiștii din cadrul O- ficiului de îmbunătățiri funciare Iași. De asemenea, au fost inventariate toate suprafețele pentru a se stabili ce lucrări sînt necesare pentru punerea la punct a canalelor și construcțiilor hidrotehnice, ce materiale și piese de schimb sînt necesare.în multe unități se lucrează intens la pregătirea sistemelor de irigații. Mai mult, ținînd seama de caracterul uscat al acestei primăveri, s-a trecut la aplicarea udărilor. La cooperativele agricole Hălăucești, Rugi- noasa, Heleșteni i-am găsit pe cooperatori în plină acțiune de irigare. 6 agregate de aspersiune lucrau de zor la cooperativa agricolă Hălăucești, iar 14 la Ruginoasa. La această unitate, în Lunca Șiretului, s-au udat peste 300 ha.Dar „botezul" apei nu l-au primit încă toate cele 16 000 ha terenuri amenajate din județ, deoarece în unele locuri acestea nu sînt puse la punct. La cooDerativele agricole Probota, Bălțați, Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu și altele, verificarea și repararea agregatelor, curățirea și corectarea canalelor de irigare sînt tărăgănate. Din situația operativă întocmită la O.I.F. Iași rezultă că planul de17 577 mc terasamente pentru decol- matarea și întreținerea canalelor s-a realizat în proporție de 85 la sută, într-o serie de cooperative agricole, lucrările de decolmatare se desfășoară sporadic, volumul lucrărilor executate fiind încă mic. La cooperativa agricolă Țuțora, spre e- xemplu, specialiștii de la O.I.F. Iași au făcut cotarea canalelor, dar cadrele de conducere ale unității nu s-au îngrijit de mobilizarea oamenilor pentru executarea lucrărilor.O altă problemă a cărei rezolvare trebuie urgentată este repunerea în funcțiune a amenajărilor pentru irigații din lunca Prutului, în incinta Trifești-Sculeni. în această incintă, unde T.C.I.F. Galați a executat îndiguirea Prutului și a Jijiei, digurile au tăiat '.majoritatea , canalelor de a- ducțîune â apei din sistemele de irigații pe 1 500 ha la cooperativele a- gricole Trifești, Probota. Victoria, Popricani și pe circa 1000 ha la I.A.S. Popricani. Din această cauză, în 1973 aceste suprafețe nu s-au putut iriga. Executarea legăturilor necesare și a trecerilor de conducte peste diguri nu a început. în repetate rînduri, O.I.F. Iași a făcut adrese către T.C.I.F. Galați, dar acestea au rămas fără răspuns. Dacă s-ar fi făcut jgheaburi din adresele trimise, probabil că situația ar ti tost mai bună...

Ștefan DORGOȘAN

rioada de formare, de un cadru familial organizat, în care autoritatea părintească era absolută, iar principiul de bază era munca. în aceste cazuri, longevitatea este motivată și de realizarea unui standard de viață mai ridicat. Totodată, 99 la sută din bărbați
© Concluziile unor studii: există regiuni din țară 
prielnice vîrsteior înaintate ? Munca uzează sau în
tinerește ? Cum și-au trăit viața „bătrînii în puteri" ? 

Ce rol au mediul familial și alimentația ?

și 98 la sută din femeile longevive au fost căsătoriți și, în majoritatea cazurilor, o singură dată. Pentru a conchide, trebuie să remarcăm că un asemenea tip de familie, care instituie un regim de viață organizat, cu tradiții și obiceiuri privind durata și obligativitatea muncii, timpul de odihnă, modul de alimentație, reprezintă mediul favorabil pentru dezvoltarea echilibrată a individului, pentru longevitate. La acești bă- trîni în vîrstă de 85 ani și peste, conceptul de fericire și viață familială. de muncă și cumpătare se Identifică cu însăși viața lor și constituie în cele mai multe situații explicația pe care o dau vigorii și rezistenței lor biologice.
— Mulți gerontologi acor

dă factorului muncă — în 
special al celei fizice în al
ternanță cu cea intelectuală 
— un rol decisiv in influen
țarea longevității. Există 
profesii generatoare de lon
gevivi ?— Cercetările noastre au evi-* dențiat, intr-adevăr, rolul preponderent . al unor profesii asupra duratei de viață. Totuși, 80 la sută din longevivii analizați au desfășu

PENTRU AGENDA DV.• 83 35 70. în Capitală a luat ființă, zilele trecute, o nouă casă de comenzi. La numărul de telefon indicat, locuitorii cartierului Berceni pot comanda livrarea la domiciliu de produse alimentare, articole de uz casnic și gospodăresc, articole de parfumerie și cosmetică ș.a.• Str. Gabroveni 57 (tel. 13 01 50). Noua unitate a cooperativei meșteșugărești întocmește documentațiile necesare pentru construirea sau vinzarea de case, precum și pentru extinderi sau renovări de locuințe.• Verticale sucevene. La Suceava a început recent construcția noului hotel turistic care va avea 12 niveluri și 272 locuri de cazare.• Spital nou la Bîriad. A început construcția modernului spital din Birlad (avind o capacitate de 430 paturi), care va fi cuplat cu o policlinică. Noul obiectiv urmează a fi dat în folosință în cursul acestui an.• Noi sortimente de panificație. In zilele următoare întreprinderea „Titan" din Capitală va livra magazinelor primele cantități din noile sale sortimente de panificație : cornurile sandviș, cozonacii de porumb, cornurile și chiflele speciale cu ingredienți vegetali.• O caravană inedită. înființată în urmă cu cîteva luni, caravana cinematografică pe teme de protecția muncii (din cadrul întreprinderii de drumuri și poduri București) a prezentat pînă acum pe șantierele de construcții de pe întreg cuprinsul țării peste 350 de proiecții In fața a peste 3 500 de salariați.
JURIDICE• Au intrat in vigoare noile norme de perisabilități. în Buletinul Oficial (partea I, nr. 26) sînt publicate noile norme de perisabilități la mărfurile alimentare pe timpul transportului, depozitării și desfacerii. Prevederile noilor norme sint unice și obligatorii pentru toate unitățile care vehiculează produse alimentare, indiferent de subordonarea acestora.• Noile reguli de comerț. Printr-un recent ordin al ministrului comerțului interior au fost stabilite noile reguli de comerț. Ele vor intra în vigoare începînd cu data de 15 aprilie a c. și au fost publicate in Buletinul Oficial (nr. 38, partea I) din 22 martie a.c.
CITITORII NE SESIZEAZĂ• Și cu mașina nereparată și cu piesele luate. După aproape o jumătate de an de cînd am dus mașina la reparat — la unitatea cooperației meșteșugărești din cartierul Tomis Nord — ne scrie Mititelu Gheorghe din Constanța — mă aflu în situația de a nu mi se fi reparat încă automobilul și, in plus, au dispărut și o serie de piese din cele cu care era dotată mașina la data predării la atelier. Am reclamat și la cooperativă și la forul ei tutelar — U.J.C.M. Peste tot, promisiuni și iar promisiuni. Oare nu pot fi determinați tovarășii din cooperația constănțeană să-și facă datoria 7• Sacul invizibil. Zenovia Poenărescu din comuna Bogați, Județul Argeș, ne scrie : „în luna decembrie 1973 am predat stației C.F.R. Fetești 11 saci cu porumb pentru a fi expediați pină la Găești. Cînd m-am prezentat să-i ridic — surpriză. în loc de 11 saci n-am primit decît 10. Am reclamat peste tot. De atunci și pînă astăzi n-am primit nici un răspuns, nici sacul lipsă".Să vedem ce ne răspunde Direcția regională C.F.R.
ECOURILE RUBRICII• Sesizarea este reală — se arată In răspunsul U.J.C.M. Galați — fapt pentru care s-au stabilit următoarele măsuri : s-a completat rețeaua de tarife pentru operațiunile solicitate de populație, dar necuprinse pînă acum in „tarifar" ; aprovizionarea unităților cooperației cu materiale auxiliare ; montarea unui darac mecanic la unitatea nr. 9.• Piramidele de pe str. Prahova se pare că nu vor dispărea curînd. Cel puțin așa am înțeles din răspunsul Consiliului popular al municipiului Drobeta Tr. Severin ca urmare a criticii formulate de rubrica noastră privind starea deplorabilă în care se află strada Prahova din localitate. în" răspuns se arată că lucrările de modernizare „Se vor termina în anul 1974“. Cum strada cu pricina a mai fost „lucrată" și in 1973, întrebării : sînt necesari doi ani pentru a repară o stradă 7
DIN PRESA JUDEȚEANĂ

• 2 000 000 de flori pentru litoral. La sera de flori a centralei O.N.T. „Litoral" sînt în pregătire circa 1 000 000 de răsaduri de flori pentru ornarea — pe timpul sezonului — a unităților hoteliere și a restaurantelor. în plus, sînt în pregătire alte 1 000 000 de flori pentru buchete ornamentale, (ziarul „Dobrogea Nouă").• Lozul cel mare și... obligatoriu. La unele magazine din Tulcea s-a încetățenit un obicei : vinzarea condiționată a unor produse. Ai nevoie de un cauciuc de bicicletă 7 Ești servit dacă cumperi și un bilet de loto. Ți s-a stricat motocicleta și ai nevoie de o piesă 7 Simplu, numai dacă iei și un bilet de tombolă, (ziarul „Delta")

rat activități legate de munca fizică. Cîteva detalii edificatoare. Cei mai mulți longevivi au început activitatea profesională de foarte tineri, uneori sub 14 ani și au continuat să muncească pînă la adînci bătrînețe. Aproape toți au un stagiu de muncă de peste 60 de ani și, în cele mai multe cazuri, nu și-au schimbat profesia. Peste 71 la sută din longevivii analizați continuau, la data cind au fost cuprinși în cercetare, să desfășoare unele activități fizice compatibile capacității de muncă de care dispuneau. Dar ce ni s-a părut foarte semnificativ este faptul că toți longevivii 

au făcut aceeași remarcă : deși munca lor nu a fost ușoară, au făcut-o cu plăcere. Este sentimentul care a reprezentat motivația principală a existenței și vieții lor.
— Ați analizat longevivi 

din toate regiunile tării ; s-a 
putut stabili vreo corelație 
între relief și longevitate, se 
poate vorbi de o geografie a 
longevității ?— Din harta gerontologică întocmită rezultă o anumită corelație, în zonele de munte existînd, de pildă, o densitate mai mare de longevivi. Menționăm însă că, in aceeași formă de relief, dar in zone cu condiții economice diferite, frecvența longevivilor variază în funcție de nivelul economic. Astfel, în regiunile unde în trecut dezvoltarea economică era scăzută (Moldova, Muntenia), proporția longevivilor în cîmpie a fost de 1,7 la mie, față de o altă zonă cu nivel economic mult mai ridicat — Banat — cu același relief, dar în care această proporție ajungea la 2,7 la mie. Există, deci, unele corelații între caracteristicile reliefului și densitatea longevivilor, fără a fi vorba de un determi

nism direct. Semnificativ este șî faptul că mediul rural favorizează marea longevitate, indicele fiind de 20,6 la sută în mediul rural și de 14,3 la sută în cel urban. Dar la acești factori de mediu se adaugă și ereditatea, moștenirea longevității. S-a văzut, de pildă, că 38 la sută din grupa de vîrstă 85—89 ani au avut ascendenți și colaterali longevivi, iar la cei din grupa 95 ani și peste, acest procent crește la 55 Ia sută. De asemenea, s-au desprins anumite trăsături de personalitate care pot defini longevivul ; este vorba de o adaptabilitate ușoară la condiții noi de viață, o sociabilitate și energie crescute, echilibru, o motivație a trăirii, de integrare activă In viață și societate printr-o activitate susținută, în sfîrșit, de o artă de a trăi.
— O ultimă întrebare, re

feritoare la rolul alimenta
ției in procesul de îmbătrini- 
re. Ce concluzii s-au des
prins din anchetele echipelor 
de cercetători pentru carac
terizarea alimentației longe
vivului ?— în general, o mare importanță au moderația, simplitatea, regularitatea meselor. La marii longevivi analizați s-a evidențiat o alimentație în care au predominat peștele sau produsele lacto-vegeta- riene, iar sub aspect cantitativ numai 6 la sută au declarat că au mîncat mult. Ceea ce s-a desprins in mod deosebit a fost lipsa unei pregătiri culinare rafinate, preponderența alimentelor fierte și consumul de legume și fructe în stare crudă. Privitor la băuturile alcoolice, 65 la sută nu le-au consumat deloc sau foarte rar și numai 3 Ia sută au declarat că au consumat frecvent și în cantități apreciabile. Dintre longevivii analizați, 51 la sută erau fumători, din care 29 la sută „mari fumători", Sînt, deci, concluzii care merită întreaga a- tenție, care preocupă atît pe cercetători, dar care ar trebui să fie însușite și urmate de noi toți, pentru ca — pînă la adînci bătrînețe — să putem desfășura o activitate rodnică în folosul societății.

Convorbire realizata de
Elena MANTU
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a vizitat întreprinderi si șantiere din Capitală

Tovardșul Nicolae Ceaușescu examinează un nou tip de autovehicul destinat transportului în comun Modernizarea continuă a produselor s-a situat în centrul atenției la întreprinderea de aparate electronice de 
măsură fi industriale

(Urmare din pag. Dlucru, de-a lungul liniilor tehnologice, se desprind șeful de brigadă Ion Gagiu, de la montajul caroseriilor, sudorița Zamfira Neagu, muncitoarea Florica Mușat. controlorul de calitate Vasile Anghel și alții, care oferă flori tovarășului Nicolae Ceaușescu, se angajează, în numele colectivelor din care fac parte, să-și îndeplinească exemplar sarcinile de producție. Secretarul general al partidului adresează calde urări ds succes, de fericire și sănătate.Secretarul general al partidului se oprește adesea, se interesează de e- ficienta unor procedee tehnologice a- plicate. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca spațiile de producție să nu mai fie folosite pentru depozitarea unor piese și suban- samble. Pentru acest scop pot fi a- menajate magazii suspendate, iar în spațiile eliberate să se organizeze noi linii de montaj.La ieșirea din hale, pe un platou, este amenajată o expoziție care ilustrează concret drumul parcurs de la produsele cincinalului anterior la cele de astăzi. Sînt prezentate cîte- va dintre cele 36 de variante de autoutilitare „TV“, autobuzul urban „DAC 112 UD" cu 110 locuri șl troleibuzul de mare capacitate „DAC 112 E“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează cu atenție cîteva autoutilitare, apreciind calitatea finisajului, gradul de tehnicitate, net superior produselor anterioare. Secretarul general al partidului se urcă în noile tipuri de autobuze și troleibuze expuse, se informează asupra caracteristicilor acestora, apreciind gradul lor de confort, linia elegantă a acestora. Sînt remarcate contribuția întreprinderii la îmbunătățirea transportului în comun, ca și la dezvoltarea turismului, preocuparea pentru diversificarea continuă a producției și creșterea nivelului de competitivitate al acesteia.In final se poartă o utilă discuție axată pe unele probleme da perspectivă imediată ale unității.— Cînd veți produce noile autobuze cu motoare Diesel integral a- similate in țară 7, se interesează tovarășul Nicolae Ceaușescu.
„Să facem aici un orășel 

al copiilor și un mare parc de distracții, 
modern și funcțional, in spiritul

Vizita secretarului general al.partidului continuă apoi pe șantierul cunoscut sub numele de „Dealul Piscului", unde sa construiește o mara sală publică.în această splendidă dimineață de primăvară, mii de bucureșteni și-au dat întilnire aici, Sînt tineri și tinere, elevi și studenți, membri ai brigăzilor de muncă patriotică....Este ora 10,00. Cu aplauze și o- vații puternice, miile de tineri și constructori întîmpină pe secretarul general al partidului. Este o manifestare caldă, de dragoste și stimă pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu. Două tinere ies din mulțime, oferind secretarului general buchete de flori, urîndu-i din toată inima sănătate și viață lungă, pentru binele întregii noastre țări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători sînt invitați de prof. univ. Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii arhitecților, să viziteze șantierul „sălii polivalente".Amplasată și concepută pentru a exprima in această zonă a Capitalei arhitectura cea mal modernă, ea va avea dimensiuni impresionante : suprafața desfășurată va îngloba 30 000 mp, înălțimea totală — 27 m, deschiderea — 90 m, înălțimea sălii — 14 m, capacitatea — 6 000 și 8 000 locuri. Urmînd indicațiile date de secretarul general, arhitecții au conceput sala de așa manieră Incit să poată fi folosită atît pentru întreceri sportive, cit și pentru manifestări culturale și întruniri publice.— Ați prevăzut săli pentru traduceri și transmisii radiotelevizate 7 — se interesează tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Da, au fost prevăzute. Totodată, așa cum ați recomandat cu prilejul unor vizite anterioare, sala va ieși mai cuprinzătoare.în continuare, slnt prezentate soluțiile constructive adoptate, între care atrage atenția realizarea direct pe șantier a principalelor structuri din beton, elemente prefabricate de mari dimensiuni, ceea ce reprezintă 
o premieră tehnică pe țară.— Este bine că aceste prefabricate ge fac aici — subliniază secretarul general al partidului. Ele se reali-

— Anul viitor, informează directorul.— Trebuie grăbită acțiunea de asimilare a motorului. De asemenea, să vă gîndiți la soluții pentru creșterea continuă a parametrilor calitativi la tipurile aflate în fabricație. în întreprindere mai sînt încă multe de făcut. Se poate instala o nouă linie pentru montajul autoutilitarelor fără investiții, numai prin reamplasarea utilajelor.în acest context al dialogului, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere organelor de resort elaborarea în cel mai scurt timp a unui program de dezvoltare și sistematizare a uzinei. Totodată, secretarul general al partidului recomandă să se studieze amplasarea într-un alt perimetru industrial al Capitalei a unei noi uzine cu profil -asemănător. în acest fel și printr-o specializare mai accentuată și cooperare strînsă între uzina „Autobuzul" și viitoarea întreprindere să se asigure acoperirea mai bună, cu autovehicule de înaltă calitate, a necesităților economiei naționale, cît și cerințele exportului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este înconjurat cu dragoste de numeroși muncitori, care țin să-i vorbească direct și deschis despre condițiile de muncă și de viață tot mai bune, să-i mulțumească și să-l asigure că vor face totul pentru ca sarcinile de producție să fie îndeplinite exemplar.— Cu calitatea cum st.ati ? — se interesează secretarul general al partidului.— Calitatea producției, la nivelul tehnicii actuale, arată lăcătușul Nicolae Marinescu, contribuie la creșterea prestigiului nostru. De aceea ne străduim să realizăm numai autovehicule de bună calitate. Anul acesta ne-am angajat să livrăm în plus față de plan 50 de autobuze și 10 troleibuze, competitive pe plan internațional.— Foarte bine, să produceți numai mașini de înaltă calitate, capabile să satisfacă cerințele cele mai exigențe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită întregul colectiv pentru realizările sale și-i urează noi succese în îndeplinirea obiectivelor de mare importanță care ii revin.

românești11zează la un preț de cost mult mal redus.O altă premieră inginerească este relevată cu satisfacția împlinirilor de constructorii acestui edificiu : a- coperișul va fi construit pe cabluri suspendate printr-o soluție tehnică ingenioasă, mai eficace decît cea folosită la alte edificii de acest gen de peste hotare ; o combinație de folie de aluminiu și bitum, foarte ușoară, foarte elastică, care asigură impermeabilitatea, va refracta. în a- celași timp, razele soarelui.Sint prezentate apoi o serie da detalii, care întregesc imaginea viitorului edificiu, precum și amplasarea sa armonioasă în acest mare parc.Are loc apoi o discuție animată, referitoare la amenajarea noii zone de agrement pe aproximativ 200 de hectare, la care iau parte și tovarășii Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, general-locotenent Marin Dragnea, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Nicolae Popa, vicepreședinte al Consiliului popular municipal București, arhitecți, muncitori.— Am văzut concepția voastră asupra viitoarei zone de agrement a Capitalei, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie însă să ne gîn- dim să-i aducem unele retușuri. Va trebui să facem aici un orășel al copiilor și un mare parc de distracții, care să fie tot ce poate fi mai modern și funcțional în această materie și, bineînțeles, bazat pe tradițiile românești.Trebuie să studiem atent această problemă, să găsim cele mai bune soluții, deoarece această zonă are o așezare foarte favorabilă : este o zonă centrală la care are acces populația Capitalei din multe cartiere și beneficiază de un sistem de transport foarte bun — subliniază în continuare secretarul general al partidului.Edilii Capitalei prezintă apoi macheta noului cartier de locuințe dinînainte de a definitiva programul de construcții de locuințe — spune 

secretarul general al partidului —• trebuie bine delimitat parcul. Nu trebuie să luăm din terenul prevăzut pentru orășelul copiilor și nici din cel pentru parcul de distracții. Trebuie să ținem cont că nicăieri nu mai găsim un loc așa de bun pentru aceste scopuri. Un oraș de 2 milioane de oameni ca Bucureștiul trebuie să aibă și un mare parc de distracții ; să construim aici și un ștrand, pentru care să vă laude oamenii, un hotel, restaurante. în mod permanent trebuie să ne gîndim la tot ce are nevoie omul, să venim în întîmpinarea necesităților sale de odihnă și recreare. Să facem în așa fel incit ceea ce construim aici, parcul de distracții și orășelul copiilor să devină un centru de atracție pentru întregul oraș.în spiritul celor hotărîte de secretarul general al partidului, se studiază apoi, la fața locului, diferite soluții de amplasare și amenajare a marelui parc de distracții și a orășelului copiilor, stabilindu-se măsurile corespunzătoare în vederea realizării lor pînă în anul viitor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu își exprimă încrederea în posibilitățile
Electronica românească-in plină afirmareVizita secretarului general al partidului continuă pe marea platformă 

a industriei electronice românești „Pipera", ramură care în actualul cincinal cunoaște o dezvoltare prioritară, alături de alte domenii vitale pentru economia românească.Primul obiectiv la care tovarășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducători de partid și de stat s-au oprit este „întreprinderea de aparate e- lectronice de măsură și industriale", una din cele mai tinere unități industriale din această ramură. La sosire, în fața întreprinderii, alături de tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 2-București, de tovarășul Virgil Ac- tarian, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, de membrii conducerii întreprinderii și ai comitetului oamenilor muncii, se afla comunista Steliana Grigore, delegată de colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni să ureze în numele lor bun venit secretarului general al partidului.Dialogul de lucru începe în fața unei expoziții cuprinzînd principalele tipuri de produse realizate pînă acum, care se produc pentru prima dată în țara noastră după concepție proprie. Ing. Ștefan Dincă, directorul întreprinderii, raportează că, potrivit indicațiilor date de secretarul general al partidului, cu prilejul prezentării anterioare a a- cestor aparate, pe atunci prototipuri, toate produsele au fost introduse în fabricație de serie. Colectivul uzinei, în colaborare cu specialiștii Institutului de cercetări și proiectări electronice, care colaborează, așa cum ați indicat dumneavoastră, pe toate fazele de producție, au realizat aparate pe bază de circuite tranzistorizate, iar în prezent lucrăm pe bază de circuite integrate.Apreciind succesele remarcabile obținute de specialiști și electroniști în această direcție, tovarășul Nicolae Ceaușescu remarcă diversitatea produselor, recomandînd, totodată, intensificarea preocupării pentru tipizarea producției și profilarea întreprinderii. Ministrul de resort informează că există un program menit să asigure o mai bună așezare a unităților din industria electronică pe profile de activitate, care va fi pus în aplicare în următoarele luni și în care este cuprinsă și această unitate. Secretarul general al partidului se interesează apoi care este contribuția întreprinderii la realizarea aparaturii pentru relee de televiziune.Discuția continuă apoi în secțiile de producție. Secretarul general al partidului se oprește adeseori, studiază calitatea produselor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cordial la saluturile și urările pline de dra
Prețioase indicații 

producției deLa întreprinderea de calculatoare electronice — unitate situată în imediata apropiere a fabricii de aparate de măsură — din mulțime s-au desprins pionierii Iren Manuila și Horea Neamțu. Cei doi copii, care lucrează, alături de colegii lor, în atelierul de calculatoare al Casei pionierilor din sectorul II. atelier patronat de întreprindere, oferă secretarului general al partidului buchete de flori și-i adresează vii mulțumiri. adinca lor recunoștință, pentru grija deosebită ce o poartă tinerei generații.— Vă raportez, tovarășe secretar 

constructorilor, convingerea că alături de ei tineretul și pionierii Capitalei vor munci cu însuflețire la amenajarea acestei zone destinate atît lor, cit și tuturor bucureștenilor.în aplauzele celor prezențl, cara țin să exprime astfel secretarului general mulțumirea lor profundă pentru preocuparea sa consecventă față de nevoile oamenilor muncii, pentru continua îmbunătățire a condițiilor lor de viață, tovarășul Nicolae Ceaușescu părăsește șantierul.în parc, coloana de mașini se oprește. Miile de tineri participanți la munca patriotică îl întîmpină pe secretarul general al partidului cu aplauze și ovații. Se scandează cu dragoste numele tovarășului Nicolae Ceaușescu.Asistăm la un moment simbolic. în timp ce mulțimea cîntă emoționantul imn „Trei culori", tovarășul Nicolae Ceaușescu plantează un stejar chiar la intrarea în parc — stejar care va dăinui aici peste ani și ani ca o mărturie a prezenței active, pretutindeni, In mijlocul poporului, a secretarului general al partidului.
goste și stimă adresate de pionierii și elevii școlilor patronate de uzină, de muncitori, care țin să-l îmbrățișeze, să-i mulțumească pentru grija pe care o poartă bunului mers al întreprinderii lor, a întregii economii românești, bunăstării celor ce muncesc. Examinînd părțile componente ale aparatelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu indică să se folosească pe scară mai largă materialele plastice în locul aluminiului, a- preciind că acestea asigură condiții tot atît de bune de exploatare. „Este o treabă foarte bună, pe care o faceți cu grijă, dar trebuie să vă preocupe mai mult economisirea materialelor scumpe".La capătul unei benzi de montaj, directorul întreprinderii prezintă secretarului general pe inginera Flo- rena Păun, șefa secției, informîndu-1 că fiecare responsabil de lucru își are locul stabil de activitate în mijlocul colectivului pe care îl conduce. „Aceasta este foarte bine" — subliniază tovarășul Ceaușescu. „Dar controlul de calitate cum se asigură 7“ Gazda prezintă standurile de control, preclzînd totodată că pe fiecare fază de lucru produsele sînt supuse unei verificări minuțioase în aceste posturi specializate. In timpul vizitei prin hala de montaj, secretarul general al partidului observă că aceasta este mai potrivită pentru instalarea de utilaje mari. Ministrul de resort raportează că montajul va fi mutat în noua clădire care se ridică în prezent, iar hala va fi folosită pentru extinderea sectorului de prelucrări. în același timp, s-a hotărlt dezvoltarea sectorului de aparatură necesară producției fabricii, realizată prin forțe proprii.Pe șantierul noii secții, care este vizitat apoi. tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că lucrările de construcții se desfășoară în ritm susținut, constructorii urmărind să asigure astfel dublarea capacității întreprinderii, înainte de termen. Remarcînd distanta mare dintre clădiri. secretarul general al partidului cere explicații asupra felului cum va fi folosit acest teren. Gazdele informează că aici va fi amplasată o nouă secție, unde se va produce aparatură electronică medicală.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează vii felicitări colectivului Întreprinderii pentru succesele înregistrate pînă acum.Răspunzînd mulțumirilor colectivului pentru cinstea ce li s-a făcut prin această vizită, secretarul general al partidului a spus : Doresc să transmit tuturor tovarășilor cele mai bune urări de succese, le cer în primul rînd calitate și accelerarea ritmului de producție, astfel Incit să crească contribuția voastră la reducerea Importului.
pentru dezvoltarea 

calculatoaregeneral, că, potrivit recomandărilor dv. la vizita de anul trecut, am întocmit un program de asimilare de noi produse și de înnoire a fabricației — ține să sublinieze din primul moment directorul întreprinderii, inginerul Sandu Segal. Drept rezultat. în prezent, 86 la sută din volumul producției îl reprezintă produsele noi și modernizate. Toate prototipurile se realizează în întreprindere cu sprijinul specialiștilor din Institutul de cercetări și proiectări pentru tehnică de calcul. Edificatoare pentru aceste rezultate este expozi

ția, vizitată apoi, cu cele mai recente creații românești în domeniul tehnicii de calcul electronic. Sînt înfățișate, de asemenea, microcalculatoare de birou, produse pe care colectivul se angajează să le realizeze în fabricație de serie în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al XI-lea Congres al partidului.Secretarul, general al partidului cercetează cu multă atenție noile produse, solicită specialiștilor explicații referitoare la performanțele și costul lor, felicită colectivul întreprinderii pentru succesele obținute în domeniul diversificării mijloacelor electronice de calcul.— Cum stăm cu gradul de integrare a mașinilor electronice 7 —întreabă secretarul general al partidului.— în prezent, el se situează între 66 și 80 la sută și ne angajăm ca în anul viitor să ajungem la 71—91 la sută, răspunde directorul.— Care este stadiul asimilării fabricației memoriei pentru calculatoarele mari, a benzilor magnetice și a discurilor 7— Memoriile se produc deja la o secție nouă a filialei din Timișoara a institutului de specialitate, iar benzile și discurile urmează a fi realizate în una din unitățile aflate în construcție aici, pe platformă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se Interesează, de asemenea, de cooperarea întreprinderii cu firme de peste hotare pentru dezvoltarea și diversificarea producției de calculatoare electronice și recomandă să se studieze posibilitatea realizării pe această cale sau în cadrul societăților mixte a unor noi mijloace moderne ale tehnicii de calcul.— Cum stați cu pregătirea muncitorilor, a tehnicienilor și specialiștilor în domeniul tehnicii de calcul 7— Ne-am asigurat din 1973 necesarul pentru acest an și alți peste 400 de tineri se pregătesc în meserii specifice acestei industrii cu o tehnică de vîrf.— Deci forță de muncă există ! Aveți posibilități să realizați o producție suplimentară — subliniază secretarul general al partidului.— Sîntem hotărîți să facem acest lucru, tovarășe Ceaușescu, și vă asi
Vechea citadelă muncitorească „Grivița* 

aclamă: „Ceaușescu—P. C. R.“Relntilnirea cu secretarul general 
■1 partidului a miilor și miilor de muncitori ai „Griviței Roșii" — citadelă industrială a cărei activitate dinamică se întemeiază pe tradițiile unui trecut glorios de luptă — constituie un moment deosebit de e- 

Moment emoționant: tovarășul Nicolae Ceaușescu plantează un stejar în 
parcul de agrement, viitor centru de recreare al populației Capitalei

gurăm că nu ne vom precupeți eforturile pentru înfăptuirea și depășirea sarcinilor ce ne revin — răspunde directorul întreprinderii.Se vizitează apoi principalele hale ale unității. Pe platforma de probe finale, peste 80 la sută din cei care lucrează sînt ingineri. Ei prezintă cu legitimă satisfacție prototipul unui nou calculator electronic, care poate efectua 200 000 de operații pe secundă.Remarcînd existența unor spații Incomplet folosite, tovarășul Nicolae Ceaușescu întreabă conducerea întreprinderii de măsurile luate pentru folosirea judicioasă a acestora.în încheierea vizitei, Ion Constan- tinescu, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu macheta zonei industriale Pipera. Puternicul centru de aici al electronicii românești se va întregi cu alte trei obiective aflate în plină construcție, ce vor asigura creșterea gradului ds integrare și a specializării tehnologice în tehnica de calcul, domeniu de vîrf al electronicii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă factorilor de răspundere ai industriei electrotehnice, edililor sectorului și municipiului să acorde o deosebită atenție utilizării eficiente a spatiilor dintre clădirile componente ale platformei, să fie luate măsuri ca toate unitățile să lucreze la întreaga capacitate.Adresîndu-se, la încheierea vizitei, conducerii ministerului, centralei industriale și întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază : Voi, cu ceea ce aveți aici, trebuie să sporiți producția, să tindeți spre maximum. Sigur, trebuie asigurată desfacerea înainte de a se trece la dezvoltarea producției, dar sînt posibilități, economia noastră are nevoia de astfel de aparatură, se pot avea în vedere diverse cooperări cu firme din străinătate. Să-mi prezentați calculele respective, un plan concret de măsuri în acest sens. De a- semenea, să sporiți gradul de integrare : sper că atunci cînd voi veni din nou aici să văd și mai multe creații proprii în domeniul calculatoarelor electronice.

moționant, „Grivița" aclamă. „Grivi- ta“ ovaționează. „Grivița" rostește puternic. într-un singur glas, cuvintele care s-au Înscris ca un crez în conștiința întregului nostru popor : „Ceaușescu — P.C.R.". Cuvintele acestea sînt parcă ecoul multi

plelor întîlnirl care au avut loe în ultimul deceniu între secretarul general al partidului și constructorii de utilaj chimic de la „Grivița Roșie". întilniri care au jalonat, de-a lungul anilor, întreaga evoluție a Întreprinderii.— Vă raportăm, știmata tovarășe secretar general, spune ing. Stelian Necula, directorul întreprinderii, că, traducînd In fapt indicația dumneavoastră. pătrunsă de clarviziunea cerințelor care se pun astăzi în fața Industriei noastre socialiste. „Grivi- ța Roșie" este în măsură să realizeze acum coloane pentru rafinării în greutate de 400 tone, Instalații pentru industria acidului azotic de 250 tone, agregate pentru Industria amoniacului și pentru prelucrarea țițeiului, profilate pentru presiuni și temperaturi ridicate, reactoare pentru producția de acid azotic și alte utilaje grele destinate acestor ramuri.•— Cum veți realiza dotarea Întreprinderii 7 Întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— în proporție de 50 la sută ca valoare și 70 la sută ca număr de aparate se va înfăptui In cursul a- cestui an, urmînd ca restul să fie realizată în prima jumătate a anului viitor sau chiar In primul trimestru, după cum s-a angajat colectivul întreprinderii.•— Apropiațl cît mal mult cu putință acest termen — îndeamnă secretarul general al partidului.ÎU cadrul convorbirii este abordată apoi problema ridicării calității producției, asupra căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat, deopotrivă. în timpul vizitei făcute anul trecut la „Grivița Roșie" și la Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Tg. Mureș. Și în această privință, constructorii grivițeni se înfățișează astăzi, în fața secretarului general, cu frumoase rezultate. Au fost realizate un număr de standuri de probe, echipate cu aparatură corespunzătoare de control care le permite să livreze utilaje complet montate. Alte asemenea standuri se află în diferite stadii de execuție. De asemenea. pentru asigurarea calității produselor au fost introduse cîteva procedee noi pentru controlul unora dintre elementele constructive ale utilajelor de înaltă presiune.Discuția continuă apoi în cîteva din principalele secții ale întreprinderii. Un prim popas are loc la ca- zangerie, unde muncitorii secției fac o entuziastă manifestație de simpatie tovarășului Nicolae Ceaușescu.Se vădește pretutindeni strădania colectivului uzinelor de a traduce în viață indicațiile secretarului general ai partidului, cu ocazia vizitelor precedente. Relevînd progresele înregistrate în această direcție, gazdele înfățișează un flux de producție bine organizat, care asigură un ritm de producție ridicat și o calitate corespunzătoare pe fiecare fază.în hala de cazangerie grea, tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează unul din coloșii destinați industriei chimice — coloana cu care va fi echipată instalația de acid azotic de la Combinatul de îngrășăminte din Arad. Această instaiație de vîrf a industriei chimice are o lungime de 57 m, un diametru de 5,5 m și cîntărește 245 tone.Apreciind realizările grivițenilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca, de îndată ce asemenea coloane și instalații de mari proporții au fost fabricate, ele să fie verificate și montate în aer liber pentru ca spațiul de producție să se folosească la maximum. De asemenea, să fie extins procedeul executării în afara halelor a unor operații.La secția a doua este prezentat unul dintre produsele de cea mai mare complexitate — reactorul cu cazan recuperator pentru instalațiile de acid azotic — o premieră a industriei noastre, realizată la indicația tovdVășului Nicolae Ceaușescu. înfăptuind întocmai recomandările secretarului general al partidului, colectivul întreprinderii „Grivița Roșie" realizează asemenea instalații pe principiul „lucrării la cheie". în- țelegînd prin aceasta preocuparea de a asigura beneficiarului nu numai montajul, dar și probele finale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut tuturor factorilor care concură la fabricarea utilajului chimic să elaboreze un program în care să se prevadă acoperirea necesităților uzinelor de specialitate cu un număr restrîns de mărci de oțel, dar de calitate superioară, și cu profile la dimensiuni optime.în altă ordine de idei, secretarul general al partidului indică extinderea utilizării mașinilor care execută simultan mai multe operațiuni, folosirea lor concomitentă la realizarea unei instalații, ceea ce va scurta timpul de staționare al a- fregatului în procesul de producție.n fața colectivului uzinelor este pusă, de asemenea, sarcina mecanizării mai intense a unor sectoare.înainte de a se despărți de colectivul marii întreprinderi bucureștene, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă factorilor de răspundere să manifeste mai mult curaj în extinderea tehnicii noi, își exprimă convingerea că harnicul colectiv al uzinei „Grivița Roșie" va fi la înălțimea sarcinilor ce îi revin, îndemnul mobilizator al secretarului general al partidului avînd un larg și profund ecou in rîndul oamenilor muncii, care îl înconjoară cu dragoste, 11 conduc la plecare cu ovații și urale nesfîrșite.
★Vizita de luciu a secretarului general al partidului in întreprinderi și pe șantiere bucureștene, prin dialogul deschis purtat cu un mare număr de muncitori, tehnicieni, cadre de conducere din centrale industriale 

Si ministere, cu edili ai Capitalei, prin observațiile și recomandările bogate In idei novatoare constituie o nouă dovadă a preocupărilor constante ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru accelerarea progresului tehnic In economie, pentru sporirea calității șl eficienței Întregii activități.într-un moment în care întregul nostru popor își intensifică eforturile pentru a întîmpină cu cinste cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XI-lea Congres al partidului, această vizită se înscrie ca un eveniment important, cu multiple semnificații in viața economică și socială a Capitalei, a întregii țări,
Reportaj realizat de:
A. IONESCU, Gh. BRATESCU, 
N. DASCALESCU, M. IONES- 
CU, I. SOCACIU, P. U1LACAN, 
C. ZLAVOGFotografii de : A. Pasat, P. Dumi
trescu, R. Cristescu
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Noutăți din învățămînt r

Reluăm astăzi rubrica noutăților din invățămint. Vom continua astfel a face publice cele mai noi fi 
mat importante îmbunătățiri și perfecționări aduse sistemului nostru de invățămint ca urmare a hotăririlor 
Învățări it l i"^ ^in 18—19 iunie 1973, aplicate consecvent și creator de către Ministerul Educației și

Pentru început, răspundem 
scrisorile pe teme de invățămint

Realizări
în industria

Afișul polonez tv
unei întrebări care înregistrează o frecvență din ce in ce mai mare In 
sosite la redacție : locală

Cum se va desfășura in acest an timișoreană

concursul de admitere de serie a
în învățămîntul superior?

în anul 1974, concursul de admitere în invățămîntul superior se va organiza, în principiu, în același mod ca în anul 1973. Face excepție Invățămintul superior tehnic, unde concursul va consta numai din probe scrise. Față de anul precedent, proba orală de la invățămîntul de ingineri se înlocuiește cu o probă scrisă de matematică, iar proba o- rală de la invățămîntul de subin- gineri se elimină. Drept urmare. In invățămintul superior tehnic (ingineri și subingineri — în cazul în care invățămîntul este organizat pe trepte), la specializările din pro- filele mecanic (construcții de mălini), textile, electric, mine, petrol, construcții, geologie, forestier (industrializarea lemnului) se dau trei probe scrise : Algebră și Elemente de analiză Geometrie plană și Trigonometrie ; Fizică gere, o disciplină de La specializările din . _ talurgic se dau următoarele probe : Algebră și Trigonometrie ; Geometrie plană și în spațiu ; Fizică sau, la alegere, una din disciplinele de specialitate. La specializările din profilul chimie se susțin probe din : Chimie (anorganică și organică) ; Algebră și Elemente de analiză matematică ; Fizică sau, la alegere, o disciplină de specialitate, iar la specializările din profilul industrie alimentară, concursul se organizează astfel : pentru Industrie alimentară se susțin probe de Chimie (anorganică și organică) sau, la alegere, Biochimia produselor alimentare — scris (teorie) : Chimie (anorganică și organică) sau, la alegere, Biochimia produ-

selor alimentare — șcris

A apărut

matematică ; în spațiu și sau, la ale- specialitate. profilul me-

selor alimentare — șcris (probleme) : Algebră și Trigonometrie — scris. Pentru Tehnică piscicolă se dau probe de Chimie (anorganică și organică) — scris ; Biologie generală și Zoologie sau, la alegere, Hidrobiologie — scris ; Algebră și Trigonometrie — scris. La specializările din profilul forestier, concursul de admitere este alcătuit din probe scrise la Algebră, Trigonometrie, Geometrie plană și în spațiu ; Botanică (Biologie generală) sau, la alegere. Tehnologia exploatării forestiere sau Cultura pădurilor.Dreptul de a opta pentru o disciplină de specialitate, la alegere cu o disciplină generală de concurs, ii au numai absolvenții liceelor de specialitate, in cazul cînd candidează la specialitatea absolvită, precum și candidați! proveniți din producție, în cazul in care lucrează in specialitatea pentru care candidează.In specializările unde învățămin- tul de ingineri și subingineri este organizat in trepte (stomatologie, agricultură, horticultura, zootehnie, silvicultură și exploatări forestiere), concursul de admitere va fi a- celași, separarea studenților în ingineri și subingineri urmînd a se face ulterior, pe baza rezultatelor obținute la învățătură.Informații referitoare la admiterea în secțiile de subingineri, la care Invățămintul nu se organizează ca treaptă a învățămîntului de ingineri, pot fi obținute de la decanatele și secretariatele facultăților care au un asemenea învățămînt.La specializarea arhitectură so

dau următoarele probe : etapa I eliminatorie — probe practice și de aptitudini : desen tehnic ; desen liber (teste). Etapa a Il-a : Algebră și Trigonometrie — scris : Geometrie plană și în spațiu — scris. Concursul de admitere Ia secțiile de arhitectură (conductori arhitecți) se organizează Ia institutul de arhitectură „Ion Mincu" din București, precum și la institutele politehnice din Cluj, Iași și Timi- . șoara. Sînt admiși la secția de arhitectură și sistematizare (treapta a Il-a arhitecți), care funcționează la institutul de arhitectură „Ion Mincu" din București, absolvenți ai anului al III-lea, cu examen de diplomă, de la toate secțiile de specializare de arhitectură, în ordinea rezultatelor obținute în primii trei ani de studii și în limita planului de școlarizare.La învățămîntul universitar, pedagogic, medical, artistic, economic și agronomic, concursul de admitere va consta din probe orale și practice, precedent. Unele în materia cerută de anul 1973, sînt filele : biologie, cultură, horticultura, zică, artă teatrală, fică și televiziune, muzică. Ele vor fi incluse în broșura „Admiterea în învățămîntul superior — 1974", care urmează ulterior să fie dată difuzării. Pînă la apariția ei, informațiile asupra oricăror aspecte ale concursului de admitere pot fi obținute din partea secretariatelor facultăților.
Informație prezentata de
Mihai IORDANESCU

de mobilă alt produs este soba cu acumu-

MUNCA
DE PARTID

nr. 6/1974
vXOlibOl ttiRevista se deschide cu editorialele : „Acțiuni internaționale de însemnătate istorică ale României socialiste" și „Aplicarea hotăririlor Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din agricultură". In cadrul rubricii „In intimpinarea gloriosului jubileu al eliberării patriei și a celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.", Ferdinand Nagy semnează articolul „Eforturi comune in cadrul Frontului Unității Socialiste". La aceeași rubrică semnalăm ancheta „Ce inițiative promovați in anul 1974 precum și ecourile unei consfătuiri pe tema „Organizația de partid, factor unificator al eforturilor pentru realizarea cincinalului în mătate". După se înfăptuiește *1 organelor șipartid", „Stil dinamic și competență în dirijarea activității eco- nomlco-șociale" și „Probleme ale consiliilor populare", revista publică, sub genericul „Programul de educație comunistă a maselor prinde viață", articolele : „Stimularea dragostei pentru muncă în rîndurile tineretului", „Informarea politică", „Clipa solemnă". Se publică de asemenea rubricile „Învățămîn- tul de partid și propaganda prin conferințe", „Din viața partidelor comuniste și muncitorești", Note critice, Răspunsuri la întrebările cititorilor ș.a.

patru ani și ju- rubricile „Cum rolul conducător organizațiilor de

r

scrise, ca și în anul mici modificări la concurs, față prezente la pro- farmacie, agri- educație fi- cinematogra-

Reinnoiti-vâ abonamentele la revista

„ERA SOCIALISTĂ"
revistâ teoreticâ și social-politicâ a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Prețul unui abonament este de 72 lei anual (24 de 

numere) și 36 lei semestrial
Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poștali 

și prin difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la sate.
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cîțiva electrozi interiorul vasului, se obțin o fierbere mare durabilitate a

In planul tehnic al grupului întreprinderilor de industrie locală din Timișoara figurează, între alte prevederi, și asimilarea în fabricațiaunui număr de 57 de' produse noi, destinate în cea mai mare parte fondului pieței. O parte din acestea au fost sau sînt în curs de realizare la întreprinderea „Extraceram". Soba mini- șemineu, de pildă, cu carcasă ceramică din elemente de teracotă glazurate (în una sau două culori), asigură, cu un consum redus de energie, o încălzire corespunzătoare, armonizindu-se, totodată, prin aspectul plăcut și modern, cu orice tip din locuință. Un realizat recent aici electrică din teracotălare de căldură. Funcționînd în afara orelor de virf, soba acumulează o mare cantitate de căldură, pe care o cedează apoi pentru încălzirea încăperilor. Deci, randament maxim, cu un consum minim de energie electrică. Tot la „Extraceram" a fost realizat un tip nou de vas fierbător, care se află în perioada de încercări și probe. Noutatea de concepție constă în faptul că rolul de rezistență electrică îl joacă apa, prin conduc- tibilitatea Ionică, în acest scop fiind utilizați montați în Ca urmare, rapidă și o vasului.O diversificare continuă cunoaște în acest an și fabricația de mobilier de la întreprinderea „Banatul" din Timișoara. O cameră combinată, destinată mobilării unui apartament compus din 3 încăperi tip bloc, o garnitură de hol, o bucătărie cu corpuri detașabile și o cameră pentru tineret sînt cîteva din creațiile de ultimă oră de aici, caracterizate printr-o linie modernă. Mai multe tipuri noi de balansoare, scaune, scăunele pentru copii, pupitre și tabureți completează, dar nu epuizează, lista noutăților pe care această întreprindere le va oferi acest an beneficiarilor săi terni și externi. în in-
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteli'
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„Afișul polonez" ilustrat la galeriile de artă Orizont (Bd. Nico- lae Bălcescu nr. 20) prin cîteva zeci de e- xemplare, dintre cele mai reprezentative ale genului — vine parcă să confirme, o dată mai mult, calitatea artistică cu totul remarcabilă la care au ajuns graficienii polonezi. Deși re- strînsă numeric, expoziția, în ansamblul ei, își propune parcă să demonstreze publicului românesc că resursele afișului sînt inepuizabile atunci cînd militantismul acestui gen al plasticii este asociat finalității sale artistice. Căci, căutarea „frumosului" nu a însemnat, în concepția artiștilor polonezi, decît o punte spre o mai strînsă legătură, spre o cît mai deplină comunicare cu cei cărora le sînt destinate lucrările. Este un tip de comunicare ce se realizează spontan, firesc, dacă în lucrări vibrează sinceritatea artistului și consecvența față de scopul propus. In această privință, pretextul formal, aspectul pur vizual „de șoc", de direcționare a atenției, a fost în majoritatea cazurilor subordonat ideii, sublinierii ei cît mal eficiente.Expoziția de afișe de la galeriile Orizont constituie, deci, un prilej excelent nu numai pentru cunoașterea u- nor recente și reprezentative creații ale acestui gen, ci și un prilej în plus de a constata receptivitatea artiștilor polonezi față de nou, față de reali

tățile lumii în mijlocul căreia trăiesc. Afișul politic, afișul comercial, afișul pentru spectacole sau expoziții, afișele teatrale și de film sînt tot atîtea ferestre deschise spre cunoașterea spirituală a poporului polonez, tot atîtea domenii de mare interes ale vieții economice, politice și culturale.
CARNET

PLASTICIdeea șl mesajul — polii de interes ai acestui domeniu — au determinat preferința pentru limbajul laconic, pentru compoziția ingenioasă, dar simplă și clară, care să facă cît mai acut sesizabile realitățile de la care s-a pornit. Iar realitățile, , de data aceasta, In expoziția pe care o consemnăm, sînt ale unei țări prietene — Republica Populară Polonă. Afișele pentru „Congresul savanților de origine poloneză cu ocazia anului științei poloneze" de Tadeusz Grabowski, „Ziua metalurgistului" de Tadeusz Cialowicz sau „Anul Copernic" de Zbigniew Kaja, interesante pentru ingeniozitatea soluțiilor, se înscriu pe linia unor căutări de simplitate și concizie grafică, de eliminare curajoasă a detaliilor în scopul sublinierii ideii. Ele oferă

privitorului posibilitatea reconstituirii mentale a sensurilor ce trebuiau comunicate in imagini sintetice, de o mare limpezime și puritate a ideii.Foarte numeroase, afișele pentru spectacole și expoziții, pentru teatru și film aduc mărturia unei vieți culturale multiplu diversificate. Adecvarea la text, relevarea inteligentă a unui amănunt semnificativ în economia spectacolului însoțesc afișele semnate de Stanislaw Kors („Al treilea festival internațional al festivalurilor teatrelor studențești"), Jan Mlodo- zeniec („Afiș de circ"), Tomasz Jura („Festivalul cîntecelor polone din Opole") sau Bogu- slaw Lustyk („Al cincilea festival polon de folclor"). Expresivitatea contrastului de alb- negru sau posibilitățile de sugestie ale culorii, folosite conform celor mai variate tehnici ale afișului, au pus, de fiecare dată, în lumină inedite posibilități de exprimare plastică, existența unor preocupări artistice susținute și de cert interes. Interesante în măsura în care reușesc să se a- dreseze unor semnificații importante, să informeze inedit, sugestiv, rapid, afișele poloneze prezentate la galeria Orizont își definesc astfel o dată mai mult rolul activ în ansamblul vieții sociale și culturale.
Marina PREUTU

ROMÂNIA-FILM prezintă noua producție a Casei de filme 5 1
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Bilete la odihna in stațiunile 
de pe litoral

în aceste zile, prin oficiile județene din întreaga țară s-au pus în vînzare bilete de odihnă pentru stațiunile de pe litoral, în serii de cîte 12 zile, cu începere de la data de 14 mai. Inperioada 14 mai — 15 iunie, ta-
obținute prin oficiile județene de turism beneficiază de reducerea cu 50 la sută la tariful de transport pe C.F.R. Procurarea biletelor se face la sediile tuturor oficiilor județene de turism din țară, precum și la filialele în-față de perioada următoare.Posesorii biletelor la odihnă treprinderii de turism, hoteluri și restaurante din București.
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0 NOUĂ BAZĂ TURISTICĂ: LEȘU-BIHOR
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Baladă comică inspirată din cele mai frumoase farse și snoave populare. Un film de Geo 
Saizescu. Scenariul : D. R. Popescu, Geo Saizescu. Imaginea : George Cornea. Muzica : 
Radu Șerban. Decoruri : Virgil Moise. Costume : Ileana Oroveanu. Sunetul s ing. Silviu 
Camil. Montajul : Margareta Anescu. Balade interpretate de Tudor Gheorghe. Cu : Sebas
tian Papaiani, Mariella Petrescu, Ștefan Mihă ilescu-Brăila, Vasilica Tastaman, Octavian 
Cotescu, Mariana Mihuț, Aurel Cioranu, Cosma Brașoveanu, Tânji Cocea, Ion Besoiu, 
Ovid Teodărescu, Ștefan Bănică, Geo Saizescu, Ileana Stana-lonescu, Nucu Păunescu, 
Dorina Lazăr, Mihai Mereujă. Film realizat în studiourile centrului de producție cinemato

grafică „București". EASTMANCOLOR

In toamna anului trecut, pre- .’ sa anunța inaugurarea barajului ț de acumulare de la Leșu-Bihor, i care contribuie la regularizarea 1 Crișului Repede, la alimentarea i cu apă a centrului muncitoresc / Alcșd și a municipiului Oradea, ț la construirea unei salbe de 14 1 hidrocentrale care vor spori ca- 1 pacitatea sistemului hidroener- ! getic al județului. Aici, pe dru- ț mul care duce spre renumita i stațiune climaterică Stîna de ’ Vale, la punctul Bucea, de pe l șoseaua E-15, într-un cadru na- < tural de o rară frumusețe, s-a ț prevăzut amenajarea unei baze 1 turistice care să deschidă acce- > sul turiștilor din țară și de peste ț hotare spre cunoașterea Munți

lor Apuseni. Zilele acestea a avut loc aici inaugurarea complexului hotelier Leșu-Bihor, care are o capacitate de cazare de 300 de locuri și este prevăzut cu restaurant, bar și anexe pentru parcarea și întreținerea autoturismelor. Turiștii sosiți aici vor putea beneficia de condiții dintre cele mai bune de recreare și agrement. Turiștii au la dispoziție un lac care se întinde pe circa 6 km și pot vizita stațiunea Stîna de Vale, unde se practică schiul pînă la începutul lunii mai.
Dumitru GAȚA
corespondentul „Scinteii"

< L.

„Făcătorul 
de minuni" 
a dat greș

firesc : pe de o parte, lui Nicolae Pătrașcu i s-a majorat pedeapsa în recurs, iar pe de alta, s-a născut un nou proces, pentru trafic de influență....Acum, cei trei amici nu mai sînt de găsit la bar. Lipsesc pentru mai multă vreme... „Făcătorul de minuni" a dat greș!
dreapta... Zadarnic ! Și, deodată, iată-Ie spre vînzare, oferite de Varga Mihai și Berciu Mircea. De... „ocazie". Și tocmai păgubașului !Proastă afacere pentru „negustori", soldată cu pedepse cu închisoare. Altfel, nimic de zis, reductoarele n-aveau nici un cusur....

inventarului mi-am făcut și eu o verificare ; da’ am greșit la socoteală și mi-au ieșit în plus 8 000 de lei...— Si de ce i-ai sustras ?— Păi nu i-am sustras, onorată instanță. I-am luat ca să fac un echilibru în gestiune I
Din caietul
grefierului

într-un cafă-bar din Cîmpulung-Muscel trei amici stau la o masă în jurul unui coniac. Să-i prezentăm : Nicolae Pătrașcu (are de ispășit 8 luni de închisoare și tremură de frica recursului procuraturii), Nicolae Milea (de meserie comerciant de flori artificiale) care și-a propus «ă ceară „sprijinul" celui de-al treilea — aflat la aceeași masă — în legătură cu necazul primului. AI treilea personaj (cu „influență") : Dumitru Schcau, din Pravăț, județul Argeș.— Ce fericit sînt — zice coniacul — că pot să-1 scap bucluc... Habar n-aveți ce fericit sînt !Ascultîndu-1, Pătrașcu se uită la fericitul ficheau ca Ia un făcător de minuni ; acesta, contra sumei de 3 000 de lei, s-a angajat că face el ce face („să mă înjuri ori de cîte ori mă întîlnești, dacă n-o fi așa") și-l scapă de pedeapsă...Ce a urmat ? Vai, rapidă și crudă a fost dezamăgirea !Cum era și de așteptat, a urmat epilogul___________________________________________________________

Valea Mare —el, sorbindu-și pe Pătrașcu de

Hai să-fi 
vînd ce

ti-am furat!
— Scule a-ntîia, nea Dănilă. Uite colea, trei reductoare cu manometre cu tot. Plus două brenere. Nu te mai intilnești dumneata cu așa ocazie...— Mda, făcu într-o doară Marcel Dănilă. Da’ de unde le-aveți?— Ei, asta-i acu’... Ce, nu-ți plac ? Zici cumva că n-or fi bune ?Cum putea spune Marcel Dănilă că nu-s bune reductoarele ? Tocmai el ? Știa el bine, mai bine ca oricare alt sudor de pe șantierul nr. 3 T.C.I. Cîmpulung-Muscel, cît sînt de bune : doar nu altcuiva, ci chiar lui îi dispăruseră cu vreo două săptămini înainte. Căutase, întrebase in stingă și în

Echilibru Avea și el
fragil un hobby

— Onorată instanță, vreau să vă explic cum stau lucrurile...— Explică, omule, îi îngăduie judecătorul. Doar asta vrem și noi : să aflăm cum stau lucrurile. Este adevărat că organizai jocuri de noroc in incinta bufetului, că plăteai datoriile de la joc din sertarul tejghelei ori cu sticle de băutură ?Vasile Aldea, fost gestionar Ia un bufet din comuna Godeni, județul Argeș, e numai căință și regrete. Trage cu privirea către dosarul de pe masa instanței și mărturisește :— Așa este, recunosc. Dar adevărul adevărat este altul : paguba asta nu rezultă decit dintr-o greșeală.__ ? ;— O greșeală... că puțin timp înaintea

fața instanței — Judecătoria secto- 6 — Dundaru Mircea, din strada nr. 46 (altminteri un ins care n-are comun nici cu medicina, nici cu mi- frezor), se

— S-a recomandat drept „medicul Cris- tescu, de la județeană", venit să inspecteze starea apartamentelor...— Zicea că este ofițer de miliție...— Nouă ni s-a prezentat drept doctorulCristian Barnard de la... Sanepid !...în ruluiBîrca nimicliția, fiindcă e de meserie... încurcă in propriile sale explicații :— Așa-mi plăcea mie, zice el, să cutreier orașul, să leg cunoștințe. Mă distram și eu, doream să fac impresie.Nu era mai bine să nu te fi distrat, „doctore" ? Să-ți fi văzut de slujbă, de familie ? Fiindcă acuma, vrei, nu vrei, distracția asta o să te coste...

„Nu mențin declarațiile anterioare... în realitate, după ce am ieșit din localul „Valea Mieilor" a fost doar o contrazicere între noi și partea vătămată, care, susțineam noi, nu va avea curajul să ne dea în păstrare banii și ceasul... Dar el pesemne c-a avut și ne-a dat banii și ceasul, de vreme ce s-au găsit la noi..."(„Precizările" inculpatului Va- sile Marin. Dosarul nr. 865/1974, Tribunalul municipiului București).„Arăt că nu sînt vinovat de tentativa de viol de care sînt învinuit. Realitatea este că, în timp ce eu oprisem mașina să mă uit dacă n-are vreo defecțiune pe dedesubt, a apărut o femeie care a început să-mi aducă o serie de injurii și m-a luat de păr. Eu am îmbrîncit-o și am mușcat-o de obraz pentru a scăpa de ea, după care am dus mașina la garaj..."(Din „apărarea" lui Gheorghe V. Ion, condamnat prin sentință definitivă la un an și jumătate închisoare. Tribunalul rești). Dosarul nr. 4 714/1973, municipiului Bucu-
Dinu POPESCU______ J

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului. 
• Gimnastica pentru toți.

8,40 Cravatele roșii.
8.40 Film serial pentru copil : 

„Comoara din 13 case". Epi
sodul vni.

10,00 Viața satului.
11.15 Blrult-au gîndul... „Cu piep

tul zbuciumat de doruri" — 
Octavian Goga.

11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
16,00 Magazin sportiv.
16.45 Film serial „Enelda". Episo

dul IV. Regla : Franco RossL 
In distribuție : Glullo Brogl, 
Olga Karlatos, Marisa Barto
ll, Vasa Pantellc.

17.45 Cel mai bun... continuă. 
Emisiune concurs de cultură 
generală și pregătire multi
laterală.

18.45 Muzică populară.
19,00 Lumea copiilor — Clubul 

profesorului Allegretto.
19.30 Telejurnal. • Săptămîna po

litică internă șl internațio
nală In lmagLnl.

20,00 Reportajul săptămlnll : „Ho- 
mânașul de la munte". Film 
realizat în Țara Moților.

20,20 Avanpremieră.
20,25 „Fii calm, dragul meu !“ 

Spectacol de varietăți din 
studioul 1. Prezentarea și 
conducerea muzicală Horla 
Moculescu.

22.00 Telejurnal. 
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00—11,40 Matineu simfonic. Con

certul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu". Dirijor Mircea Ba- 
sarab. Solistă Brunlldo 
Geanneo — vioară (Argen
tina). In pauză : Viata mu
zicală in actualitate.

20,00 Film serial pentru copil : 
„George". Episodul „George 
la camping".

20,25 Din lumea științei.
20.45 „Șah și mat". Ecranizare 

după Edgar Allan-Poe din 
ciclul „Povestiri neobișnui
te", realizată de Studioul de 
televiziune din Varșovia. 
Regla : Andrzey Zacrzewski.

21.15 Film serial : „Columbo".

cinema
• Păcală : PATRIA — 9,30; 12.30; 
16,30; 21), CAPITOL — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FAVORIT — 9,30; 
12 30 * 16* 19
• Le Mans ■ BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,15; 16; 18,30; 21, CASA FIL
MULUI (Bd. Magheru nr. 29) — 
15; 17,30; 20.
• Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Distratul > LUMINA — »; 11,15;
13.30.
• Vară ttrzle t LUMINA — 16; 
18,30; 20,45.
• Al șaptelea cartuș î LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLACĂRA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Moara cu noroc : CENTRAL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. 
e cidul : SCALA — 12,45;
16,30; 20,15, FESTIVAL — 8,45;
12,30; 16,15; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii i DOINA — 9,45;
11.15.
• Trecătoarele Iubiri t DOINĂ — 
12,45; 15,30; 17,45; 20. PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Fantastica aventură a lui 
„Neptun" : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Călărețul fără cap : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Clntecul Norvegiei s COTRO- 
CENI — 13,30; 16,15; 19,30, FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
«Proprietarii: BUZEȘTI — »;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Darlyng — 16,30, Macao — 18,45, 
Văduva veselă — 20,45 ; CINE
MATECA (sala Union).
• Aurul negru din Oklahoma t 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Întoarcerea lui Magellan t 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Marele vals : DACIA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Capcana : VITAN — 15,30; 18;
20.15. DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20.15.
• Judo i BUCEGI — 15,30 ; 18;
20.15.
• Insula misterioasă : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15.30; 
18; 20,30, LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15. VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu44 (la Ateneul Român) : 
Concert extraordinar. Dirijor și 
solist : Ion Voicu — 2Q.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11, Othello — 19.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 10,39, Contesa Maritza
— 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — 10,30; 15, 
Simfonia patetică — 19,30, (sala 
Comedia) : Prizonierul din Man
hattan — 10,30, Dulcea pasăre a 
tinereții — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 10, Fata Morgana — 15, O 
noapte furtunoasă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută
— 10 ; între noi doi n-a fost de
cit tăcere — 15, Leonce și Lena 
~- 20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 10 ; Noi
le suferințe ale tinărului „W44 — 
15, Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 10,30, Vreți să jucați 
cu noi ? — 15,30, A opta minu
ne — 19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor —
10 ; Paradisul — 19,30, (sala Stu
dio) : Bărbați fără neveste — 
10,30, Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Scufița ro
șie _ io, Comedie cu olteni — 
15, Sîmbătă la Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Ha
rapnicul fermecat — 10 ; Omul 
invizibil — 16.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11, (sala din str. Aca
demiei) : Punguța cu doi bani
— 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată —
11 ; Culorile nemuririi — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale44 : Labdacizii — 20.
O Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar I*4 — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : 
Vino să ne vezi deseară — HO,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ton Vasilescu44 : Reflectorul re
vistei — 10 : 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Meleaguri fermecate — 
16,30; 19.30.
• Ansamblul artistic „Doina44 (la 
Casa Centrală a Armatei) : Foc 
la estradă — 19,30.
• Circul „București44 : Intilniro 
la circ — 10; 16; 19,30.



SCÎNTEIA — duminică 24 martie 1974 PAGINA 5

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru caldul dumneavoastră mesaj de felicitări transmis cu ocazia alegerii mele în calitate de președinte al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile prietenești existente între țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul reciproc al popoarelor noastre.Permiteți-mi, domnule președinte, să vă adresez cele mai bune urări de succese și fericire personală.
NE WIN

Președintele Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane

Vizita delegației Camerei 
Populare a R. D. Germane,

Cronica zilei

condusă de președinteleMembrii delegației Camerei Populare a R.D. Germane, condusă de Gerald Getting, președintele Camerei, îrysoțiți de Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, au făcut, în cursul zilei de sim- bătă, o călătorie în județul Suceava.Oaspeții au fost întîmpinați cu caldă cordialitate de Miu Dobrescu, președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular al județului Suceava, de reprezentanți ai organelor
ȘEDINȚA GRIPEI DE

DE COLABORARE 1Nîntre 21 și 23 martie s-au desfășurat la București lucrările ședinței a 8-a a grupei de lucru româno-sovie- tice de colaborare economică și teh- nico-științifică în domeniul siderurgiei.Delegația română care a participat la tratative a fost condusă de Ștefan Constantinescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, iar delegația sovietică de F. Voronov, adjunct al ministrului siderurgiei alU.R.S.S.Cu acest prilej a fost elaborat și aprobat planul de colaborare în do-
• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LIUBLIANA

0 categorică victorie a hocheiștilor noștri:
10-1 cu Austria

Azi, al treilea meci: cu IugoslaviaHocheiștii români, participanți la întrecerile grupei B a campionatului mondial ce au loc la Liubliana, au susținut aseară, pe patinoarul „Tivoli", al doilea meci în cadrul competiției. întîlnind selecționata Austriei, ei au practicat un joc de bună valoare, dominînd net și cîști- gînd\ la un scor concludent : 10—1. Sup( viori încă de la începutul partidei (au condus cu 3—0 și, după două reprize, cu 4—1), sportivii noștri s-au impus absolut categoric în ultima repriză, cînd au înscris șase goluri, fără să primească nici unul. Autorii golurilor noastre au fost, în ordine : Varga, Bașa, Pană, Mircioiu, Bandas, Tureanu (două goluri consecutiv). Tone, Gheorghiu și Gh. Huțanu.
A început întrecerea pentru titlul de

CAMPIONI AI „CUPEI TINERETULUI"
Deschisă oficial de curind, ediția de vară a „Cupei tineretului" se află în această perioadă în atenția forurilor sportive locale, a asociațiilor și cluburilor, a tuturor amatorilor de sport — prima etapă, etapa de masă, constituind, de fapt, momentul cel mai important al marii competiții. în fond acesta îi este și scopul : să atragă cit mai mulți tineri (de la 6 la 30 de ani) la practicarea, în mod organizat, a exerci- țiilor fizice și sportului, să le formeze deprinderea de a-și „consuma" timpul liber în tovărășia sportului, în vederea dezvoltării armonioase fizice și morale, pentru întărirea sănătății și ridicarea capacității de muncă. Faptul că la întrecerile din cadrul „Cupei tineretului" sînt admiși doar copiii și tinerii nelegitimați la vreo ramură sportivă creează, firește, condiții egale între competitori, dar asigură și premisele, posibilitatea depistării și selecționării unor noi elemente talentate în vederea promovării lor ulterioare în rîndul sportivilor de performanță. Evident, aveam de-a face cu o competiție cu largi implicații cu caracter republican, pentru reușita căreia nici un efort organizatoric nu este prea mare. Nu este lipsită de semnificație precizarea că pentru obținerea dreptului de participare la etapele superioare este obligatorie organizarea etapei I în toate asociațiile sportive.Pentru cei interesați să ia parte în calitate de concurenți la „Cupa tineretului" spicuim din regulament cîteva precizări. Pentru pionieri și școlari (băieți și fete între 6—10 ani și 11—14 ani) sînt prevăzute întreceri la atletism (triatlon sau tetra- tlon), gimnastică, înot, tir și — doar pentru băieți — fotbal. Pentru elevii și tinerii în vîrstă de 15—19 ani:

Camerei, Gerald Gettinglocale de partid și de stat. S-au vizitat, apoi, monumentele istorice și de artă de la Sucevița, Moldovița, Voroneț, Muzeul etnografic din orașul Gura Humorului, precum și noi obiective social-culturale ale municipiului Suceava.Președintele consiliului popular județean a oferit un dejun in onoarea delegației Camerei Populare a R.D. Germane. (Agerpres)
ROMÂNO-SOVIETICE

DOMENIUL SIDERURGIEImeniul siderurgiei pe anul 1974 și s-au convenit măsurile pentru extinderea și adîncirea colaborării și cooperării între cele două ministere în domeniul livrărilor de materii prime, utilaje și produse metalurgice pe perioada 1976—1980. De asemenea, au fost stabilite acțiuni de colaborare în domeniile specializării producției, cercetării științifice și proiectării.Delegația sovietică a vizitat totodată unități ale industriei noastre metalurgice. (Agerpres)

în continuare, echipa noastră (care, din păcate, a debutat, cum se știe, cu o neașteptată înfrîngere : 5—7 cu Olanda) va întîlni reprezentativele Iugoslaviei (astă-seară), R. F. Germania (marți), Norvegiei (miercuri), S.U.A. (vineri) și Japoniei (sîmbătă).• La Herisau (Elveția) au început întrecerile grupei A a campionatului european de hochei pe gheață pentru juniori. In meciul inaugural, Finlanda — Elveția 6—4 (2—1, 2—-2, 2—1). La această competiție, mai participă echipele U.R.S.S., deținătoarea trofeului, Suediei, Cehoslovaciei și Poloniei.

atletism, handbal, înot, orientare turistică, tir și — doar pentru fete — gimnastică modernă. Pentru tinerii de peste 19 ani — atletism și handbal, plus popice pentru cei din întreprinderi, instituții și cooperația meșteșugărească, sau oină și trîntă pentru cei din mediul rural. Categoria studenți-studente are rezervate mai multe sporturi : atletism, baschet, handbal, orientare turistică, volei și — doar pentru băieți — fotbal. Tinerii din unitățile militare pot participa la atletism, box, fotbal, gimnastică sportivă, handbal, înot, judo, lupte, oină, tir, volei șl probe apli- cativ-militare.Prin caracterul ei competițional, „Cupa tineretului" stimulează lupta pentru întîietate, fruntașii diferitelor probe urmind a lua parte la etapele superioare : primii trei la sporturile individuale și echipa cîș- tigătoare pot ajunge pînă la etapa aIlI-a (pe centru universitar, județ și municipiul București). La finalele pe țară vor lua parte numai cîștigătorii (individuali sau pe echipe) etapei anterioare. învingătorii finalelor pe țară vor primi titlul de campioni ai „Cupei tineretului".Am mai dori să menționăm că, la majoritatea sporturilor, etapa pe școală și asociație sportivă pentru tinerii pînă la 19 ani se încheie la 14 aprilie, iar pentru tinerii peste 19 ani la 9 iunie. Timp suficient pentru organizarea a numeroase concursuri, în așa fel incit să poată fi cuprinși cît mai mulți tineri și tinere. Din partea comisiei centrale de organizare am fost informați că toate materialele de popularizare și instrucțiunile necesare au fost expediate în țară. Nu ne rămîne decît să consemnăm, în continuare, săptămî- nă de săptămînă, concursurile dedicate marii competiții sportive de masă.

Simbătă dimineața a părăsit Capitala o delegație a firmei vest-ger- mane „Hoechst", condusă de dr. Rolf Sommet, președintele Consiliului de administrație al firmei, și Kurt Lanz, vicepreședinte.In cursul vizitei întreprinse în țara noastră, membrii delegației au fost primiți de Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, și Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, cu care prilej au avut loc convorbiri privind extinderea relațiilor de colaborare în domeniul industriei chimice, între firma amintită și întreprinderi de specialitate românești. De asemenea, oaspeții au vizitat platforma chimică Brazi.
★La Invitația Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România ne-a vizitat țara, între 16 și 23 martie, o delegație a Societății de Semilună Roșie din Algeria, condusă de Said Gana, trezorier general al societății.în timpul vizitei, delegația a fost primită de general-colonel Mihai Burcă, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie. Cu acest prilej, s-a făcut un schimb de informații cu privire la activitatea celor două societăți. Oaspeții au vizitat, de asemenea, obiective industriale și agricole, instituții sociale și culturale din Capitală, județele Brașov și Sibiu.
★La Casa de cultură din orașul Cod- lea a avut loc. ieri, o festivitate prilejuită de împlinirea a 125 de ani de

Recepție cu prilejul Zilei naționale a PakistanuluiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, ambasadorul acestei țări la București, S. A. D. Buchari, a oferit, sîmbătă după- amiază, o recepție în saloanele restaurantului „Athenăe Palace".Au participat Miron Constantinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 și 27 martie. în țară : Vremea se va răci ușor, în toate regiunile țării. Cerul va fi schimbător, favo

FOTBAL: Aseară, la Paris

FRANȚA - ROMANIA 1-0Meciul dintre reprezentativele de fotbal ale Franței și României, ce a avut loc aseară pe stadionul „Parc des Princes" din Paris, a depășit, am putea spune, caracterul amical, doar de verificare. A fost — cum am văzut de altfel și pe „micul ecran" — un meci în care ambele formații au urmărit și rezultatul. Lucru explicabil nu numai pentru clasamentul întîlnirilor bilaterale (pînă aseară : trei victorii românești și două franceze), ci și penttu că, în trecutul foarte apropiat, și o echipă și cealaltă — ce au în vedere, după ratarea calificării pentru turneul final al C.M., un start bun în campionatul european — au suferit unele eșecuri ce trebuiau, desigur, „estompate" în memoria amatorilor de fotbal. Trebuie să mai adăugăm că antrenorii respectivi sînt încă în căutarea formulei celei mai avantajoase a echipelor ce le au în pregătire la această oră. In acest sens, de reținut că în ambele formații au jucat cîțiva debutanți. La noi, spre exemplu, cei doi fundași de margine (Anghelini și Cristache) și mijlocașul Bălăci.Faze foarte aprinse, cu șuturi pe poartă și de o parte și de alta — încă din primele minute. Am reținut (și n-am putea spune că n-am avut mari emoții), de pildă, la faza din minutul 6, cînd Răducanu a intervenit senzațional, respingînd în corner o minge chiar de la „păianjen". La acțiunea ce a urmat acestui corner, Revelli, de la numai șase metri, a șutat peste poartă. Francezii au ceva mai mult mingea, sint mai insistenți și mai atenți Ia intercepții. Puținele noastre acțiuni ofensive se pierd încă înainte de careul de Ia 16 m. Am fi marcat poate un gol în minutul 32, Dumitrache pătrunsese în careu, dar a driblat prea lung și nuÎN CÎTEVA RÎNDURIîn etapa a 23-a a campionatelor diviziei A la baschet : masculin (turneul pentru locurile 1—6) : Universitatea Timișoara—Farul Constanța 71—67 ; Dinamo București—Universitatea Cluj 82—60 ; feminin (turneul pentru locurile 7—12) : Constructorul București — Olimpia București 53—46 ; Sănătatea Satii-Mare—Crișul Oradea 86—71.BASCHET. — Peste 18 000 de spectatori au urmărit la Pekin meciul internațional de baschet dintre echipele R.P. Chineze și Filipine. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 112—92 (59—48).BOX. — Campionul mondial Ia categoria „grea", americanul de culoare George Foreman, își continuă în public pregătirile la Caracas în vederea meciului oficial pe care-1 va susține la 26 martie împotriva lui Ken Norton, pe ringul arenei locale „Poliedre". Foreman a declarat ziariștilor că deține o formă excelentă și, in mod normal, va obține victoria. Meciul este dificil, a spus Foreman, deoarece Norton lovește foarte puternic. Tehnicienii boxului mondial acordă șanse și lui Norton, care este tipul pugilistului dur, mereu în căutarea k. o.-ului.FOTBAL. — Peste 1 milion de bilete de intrare au fost vîndute de către organizatorii turneului final al 

existență a fanfarei din localitate. La Sărbătorirea venerabilei formații instrumentale din Codlea au participat membri ai comitetului județean de partid, ai consiliului popular județean. Cu acest prilej, tovarășul Constantin Drăgan. membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid, a înmînat fanfarei din orașul Codlea ordinul Meritul cultural clasa aII-a,  conferit printr-un decret al Consiliului de Stat. Printr-un alt decret a fost conferit ordinul Meritul cultural clasa a V-a unui număr de 13 membri ai formației.In încheierea festivității s-a adoptat textul unei telegrame adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.
★La București s-a încheiat, sîm- bătă, Simpozionul internațional cu privire la cooperația de consum. A- ceastă manifestare, ale cărei lucrări s-au desfășurat sub egida Uniunii internaționale a sindicatelor din comerț și cooperație, a reunit delegații ale organizațiilor sindicale și cooperatiste din 17 țări europene și de pe alte continente. Au luat, de asemenea, parte reprezentanți ai Federației Sindicale Mondiale, Biroului Internațional al Muncii, Uniunii internaționale a sindicatelor din alimentația publică. Congresului permanent pentru unitate sindicală al oamenilor muncii din America Latină (CPUSTAL), Federației arabe a sindicatelor lucrătorilor din comerț. (Agerpres)

Marelui Stat Major, Comeliu Mănes- cu, președintele Grupului român din Uniunea interparlamentară. alte persoane oficiale.Au luat, de asemenea, parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Islamice Pakistan, ambasadorul acestei țări la București, S. A. D. Buchari. a vorbit sîmbătă la posturile noastre de televiziune.(Agerpres)

rabil ploii slabe în a doua parte a intervalului. Vint slab, pînă la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade. izolat mai coborîte, iar maximele între 14 și 22 de grade, mai ridicate în prima zi. în București : Vreme în răcire ușoară. Cerul va fi schimbător, favorabil ploii în a doua parte a intervalului. Vînt slab, pînă la potrivit.

a mai reușit să șuteze. Citeva momente mai tîrziu, tot Dumitrache, într-o foarte bună poziție, n-a ajuns o minge, splendid centrată, de pe partea stingă. Fără a fi puș stăpî- nire pe joc, în aceste cîteva minute fotbaliștii noștri au jucat cu ceva mai multă cLaritate în atac, remar- cîndu-se Kuhn.Joc destul de echilibrat și la începutul reprizei secunde. în minutul 60 însă, la o fază fixă (lovitură liberă de la circa 20 m), Beretta primește mingea ș! șutează, peste zid, în colțul opus celui „păzit", de Răducanu. Gol. Portarul nostru n-a mai putut decît să privească împietrit mingea care intra, pe sus, în plasă. Acesta avea să fie și singurul gol al partidei.Un rezultat echitabil, o victorie meritată a echipei Franței. Despre formația noastră — încă o frază : nu a demonstrat nicidecum că deține intr-adevăr forța necesară de joc. Comportarea bună din unele momente a unora dintre jucători înseamnă, desigur, prea puțin.
I. D.

★Pe stadionul Dinamo s-a disputat ieri după-amiază întîinirea amicală de fotbal dintre echipele Dinamo București și F.C. Argeș. Fotbaliștii de la Dinamo au terminat învingători cu scorul de 4-3 (1-1), prin golurile înscrise de Dudu Georgescu (2), Goj- garu și Fl. Dumitrescu. Punctele formației F.C. Argeș au fost marcate de Dobrin, Jercan și Roșu.
★Pe stadionul Giulești, de asemenea într-un meci amical, echipa Rapid a înVins cu scorul de 3-0 (0-0) formația Sportul Studențesc. Cele trei goluri au fost marcate de Neagu (2) și Năstu- rescu.

Campionatului mondial de fotbal din R.F.G. Pînă în prezent, cele mai multe bilete au fost cumpărate de turiștii din Marea Britanie (41 462), cu toate că echipa Angliei nu s-a calificat pentru faza finală a competiției. Au mai rămas de vindut circa 1 500 000 de bilete, dintre care 70 la sută urmează să fie repartizate spectatorilor vest-germani.HOCHEI. — La Tampere s-a disputat cel de-al doilea meci amical dintre reprezentativele de hochei pe gheață ale Finlandei și U.R.S.S. Partida s-a încheiat la egalitate : 4—4 (1—2, 2—2, 1—0). în primul joc, desfășurat la Helsinki, echipa U.R.S.S. a cîștigat cu scorul de 11—2.TENIS • Intre 25 și 31 martie vor avea loc pe teren acoperit la Rotterdam întrecerile unui nou turneu internațional de tenis contînd pentru Circuitul W.C.T. Primul favorit al turneului a fost desemnat românul Iile Năstase. La turneu mai participă: olandezul Tom Okket, americanul Tom Gorman, iugoslavul Nikola Pilici. australianul John Alexander și alții. • Mare surpriză în turneul feminin de la Akron (Ohio): sovietica Olga Morozova a învins-o cu 3—6, 6—2, 6—2 pe americana Rosemary Casals. în semifinală Morozova o va întîlni pe Jean Billy King (S.U.A.), care a eliminat-o cu 6—3, 7—5 pe Julie Heldman (S.U.A.).

„FRANKFURTER RUNDSCHAU“: Viața de așteptări
a „văduvelor albe“.Sub semnătura publicistei Veronika Corali, ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau" inserează un reportaj despre așa-numitele „văduve albe" din sudul italian — femei ai căror bărbați au plecat fie în străinătate, fie in nordul țării in căutarea unor mijloace de existență. Extragem din acest reportaj :

„Pot fi văzute, pretutindeni in su
dul Italiei. Duminica, la fel, ca și in 
celelalte zile, poartă haine cernite, 
iar fețele lor tinere exprimă tot 
atita tristețe, duminica sau In zilele 
săptăminii. Nu le vezi însoțite de 
nici un bărbat. își duc de mină co
piii, iar alături pășesc mamele, bu
nicile sau mătușile lor. Sint „văduvele albe" — femei ai căror bărbați 
au evadat din sărăcia localităților 
sudului pentru a căuta de lucru în 
străinătate sau in nordul industrial 
al țării, o posibilitate de ciștig pen
tru ei și familiile lor. Putini pot 
veni mai des acasă, dar cite unii nu 
se mai întorc niciodată.

— „Ar trebui să fii fericită, nu să 
plîngi. Nu-ți trimite oare Antonio 
bani ? Nu vine el o dată pe an aca
să ? Ce mai vrei 7 Nu toate femeile 
au norocul tău !“.

La Vasto, in provincia Abruzzi, 
unde trăiește, Giulia nu prea găsește 
înțelegere pentru melancolia ei. O- 
rășelul numără 13 000 locuitori. Din 
aceștia, peste 2 000 de bărbați tineri 
sînt plecați. Ei lucrează undeva în 
Europa — în Elveția, Belgia, R.F. 
Germania — sau în nordul țării — 
la Torino sau Milano. O dată pe an, 
cărînd cu ei geamantane din carton 
legate cu sfoară, vin acasă, aducind 
ceva de îmbrăcăminte, tranzistoare 
ieftine, patefoane și alte „minună
ții" ale civilizației. Ei rămîn „acasă" 
cîteva săptămîni. Cit e ziulica de 
mare o petrec în circiumă, unde 
sporovăiesc despre „lumea mare". 
Dar Vacanța se termină și... din nou 
se împachetează geamantanele de 
carton, de data aceasta cu cirnați de 
casă, usturoi, o sticlă de untdelemn, 
mai multe cu vin. Si iarăși spre 
nord, spre locul lor de muncă.

Soțiile rămin să albă grijă de bă- 
trini. să păzească gospodăria, să 
crească copiii fără tată, să înfrunte 
cum s-o putea greutățile.

Mulți bărbați care lucrează ar dori 
să-și ia soțiile cu ei, dar dificultă
țile ce se interpun intre dorință și 
posibilitate sint de nebiruit. Țările 
care „importă" mină de lucru străi
nă acordă, de regulă, permise de șe
dere celor care lucrează, nu și mem

Redescoperirea bicicleteiOrbită de patima mașinilor, civilizația modernă a uitat că altădată bicicleta purta titlul de „regină a drumurilor". Acum, din diverse pricini (criza energetică cu consecințele ei, înmulțirea excesivă a automobilelor ș.a.), oamenii redescoperă bicicleta și virtuțile ei. în legătură cu revenirea în actualitate a bicicletei — fenomen de largă răspîndire — suplimentul lunar al cotidianelor occidentale „Le Monde", „La Stampa", „Times" și „Die Welt" publică un articol în care se arată:
La sfîrșitul lunii noiembrie anul 

trecut, în revistele pentru femei din 
Italia bicicleta apărea in imaginile 
specifice de prezentare a modei. Pu
teau fi văzute femei stind fericite în 
șa sau rezemîndu-se ușor de bicicle
te. O dovadă că bicicleta este din 
nou in vogă ! Succesul ei era asi
gurat, bicicleta urmind să-și recape
te titlul de „regină a drumurilor".

Un ministru afirmă : „Mă folosesc 
de bicicletă pentru că e un mijloc 
de deplasare economic și, pe deasu
pra, sănătos" ; un actor : „Bicicleta 
mi-a permis să ating virsta de 57 
de ani intr-o bună condiție fizică" ; 
ecologii : „Bicicleta nu poluează și 
este și silențioasă". E adevărat, nu
mai aceste aprecieri n-ar fi dus la 
relansarea bicicletet dacă n-ar fi in
tervenit criza energetică, restricțiile 
de benzină și prețurile ei crescinde. 
Fapt e că din perioada premergătoa
re iernii s-a stîrnit „febra bicicletei". 
E de așteptat ca sezonul cald să 
aducă tot mai mulți bicicliști pe șo
sele. Aceasta va crea, desigur, o se
rie de dificultăți, mai cu seamă in 
ceea ce privește securitatea circula
ției. Un principal motiv care a îm
piedicat pînă acum folosirea pe scară 
mai largă ă bicicletei este dcela că 
este greu să te ferești mereu de ma
șini, iar traseele rutiere sint primej
dioase pentru bicicliști. •

In S.U.A. bicicleta este într-0 
asemenea ascensiune, incit... umo
riștii „pedalează" acum in texte
le lor pe „energia pedalistică". 80 
de milioane de biciclete circulă în 
prezent in S.U.A. încă în 1972 — îna

Comemorarea de laîn urmă cu trei decenii, la 24 martie 1944, un număr de 335 de cetățeni ai Romei cădeau victime masacrului organizat de fasciști la Grotele Ardeati- ne. An de an, în aceste zile de sfîrșit de martie, populația Romei aduce omagiul său celor căzuți în lupta pentru libertate și independență. Partidele clasei muncitoare — P.C.I. și P.S.I. — organizațiile foștilor partizani și luptători din Rezistență, sindicatele și federațiile tineretului democrat organizează ample manifestări în cadrul cărora este reafirmată hotărîrea de a zădărnici acțiunile forțelor reacționare, neofasciste care încearcă să pună piedici procesului de dezvoltare democratică a Italiei.în întreaga țară a fost organizată o „Săptămînă de acțiuni antifasciste". In zeci și sute de adunări organizate la locurile de muncă, în fabrici și instituții, în școli sau în diferite cartiere. cei prezenți, aducind un fierbinte omagiu tuturor celor căzuți pentru libertate, și-au reînnoit voința de acțiune ho- tărită împotriva oricăror provocări fasciste, pentru apărarea instituțiilor democratice. Născută de Rezistență — scrie

Grotele Ardeatineziarul „Avânți" — „Săptămînă de luptă antifascistă nu a însemnat doar amintirea sacrificiului celor căzuți în lupta pentru libertate, ci, mai ales, reafirmarea unui angajament de vigilență pentru salvgardarea instituțiilor republicane", în primele ore ale după-amie- zii de sîmbătă, numeroase coloane de demonstranți, bărbați și femei, tineri și virstnici, au pornit din diferite colțuri ale Romei, cu steaguri tricolore și roșii ale brigăzilor de partizani și ale detașamentelor fostei mișcări de rezistență, spre Porta San Paolo. în acest tradițional loc de întîlnire al locuitorilor Romei, mii de cetățeni, reprezentanți ai celor mai diferite organizații democratice, au manifestat sub lozincile : „Nu fascismului !“, „Stop tuturor organizațiilor și mișcărilor de orientare fascistă !“, „Democrația va învinge !“. La mitingul organizat cu acest prilej au luat cuvîntul deputatul comunist Antonello Trombadori, unul din liderii mișcării de rezistență din Roma, și ministrul justiției, Mario Zagari.
Radu BOGDAN Roma

SITUAȚIE DRAMATICĂ ÎN SAHEL
GENEVA 23 (Agerpres). — „Sece

ta a provocat o foamete care se a- 
gravează de la o zi la alta, in șap
te state africane" — se arată in
tr-un raport al Ligii Societăților de 
Cruce Roșie, publicat la Geneva. 
Este pentru prima dată — relevă 
agenția France Presse — cînd în
tr-un raport al acestei organizații 
se folosește cuvântul „foamete" pen
tru a caracteriza situația din cele 
șapte state (Etiopia, Volta Superioa
ră, Mali, Mauritania, Niger, Senegal 

brilor lor de familie. Sau se întâm
plă și așa. Elveția a retras, de pildă, 
permisul de ședere unui număr de 
femei căsătorite care au lucrat ală
turi de bărbații lor. Motivul : aștep
tau un copil. Explicația — desigur, 
neoficială : țara are nevoie de brațe 
de muncă și nu de oameni care, 
eventual, ar putea solicita asistență 
socială.

Si în orașele din nordul țării, ciști
gul este, de regulă, insuficient pen
tru a întreține soția și copiii, căci 
viața este foarte scumpă. Cei mai 
mulți tineri trebuie să-și lase pă
rinții, frații și surorile acasă și si 
le trimită din ciștigul lor pentru 
întreținere. Iar perechilor despărțite 
nu le rămîne decît să spere că, oda
tă și odată, cînd copiii vor fi mai 
mari și vor putea contribui la între
ținerea familiei, toți membrii ei se 
vor reuni din nou.

...Au trecut opt ani de cînd An
tonio a părăsit localitatea Vasto. El 
trăiește în baraca șantierului la care 
lucrează — in acest fel face econo
mie la chirie. Aproape că nu are 
prieteni; nu merge la circiumă sau 
cinematograf. „Pentru așa ceva 
nu-mi ajung banii" — spune el. își 
petrece timpul cu o cățelușă pri
pășită pe care a botezat-o Anita. La 
prinz mănincă pline și salam ; seara 
își gătește cite ceva in baracă.

Se gîndește de mult că de sărbă
torile de iarnă va pleca acasă pentru 
zece zile. In august, cînd a mai avut 
zece zile de concediu, a rămas la 
Milano pentru că biletul de tren 
era prea scump.

Giulia, împreună cu cei cinci co
pii, trăiește la mama ei care e vă
duvă și căreia ii aparține și casa în 
care locuiesc cu toții. Grădina de pe 
lingă casă acoperă nevoile de zar
zavaturi. Femeile mai cresc cițiva 
iepuri de casă, găini, o capră și 
două oi. Mai au și o mică li
vadă de măslini. Uleiul obținut aco
peră, de asemenea, nevoile gospo
dăriei. Antonio trimite acasă două 
treimi din ciștigul său. Dar in ulti
mii trei ani. Antonio a putut trimite 
acasă numai o parte din ceea ce 
trimitea, inainte, pentru că au fost 

inte de declanșarea crizei com
bustibililor — au fost vîndute 
11 501 000 de biciclete, față de 
10 600 000 automobile ! S-au ame
najat, totodată, căi pentru uzul ex
clusiv al bicicliștilor. Actualmente, 
ele totalizează 150 000 de km și se 
preconizează să ajungă la 400 000 de 
km pînă in 1978. In Italia există 
doar citeva sute de kilometri. In 
Franța, in 1971, erau numai 1 200 de 
km rezervați bicicliștilor, față de 
8 000 km în Olanda și 15 805 in R.F. 
Germania.

O altă problemă se ridică. Este 
oare capabilă industria occidentală să 
satisfacă cererea mereu crescînclă, în 
condițiile altor sporuri a prețului ben
zinei și al continuării raționalizării 
ei ? Franța, cum se știe, este „patria" 
bicicletei, ea fiind inventată în se
colul XVIII de De Sivrac, cel care 
a unit două roți cu ajutorul unui dis
pozitiv intermediar; totodată, țara 

mai faimoase 
din lume. Bi- 
incă mijlocul 

milioane ■ de

uneia din cele 
competiții cicliste 
cicleta reprezintă 
de transport pentru
muncitori și pentru mii de elevi și 
studenți. in cursul ultimilor ani, ve
hiculul velo a înregistrat tendința 
de a fi și mai mult utilizat în orașe, 
din pricina gituirilor de circu
lație și a dificultăților în par
carea mașinilor. A sporit cu repezi
ciune folosirea bicicletei ca mijloc 
de agrement și în weekend-uri, 
chiar in condițiile unui sistem rutier 
potrivnic ei. 11 milioane de biciclete 
circulă în Franța, ceea ce înseamnă 
că una din patru familii posedă o 

și Ciad). „Vaste regiuni sterpe, pir- 
jolite de soare, cu mijloace de co
municație și de transport rudimen
tare sau inexistente, foamete și boli 
care afectează populația nomadă lip
sită de speranță" — iată tabloul dra
matic conturat din rapoartele trimi
se de la fața locului. Pină in pre
zent, liga a trimis ajutoare în va
loare de 18 820 000 franci elvețieni 
în regiunea Sahel și de alte peste 9 
milioane franci in Etiopia, din do
națiile făcute de 44 organizații na
ționale de Cruce Roșie. 

mai dese perioadele de grevă 
și lunile în care nu a exis
tat de lucru. El a participat la a- 
proape toate grevele pentru că re
vendicările muncitorilor vizau îmbu
nătățirea sistemului muncii sezonie
re. Muncitorii constructori cer con
tracte colective ferme pe termen de 
cel puțin un an. Pe Antonio îl doare 
totuși faptul că tot mereu trebuie să 
scrie acasă că n-a cîștigat destul 
pentru a trimite atit cît și înainte.

Femeile care rămin în sud nu au 
aproape nici o șansă de a găsi de 
lucru. Întreprinderile industriale sînt 
puține chiar în orașe, iar in locali
tățile mici de unde sînt originari 
emigranții, plecarea masivă a băr
baților n-a creat locuri de muncă li
bere. In afară de aceasta, o lege 
nescrisă nu permite femeilor rămase 
singure în asemenea localități să-și 
părăsească satele de baștină.

...Acum un an, la Vasto a fost 
constituită „Asociația tinerelor vă
duve albe". Ideea care a stat la baza 
acestei asociații a fost de a acorda 
o oarecare asistență juridică femei
lor singure. Căci probleme sint des
tule : formulare, declarații fiscale, 
chestiuni de moștenire. Este relativ 
mare numărul bărbaților care de ani 
de zile — iar unii chiar de decenii 
— n-au mai dat semn de viață. 
Plecați departe chiar pe alte conti
nente, au întemeiat familii noi și au 
rupt toate legăturile cu cei de acasă. 
Femeile rămase, neavind semnătura 
bărbatului, nu mai au posibilitate, 
de pildă, să vindă casa sau terenul, 
nu mai pot lăsa averea copiilor. In 
această asociație, femeile singure 
aflau asistență juridică. Dar nu 
de mult, asociația a fost desființată.

Se știe cu aproximație ciți emi
grant! din sud trăiesc în străinătate. 
Dar cite familii trăiesc dezmembrate 
in țară nu apare în nici o statistică. 
Cu toate acestea nu este greu să se 
înțeleagă întreaga amploare a aces
tei tragedii. „Văduvele albe" nu con
stituie excepția, ci regula. Lor le ră
mîne doar speranța : „Cînd copiii 
vor crește, cînd vor începe să cîș- 
tige. vom. putea trăi din nou cu to
ții laolaltă...". Pînă atunci femeile 
așteaptă și speră ca soții lor să 
cîștige atita cit să le poată trimite 
un ban mal mult. Ele speri 
că aceștia nu vor rămîne șomeri, 
că nu vor fi expulzați, că vor fi să
nătoși și că acolo, printre străini, 
nu-și vor uita familiile".

bicicletă. Pînă acum, criza petrolului 
nu s-a făcut atit de profund resim
țită în Franța și de aceea aici nu s-a 
înregistrat acea bruscă „febră a bi
cicletei". Dar oare ar putea indus
tria să satisfacă o imprevizibilă spo
rire a cererii ? Se pare că nu.

In 1890, în Anglia, grație doctoru
lui veterinar Dunlop, bicicletele au 
fost înzestrate cu cauciucuri. Cu
rind bicicleta a devenit cel mai răs- 
pîndit mijloc popular de transport, 
avind o „prezență constantă" în via
ța universitară, in favoarea bi
cicletei pledează faptul că in 
Marea Britanie distanța medie 
de acasă pînă la locul de mun
că este cu puțin mai mare de 
4 mile (circa 6,5 km), ceea ce fa
ce economică utilizarea bicicletei — 
și, în plus, cu mult mai sănătoasă. 
Bicicleta apare cea mai potrivită pen
tru acele persoane care au de străbă
tut pînă la serviciu o distanță prea 
mare ca să meargă pe jos și totuși 
prea mică pentru a justifica utiliza
rea mașinii. Vânzarea de biciclete in 
Marea Britanie, care in 1968 era de 
1504 000 și în 1972 de 2 006 000, a 
ajuns anul trecut la cifra de 2 250 000.

In R.F. Germania, aproape fiecare 
persoană utiliza pină în anii din 
urmă bicicleta. Din cauza crizei 
energetice, vinzările au crescut verti
ginos de la sfârșitul lunii noiembrie 
pină la începutul lui decembrie. 
Iar industria este pregătită pentru 
a întimpina eventuala creștere a ce
rerilor în următoarele luni. In aceas
tă țară se află în circulație 25 mili
oane de biciclete ; anul trecut, pro
ducția a fost de 3 249 000. Pe drumu
rile Italiei circulă aproximativ 12 
milioane de biciclete. In noiembrie 
anul trecut, uriașa sporire a cererii 
i-a găsit pe producători nepregătiți. 
Drept urmare, ei au trebuit să mă
rească mai mult decît de două ori 
producția de biciclete.

„Palas“ Ia prima

Comandantul de cursă lungă Gheorghe Naghel, cu care am stat de vorbă zilele acestea în portul Beirut, colindă mările și oceanele de circa 22 de ani. La Beirut se afla pentru a 20-a oară. De data aceasta, călătoria de la Conștiința la Beirut a constituit, atit pentru el, cît și pentru întregul echipaj aflat sub comanda sa, un eveniment deosebit : Gheorghe Naghel a avut cinstea să conducă, în cursa sa inaugurală pe valurile mărilor, nava „Palas", recent construită la Șantierele navale de la Constanta. Prima dintr-o serie de patru" nave de acest țip, cu un deplasament de 2 000 de tone, „Palas" s-a comportat excelent în călătoria sa la Beirut, străbătînd distanța de 1 000 de mile în numai 78 de ore. Echipată cu motoare puternice și aparatură de navigație modernă, „Palas" și-a demonstrat pe parcursul drumului înaltele calități tehnice corespunzătoare nivelului mondial.„Palas" a descărcat la Beirut mărfuri destinate Libanului și altor țări arabe din zonă. în a- propierea sa, in altă dană se afla acostat vasul românesc „Mediaș", iar alte două cargouri — „Pitești" și „Drobeta" — își așteptau rîndul în radă pentru a intra în port, la descărcat. în primul trimestru al acestui an. la Beirut au sosit 25 de nave românești cu mărfuri, fapt ilustrativ pentru continua dezvoltare a relațiilor comerciale ro- mâno-arabe.
Crăciun IONESCU

Beirut



viața internațională
MESAJUL 

tovarășului Nicolae Ceausescu 
adresat sesiunii de la Bagdad 

a Consiliului Organizației 
de solidaritate a popoarelor afro-asiatice

îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, să adresez un salut cordial și prietenesc participantilor la cea de-a Xl-a sesiune a Consiliului Organizației de solidaritate a popoarelor afro-asiatice (O.S.P.A.A.).Lucrările sesiunii dumneavoastră se desfășoară într-o perioadă cînd în lume au loc profunde schimbări in raportul de forțe, care favorizează desfășurarea, în continuare, cu succes a luptei popoarelor pentru libertate, independentă națională și progres social, pentru pace Si securitate Internațională.Evoluția vieții politice internaționale confirmă creșterea continuă in amploare și intensitate a luptei popoarelor împotriva politicii imperialiste, de dominație și dictat. contra colonialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de asuprire a altor popoare. Consider că astăzi, mai mult decit oricind, se impune cu putere necesitatea unirii eforturilor tuturor forțelor antiimperialiste, pentru promovarea noilor principii ale relațiilor dintre state, pentru adin- cirea și consolidarea cursului pozitiv spre destindere și colaborare, pentru afirmarea plenară a dreptului sacru al fiecărui popor de a fi stăpinul propriilor destine. în zilele noastre, rezolvarea problemelor vieții internaționale. în interesul tuturor națiunilor, presupune participarea egală și activă a tuturor statelor la găsirea soluțiilor corespunzătoare. Pentru statornicirea unui climat trainic de pace. înțelegere și colaborare între popoare trebuie acționat cu și mai multă fermitate și trebuie făcut totul pentru recunoașterea și aplicarea neabătută în relațiile dintre toate statele lumii a unor noi raporturi bazate pe egalitatea deplină în drepturi, pe respectarea principii* lor independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile Interne, nefolosirii forței sau amenințării cu forța, asigurării dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, fără nici un amestec din afară.în acest spirit. România extinde și adîncește raporturile sale cu toate țările socialiste, lărgește continuu colaborarea multilaterală cu statele care au pășit pe calea unei dezvoltări independente și, pe baza principiilor coexistenței pașnice, cooperează cu celelalte țări ale lumii. indiferent de sistemul lor social.

Vizitele pe care le-am întreprins în ultimii ani într-un șir de state afro-asiatice și latino-ameri- cane, ca și vizitele efectuate recent în țări ale Africii. Orientului Mijlociu și Americii Latine, întîlnirile și convorbirile avute în România cu conducători a numeroase popoare din aceste regiuni ale lumii au constituit un important mijloc de amplificare a conlucrării fructuoase dintre țara mea și aceste state, un deosebit aport la amplificarea și întărirea legăturilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre poporul român și popoarele din Asia. Africa și America Latină.Este convingerea fermă a țării mele că afirmarea tot mai puternică și participarea intensă la viata internațională a statelor din A- frlca. Orientul Mijlociu, Asia și A- merica Latină, care pășesc pe calea unei dezvoltări economico-so- ciale de sine stătătoare, găsind un sprijin permanent în țările socialiste, constituie o parte integrantă a luptei generale antiimperialiste, un factor hotărîtor în promovarea noului tip de relații între state, bazate pe egalitate și respect reciproc, în determinarea unor asemenea soluționări ale problemelor majore contemporane care să corespundă intereselor tuturor națiunilor lumii.România, ca însăși țară în curs de dezvoltare, susține necesitatea sprijinirii eforturilor popoarelor angajate în lupta pentru reducerea și lichidarea decalajului față de statele economic avansate, se pronunță cu hotărîre pentru așezarea pe o bază echitabilă, reciproc avantajoasă, a prețurilor produselor industrializate și ale materiilor prime, pentru asigurarea dreptului fiecărui popor de a dispune suveran de patrimoniul național. în interesul propriei dezvoltări, al ridicării nivelului de viată material Si spiritual.Poporul român, care a dus de-a lungul veacurilor o luptă plină de sacrificii pentru eliberare națională și socială, își manifestă în mod statornic solidaritatea militantă cu popoarele afro-asiatice care luptă pentru apărarea și consolidarea independenței naționale, pentru scuturarea jugului colonial, împotriva politicii de discriminare rasială și de apartheid. Ca și pînă acum. România socialistă va acorda întregul său sprijin politic, diplomatic și material popoarelor angajate pe drumul către o viață liberă, mai bună și mai dreaptă, către o lume a progresului și înțelegerii între popoare.

Considerînd că perpetuarea situațiilor de încordare și conflict este incompatibilă cu cerințele păcii și securității internaționale. România a militat cu consecvență și a acționat cu hotărîre pentru lichidarea conflictului din Orientul Mijlociu. Am salutat realizarea dezangajării între Egipt și Israel și considerăm că este necesar să se ajungă la înțelegeri corespunzătoare și între celelalte state angajate în conflict, apreciind că această dezangajare constituie numai începutul soluționării politice a problemelor. România consideră că este necesar să se depună eforturi de către toate popoarele pentru a se ajunge la o pace dreaptă și durabilă în Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la crearea condițiilor pentru asigurarea drepturilor legitime ale poporului palesti- nean, de a-și organiza viața în mod liber și independent, conform aspirațiilor sale naționale, la garantarea suveranității și integrității teritoriale a tuturor țărilor din a- ceastă zonă.România susține eforturile popoarelor din Indochina pentru instaurarea unei păci trainice în a- ceastă parte a lumii, pentru a putea să-și consacre forțele dezvoltării lor economice și sociale, soluționării problemelor corespunzător voinței și hotărîrii lor, fără nici un amestec din afară,înfăptuirea intereselor și aspirațiilor legitime ale popoarelor afro- asiatice. ale tuturor popoarelor lumii impune intensificarea eforturilor unite ale maselor largi populare, ale celor mai largi forțe politice și sociale, progresiste, anticolonialiste si antiimperialiste.îmi exprim speranța că sesiunea la care participați va identifica noi căi pentru întărirea solidarității în lupta pentru eliberare și independentă națională, pentru o pace trainică în Orientul Mijlociu și în întreaga lume, pentru dezvoltarea nestînjenită a popoarelor pe calea progresului economic și social, împotriva colonialismului, neocolonialismului și imperialismului.In acest spirit, permiteți-mi să adresez celei de-a Xl-a sesiuni a Consiliului O.S.P.A.A. cele mai bune urări de succes și să reafirm dorința României de a dezvolta și întări pe mai departe relațiile prietenești cu țările pe care le repre- zentați, în interesul popoarelor noastre, al luptei pentru pace, independentă națională și progres social.

„Poporul cambodgian 
are dreptul la o pace 

conformă cu aspirațiile 
sale legitime"PEKIN 23 (Agerpres). — Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, președintele F.U.N.C., a adresat un mesaj lui Khieu Samphan, vicepre- mier și ministru al apărării naționale al G.R.U.N.C., comandantul șef al Forțelor armate de eliberare națională ale poporului cambodgian. în care felicită forțele populare conduse de F.U.N.C. pentru victoriile de prestigiu obținute în ultimul timp pe cîmpurile de luptă, soldate recent cu eliberarea importantului punct întărit al inamicului — orașul Ou- dong.CAMBODGIA 23 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a patra aniversări a creării Frontului Unit Național al Cambodgiei și a Forțelor armate populare de eliberare națională, Penn Nouth, președintele Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C.. primul ministru al Guvernului Regal de U- niune Națională, a adresat un mesaj națiunii khmere. Mesajul trece în revistă marile succese obținute de forțele armate și poporul cambodgian, subliniind că pînă în prezent au fost eliberate 90 la sută din teritoriu și 80 la sută din populația tării.Referindu-se la victoriile G.R.U.N.C. pe plan diplomatic, mesajul menționează că peste 60 de țări au recunoscut de jure Guvernul Regal de Uniune Națională drept singurul guvern legal și legitim al poporului khmer. Poporul cambodgian, care a făcut atîtea sacrificii, are dreptul să ceară o pace în conformitate cu aspirațiile sale legitime și cu declarația în cinci puncte a șefului statului Cambodgia, Norodom Sianuk — se reliefează în încheierea mesajului.

„România aduce o contribuție 
deosebită la înfăptuirea păcii 

și stabilității mondiale" 
APRECIERI ALE GRUPULUI BRITANIC 
DIN UNIUNEA INTERPARLAMENTARĂLONDRA 23 (Corespondență de la N. Plopeanu). — La Londra a apărut în broșură textul raportului anual al grupului britanic din Uniunea interparlamentară, în cadrul căruia mai multe pagini sînt consacrate vizitei efectuate în România de delegația parlamentară din Marea Britanie, în noiembrie 1973.După ce trece în revistă impresiile culese în timpul vizitei, printre care „pașii întreprinși de poporul român pentru industrializarea și modernizarea tării sale", raportul subliniază „onoarea ce li s-a făcut par

lamentarilor de a fi fost primiți de către președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu". „Șeful delegației parlamentare britanice, Fitzroy Maclean — se arată în raport — a exprimat admirația sa pentru realizările României, atît în domeniul economic, cit și în relațiile externe. România își aduce o contribuție deosebită la înfăptuirea păcii și stabilității mondiale. Sperăm — se spune în încheiere în raport — că bunele relații existente între România și Marea Britanie vor deveni și mai bune, ca rezultat al unor asemenea vizite".
italia Camera Deputajilor a acordat 

vot de încredere noului guvernROMA 23 (De la corespondentul nostru). — Camera Depu- taților a Parlamentului italian a acordat, sîmbătă, votul de încredere noului guvern italian, condus de Mariano Rumor ; 343 de deputați au votat în favoarea guvernului și 231 împotrivă.Reprezentanții grupurilor parlamentare ale celor trei partide din cadrul actualei coaliții de centru- stînga (democrat-creștin, socialist și socialist-democratic) și-au manifestat adeziunea în legătură cu liniile principale de acțiune ale noului cabinet, dar au exprimat, totuși, opinii contrarii în legătură cu importanța sau atenția care trebuie acordată unora sau altora dintre măsurile ce se impun a fi adoptate în domeniul economiei, al întăririi instituțiilor democratice etc. Republicanii, care

nu fac parte din guvern, dar au declarat că îi acordă sprijin, au prezen. tat din nou propunerea referitoare la consolidarea guvernului prin intrarea în cadrul acestuia a secretarilor celor patru partide de centru-stînga.Intervenind în dezbateri, secretarul general al C.C. al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, a explicat rațiunile care i-au determinat pe comuniști să treacă de la „o- poziția diversă", manifestată față de fostul cabinet, la o „opoziție fermă și intransigentă" față de actualul guvern. Comuniștii — a arătat el — vor acționa pentru apărarea intereselor maselor populare, pentru o schimbare de orientare și de climat politic, care să deschidă calea procesului de convergență și de înțelegere între toate forțele populare și democratice.

BAGDAD

AZI ÎNCEP LUCRĂRILE 

CONSILIULUI O. S. P. A. A.BAGDAD 23 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației de solidaritate a popoarelor afro-asiatice (O.S.P.A.A.), Youssef El Sebai, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că a 11-a sesiune a O.S.P.A.A., ale cărei lucrări încep duminică Ia Bagdad, se ține într-un moment în care lupta popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și discriminării rasiale trece printr-o fază crucială. Pe ordinea de zi a lucrărilor sesiunii — a precizat el — figu

rează, în primul rînd, situația din O- rientul Apropiat, susținerea țărilor arabe în lupta lor pentru eliberarea tuturor teritoriilor arabe ocupate șl restabilirea drepturilor legitime ale poporului palâstinean. De asemenea, pe agenda sesiunii sînt înscrise lupta popoarelor din Indochina pentru eliberarea lor națională, problema discriminării rasiale în Africa și u- nitatea mișcării de solidaritate cu forțele care luptă pentru pace și progres.

Convenție internațională 
privind protecția 

Mării BalticeHELSINKI 23 (Agerpres). — Miniștrii pentru problemele mediului ambiant din șapte state riverane Mării Baltice au semnat, vineri, la Helsinki, la sfîrșitul unei conferințe care a durat cinci zile, o convenție privitoare la protecția apelor din această zonă marină. Documentul — semnat de reprezentanții Danemarcei, Finlandei, R.D. Germane, R.F. Germania, Poloniei, Suediei și Uniunii Sovietice — conține angajamentul acestor țări de a controla și reduce poluarea din această zonă.

agențiile de presă transmit:
Delegația economica româ

na condusă de Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice, care efectuează o vizită în țările Golfului Persic, a sosit în capitala Sultanatului Oman. Delegația română a fost primită de Sayed Thawani Shab. guvernatorul orașului Muscat, consilier special al sultanului Qabus Bin Said, și a purtat convorbiri cu ministrul dezvoltării al O- manului. Karim Ahmed Al Harmi, privind dezvoltarea relațiilor economice și a cooperării dintre Sultanatul Oman si Republica Socialistă România.
La Havana 3 avut loc 0 lnH1' nire între Fidel Castro, prim-secre- tar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al Guvernului Revoluționar al Cubei, și delegația P.C. Peruan, condusă de Jorge Del Prado. secretar general al C.C. al partidului.
Ședința Comitetului pen

tru promovarea comerțului 
dintre Suedia și România 3 avut loc la Stockholm. Comitetul a analizat posibilitățile de intensificare a schimburilor comerciale și de

dezvoltare a cooperării economice între cele două țări. A fost ales noul președinte al comitetului în persoana d-Iui Bengt Nilsson, vicepreședinte al grupului „A. Johnson’s", membru în consiliile de administrație ale unor organisme ale industriașilor suedezi.
Lily Corvalan, s°tia 8ecret3' rului general al P. C. din Chile, Luis Corvalan, a fost arestată, anunță a- genția Prensa Latina, citind surse ale rezistenței chiliene. Secretarul general al P.C. din Chile a fost arestat, după cum se știe, la scurt timp după lovitura militară din 11 septembrie 1973. fiind în prezent deținut, împreună cu alți militanți ai Unității Populare, în închisoarea din Insula Dawson.

Convorbirile tunisiano-
algeriene. La încheierea vizitei întreprinse la Tunis, președintele Algeriei. Houari Boumediene. adeclarat că întrevederile pe care le-aavut cu președintele țării gazdă, Habib Bourguiba. au fost „pozitive, constructive și fructuoase". A fostsemnat un acord de cooperare economică între Algeria și Tunisia.

Delegația siriană 13 con* vorbirile indirecte de la Washington asupra dezangajării pe înălțimile Golan va fi condusă de generalul Hikmat El Shelabi, șeful serviciilor de informații de pe lingă Statul Major al forțelor armate siriene — informează ziarul egiptean „Al Ahram", într-o știre transmisă din Damasc.
0 nouă ședință a repre

zentanților celor două părți 
sud-vietnameze 3 3VUt loc simbătă în suburbia pariziană La Celle-Saint-Cloud. Cu acest prilej, șeful delegației G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud a chemat partea saigoneză să dea un răspuns pozitiv Ia declarația din 22 martie a G.R.P. care cuprinde propuneri constructive și rezonabile cu privire la realizarea păcii și înțelegerii naționale în Vietnamul de sud.

0 manifestare dedicată 
României3 avut 'oc 13 asociat*a Abrutezza—Molisana din Roma. Au luat parte Giuseppe Spataro, vicepreședinte al Senatului italian, Rinaldo

DE

VENEZUELA

CREAREA COMISIEI GUVERNAMENTALE 
IN VEDEREA NAȚIONALIZĂRII PETROLULUICARACAS 23 (Agerpres). — In urma unei ședințe extraordinare a Consiliului de Miniștri, prezidată de președintele Republicii Venezuela, Carlos Andres Perez, la Caracas s-a anunțat crearea unei comisii guvernamentale în vederea accelerării trecerii în cadrul patrimoniului național a bogățiilor petroliere.Comisia, creată prin decret, cuprinde peste 40 de persoane, reprezentanți ai partidelor politice, cadre universitare, oameni de știință, muncitori, ingineri și juriști, conducători de întreprinderi, economiști și ex- perți în probleme petroliere. Raportul comisiei, conținînd recomandări și concluzii, urmează să fie prezentat

Sesiunea Comisiei 
DunăriiBUDAPESTA 23 (Corespondență de la A. Pop). — între 12 și 23 martie s-au desfășurat, la Budapesta, lucrările celei de-a 32-a sesiuni a Comisiei Dunării.Au participat delegațiile țărilor membre ale Comisiei Dunării — Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, România, Ungaria și U.R.S.S., sub conducerea reprezentanților acestor țări în comisie. Au luat parte, de asemenea, experți ai Ministerului Transporturilor al R.F. Germania, precum și reprezentanți ai secretariatului Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, ai Uniunii internaționale a telecomunicațiilor, C.A.E.R. și U.N.E.S.C.O.Lucrările sesiunii s-au desfășurat sub conducerea lui loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta, președintele Comisiei Dunării. Pro- movînd spiritul de cooperare și înțelegere reciprocă, delegațiile statelor participante au examinat și a- doptat, în unanimitate, hotărîri importante în probleme de navigație, hidrotehnice și hidrometeorologice.

B ■ ■ ■ ■ ■Santini, președintele Consiliului regional Lazio, președinte al asociației Abrutezza—Molisana, personalități ale vieții culturale și științifice din capitala Italiei, un numeros public. în cuvîntul rostit cu a- cest prilej, Rinaldo Santini a evocat relațiile tradiționale dintre România și Italia, dintre poporul român și cel italian, dezvoltarea continuă pe care o cunosc, în prezent, colaborarea bilaterală. pe multiple planuri, dintre cele două țări.
Colaborarea medicală bal

canică. Prof- univ- M. Popescu- Buzeu, președinte de onoare și secretar general al Uniunii medicale balcanice (U.M.B.), a făcut o vizită la Belgrad unde a discutat cu responsabili ai Comitetului național iugoslav probleme privind dezvoltarea activității acestei tradiționale organizații științifice din Balcani. S-a stabilit ca în 1975 să se organizeze un curs internațional de perfecționare medicală (actualități în endocrinologie, în localitatea iugoslavă Zlatibor), și au fost convenite alte acțiuni pe planul colaborării medicale balcanice și bilaterale.
Lucrările congresului ex

traordinar al P. S. Francez au început la Suresnes, în apropierea Parisului. Avînd drept obiectiv principal modificarea statutului partidului, congresul prilejuiește, totodată, o examinare a situației politice și sociale din Franța.

puterii executive după o perioadă de șase luni.Venezuela produce zilnic 3,3 milioane barili de țiței, fiind cea mai mare producătoare și exportatoare de petrol din America Latină.Potrivit legii reversiunii petrolului, adoptată de Congresul Național în 1970, pînă în 1983 statul venezue- lean ar urma să preia în întregime controlul asupra acestui sector, iar concesiunile petroliere acordate companiilor străine, în majoritate nord- americane, instalațiile și utilajele să revină, de asemenea, Venezuelei.

ARGENTINA

PLAN IN DOMENIUL 
PRESEI Șl INFORMAȚIILORBUENOS AIRES 23 (Agerpres). — Președintele Argentinei, Juan Domingo Peron, a aprobat planul pe 1974 privind extinderea și dezvoltarea serviciilor de informații • și difuzare a presei. Planul prevede stabilirea de oficii ale Secretariatului de presă al președinției republicii în toate provinciile țării și stabilirea de birouri de informații ale Argentinei în exterior, cu precădere în America Latină. Totodată, se are în vedere extinderea serviciilor A- genției naționale de presă „TELAM" în interiorul țării și în străinătate.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Probleme ale dezvoltării
economice în dezbaterea

reuniunii de Ia„Biroul coordonator al statelor nealiniate, reunit la Alger, și-a concentrat dezbaterile asupra evaluării situației internaționale, ca și asupra examinării măsurilor luate sau care trebuie luate, pe baza documentelor adoptate de conferința la nivel înalt a țărilor nealiniate din septembrie 1973, atît pe plan politic, cît și în domeniul cooperării internaționale". Astfel caracterizează ziarul guvernamental algerian „EL MOUD- JAHID" problematica abordată de cei 17 miniștri de externe ai țărilor nealiniate,membre ale respectivului organism permanent, asistați de reprezentanți ai altor 21 de state, de asemenea nealiniate, admise în calitate de observator la lucrările Biroului.In centrul atenției s-au aflat pregătirile în vederea sesiunii extraordinare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, fixată pentru 9 aprilie. După curii este cunoscut, această sesiune, care va dezbate problemele materiilor prime și dezvoltării, a fost inițiată de Algeria și a întrunit adeziunea a peste 110 țări.Pornind de la „strîn- sa interdependență dintre problemele politice și economice", miniștrii de externe reuniți la Alger au a- preciat că înfăptuirea dezideratelor politice ale țărilor nealiniate privind consolidarea independenței politice este strins legată de punerea în aplicare a unor măsuri concrete

de recuperare și de reevaluare a resurselor lor naturale, de așezarea relațiilor e- conomice internaționale pe o bază mai dreaptă și mai democratică, în concordanță cu principiile deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc.Reflectind rezultatele dezbaterilor, comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii lansează un apel pentru „transformarea radicală a structurii relațiilor economice, care s-au bazat pînă acum pe inegalitate, dominație și exploatare, în vederea stabilirii unei noi ordini economice, întemeiate pe egalitate și avantajul reciproc al partenerilor, ținind pe deplin cont de disparitatea existentă între nivelul de dezvoltare al țărilor industrializate și cel al țărilor în curs de dezvoltare". în acest sens, comunicatul subliniază „necesitatea stabilirii unui raport echitabil între prețurile produselor exportate de țările în curs de dezvoltare și cele ale produselor pe care ele le importă, pentru îmbunătățirea condițiilor de schimb, ce nu au încetat să se deterioreze". O altă prioritate pentru țările in curs de dezvoltare este considerată valorificarea resurselor lor naționale, în beneficiul propriei dezvoltări economice. In a- ceastă ordine de idei, este exprimată „solidaritatea cu popoarele Americii Latine, care luptă pentru recuperarea resurselor lor naturale și, îndeosebi, cu poporul și

Algerguvernul Republicii Panama, care acționează pentru asigurarea dreptului de suveranitate asupra Canalului Panama și a zonei acestuia".în legătură cu actuala evoluție a situației internaționale, participanții au condamnat sprijinul pe care cercurile imperialiste continuă să-l acorde colonialiștilor portughezi și regimurilor rasiste minoritare din Rhodesia și Republica Sud-Africa- nă, violarea Acordurilor de la Paris asupra Vietnamului, precum și perpetuarea războiului din Cambodgia.în ce privește situația din Orientul A- propiat, se subliniază necesitatea instaurării unei păci juste și durabile, preconizîndu-se două principii fundamentale : retragerea Israelului din toate teritoriile ocupate în 1967 și restabilirea drepturilor naționale, in primul rînd a dreptului la autodeterminare, ale poporului palestinean.Reuniunea ministerială din capitala Algeriei, prin aria largă a problemelor abordate, prin documentele adoptate, se înscrie, fără îndoială, ca o nouă contribuție la e- fortul general de a găsi noi forme și mijloace pentru o cooperare echitabilă și rodnică între state, pentru înțelegere internațională, potrivit aspirațiilor de pace și progres ale întregii o- meniri.
Mircea 
S. IONESCUAlger

• COMPUTERUL - 
ASISTENT MEDICAL „Luați loc, vă rog ! Computerul vă va chestiona imediat". Cu a- ceste cuvinte au fost întîmpinați la spitalul „Prince Alfud" din Sydney (Australia) 200 de pa- cienți, în decurs de două săptă- mîni. Chestionarea este cea o- bișnuită în asemenea prilejuri și ea se soldează cu stabilirea antecedentelor pacientului și întocmirea fișei de rigoare. încredințarea acestei munci migăloase unui computer a dat, după aprecierea medicilor spitalului,. rezultate bune. Robotul întreabă, ascultă, iar la urmă prezintă o sinteză, pentru a cărei întocmire un medic ar avea nevoie de vreo trei ore. „Asistentul electronic" este nu numai foarte conștiincios, dar și... poliglot : „cunoaște" 7 limbi ! Medicii spitalului își pun mari speranțe în acest creier electronic, intenționînd să-i încredințeze în viitor diferite teste și chiar stabilirea de diagnostice.

• 19 304 DE CENTE* 
NARI. Din 100 de mii de cetă- I țeni sovietici, 8 sînt centenari, anunță agenția T.A.S.S. In prezent, 19 304 locuitori ai U.R.S.S. depășesc vîrsta de 100 de ani. Dintre aceștia, 5 000 locuiesc in republicile caucaziene. In Azerbaidjan, proporția centenarilor este de 48 la suta de mii, în Gruzia și Armenia de 39 și, respectiv, 24. In același timp, 98la sută din acești centenari au familie, ceea ce demonstrează, potrivit cuvintelor unui om de știință gruzin, că „viața familială influențează favorabil durata vieții". Femeile ce depășesc vîrsta de 100 de ani sînt mai numeroase dccît bărbații. Deosebit de interesantă este constatarea rezultată dintr-o anchetă efectuată în Gruzia, potrivit căreia nașterile nu accelerează procesul de îmbătrînire. Doar 6 la sută dintre femeile centenare n-au avut copii, dar 54 la sută dintre ele au născut de cel puțin șase ori.

• INVAZIE DE PĂ
SĂRI Șl... TURIȘTI.De rite* va luni, mica localitate Grece- ham, din statul Maryland, este practic terorizată. Milioane de ciori, venite nu se știe de unde, ca în faimosul film al lui Hitchcock, s-au abătut asupra pădurii de pini din apropiere, locul preferat de plimbare al celor 400 locuitori ai așezării. Serviciul sanitar din Maryland aprecia la 10 milioane numărul lor. Amenințați să-și piardă nu numai liniștea, ci și recoltele, locuitorii au recurs la diverse măsuri. Echipe speciale trimise de autorități cutreieră regiunea cu instalații speciale de emis ultrasunete pentru a alunga păsările. Se preconizează, de asemenea, punerea în acțiune a u- nor tunuri de lansat bombe fumigene. Și un aspect plăcut : Greceham a devenit în I aceste zile un punct de atrac- ție pentru turiști, veniți să contemple acest inedit spectacol.

• NOAPTEA O.Z.N.- 
URILOR! Specialiștii consideră că noaptea de 23 spre 24 martie, a doua noapte de la echinocțiu, ar fi cea mai favorabilă, datorită clarității bolții cerești, pentru depistarea obiectelor zburătoare neidentificate (O.Z.N.). în Franța, de exemplu, pe cuprinsul întregii țări, numeroase lunete astronomice și aparate de fotografiat vor investiga firmamentul în această noapte, ce ar putea fi „preferată" de farfuriile zburătoare pentru evoluțiile lor. Specialiștii speră ca, prin observațiile care vor fi acumulate, să arunce lumină asupra controversatei probleme a O.Z.N.-urilor.

• O STATUIE A LUI 
APOLLO DESCOPERITĂ 
IN BULGARIA. 1" «p™- pierea orașului Most a fost descoperită, cu ocazia unor săpături, o statuie din bronz a lui Apollo (în mitologia greacă zeul Soarelui și al luminii, al muzicii, poeziei și artelor). Potrivit părerii experților, această statuie, înaltă de 22 cm., datează din secolul al II-lea e.n.

• HARTA POLUĂRII.Primăria orașului Bruxelles este în posesia unui laborator mobil ce se deplasează dintr-un cartier în altul pentru a sonda atmosfera. Laboratorul-camione- tă este dotat cu aparate care determină concentrația de oxid de azot, anhidridă sulfuroasă și oxid de carbon. Concomitent, urmează să fie puse în funcțiune zece sonde statice, legate de un computer. Conjugarea acestor două metode, cărora li se vor adăuga repere vegetale și animale, va îngădui crearea unei hărți privind poluarea orașului. Pe această bază se vor lua măsuri de îndată ce poluarea va depăși într-o zonă sau alta limitele admisibile.
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