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Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

Luni, 25 martie 1974, au început 
lucrările Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Lucrările plenarei au fost deschi
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Plenara a adoptat, în unanimitate, 
următoarea ordine de zi:

1. — Proiectul legii remunerării 
după cantitatea și calitatea muncii;

2. — Proiectul legii privind siste
matizarea teritoriului și a localități
lor urbane și rurale;

3. — Proiectul tezelor Comitetului 
Central pentru cea de-a XXX-a ani-

versare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și planul de măsuri 
pentru întîmpinarea acestei aniver
sări ;

4. — Informare cu privire la efec
tivul, compoziția și structura orga
nizațiilor interne ale partidului la 31 
decembrie 1973 ;

5. - Informare cu privire la acti
vitatea organelor de partid și de stat 
privind înfăptuirea politicii de cadre 
a partidului;

6. — Desemnarea delegaților Parti
dului Comunist Român pentru Con
gresul Frontului Unității Socialiste;

7. — Unele probleme organizato
rice.

La lucrările plenarei participă ca 
invitați primii secretari ai comitete
lor județene de partid, membrii gu
vernului, conducători ai unor insti
tuții centrale de stat și obștești, ad- 
juncți ai șefilor de secții ale Comite
tului Central, cadre de conducere din 
presă — care nu sînt membri ai C.C. 
al P.C.R.

Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit, dat 
fiind caracterul deosebit de impor
tant al problemelor înscrise la ordi
nea de zi, ca în cursul zilei de luni 
să se studieze documentele, urmînd 
ca dezbaterile să înceapă în dimi
neața zilei de marți, 26 martie.
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EXPRESIE A HĂRNICIEI Șl ATAȘAMENTULUI

CLASEI MUNCITOARE FAȚĂ DE PARTID

Planul pe primul trimestru — reali
zat mai devreme. Iată succint cu
prinsul multora dintre știrile sosite 
din întreaga țară, prin care numeroa
se colective de întreprinderi anunță 
obținerea unor noi și importante re
zultate în entuziasta întrecere socia
listă desiășurată în întîmpinarea celei

de-a XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul iascist și a Con
gresului ai XI-lea al P.C.R. Expresie 
a hărniciei și priceperii oamenilor 
muncii, a atașamentului nețărmurit al 
clasei noastre muncitoare față de pro
gramul partidului de dezvoltare mul- 

susținut, a țării.tilaterală, în ritm

aceste fapte de muncă confirmă pe de
plin realismul sarcinilor economice 
din acest an, hotărîrea colectivelor 
din unitățile industriale de a face to
tul pentru realizarea lor exemplară, 
pentru înfăptuirea marelui obiectiv 
naționals cincinalul înainte de ter
men I

Industria județului VranceaOamenii muncii din județul Vrancea au realizat în ziua de 25 martie planul producției-marfă industriale pe primele trei luni ale acestui an. îndeplinirea planului cu 5 zile mai devreme va permite să se obțină o producție suplimentară în valoare de 54 milioane lei. constind din produse de mecanică fină in valoare de peste 3 100 000 lei, 15 700 mc bușteni de rășinoase de fag și stejar, peste 51 000 mp de furnire și parchet și aproape 1 000 mc prefabricate de beton. De asemenea, a fost realizat și planul la exportul de mărfuri, urmînd a se livra suplimentar, pînă la sfîrșitul trimestrului, mărfuri în valoare de 3,1 milioane lei valută.In telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de biroul Comitetului județean Vrancea al P.C.R. se menționează : Vă asigurăm și cu acest prilej, stimate tovarășe secretar general, că în acest an. hotărî- tor pentru realizarea cincinalului înainte de termen, vom folosi întreaga capacitate și putere de muncă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința: Națională, adueîndu-ne astfel contribuția la înflorirea continuă a României socialiste.
k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Industria municipiului 
DevaColectivele din unitățile economice ale municipiului Deva au îndeplinit cu 8 zile mai devreme planul producției industriale pe primul trimestru al anului. Pînă la finele lunii martie, oamenii muncii din municipiul Deva vor realiza suplimentar o producție industrială în valoare de peste 20 milioane lei, care se va concretiza în circa 47 milioane kWh energie electrică, 140 mc prefabricate din beton, mai mult de 900 000 bucăți blocuri de zidărie și cărămidă termoizolatoare, 50 tone conserve din carne și multe alte produse. în aceeași perioadă, la producția pentru export este estimată o depășire a planului trimestrial cu 400 000 lei valută.

Docherii, mecanizatorii 
și navigatorii din portul 

ConstanțaDocherii, mecanizatorii și navigatorii . din portul Constanța au înscris pe graficul întrecerii socialiste două succese de prestigiu : îndeplinirea cu 11 zile mai devreme a sarcinilor de plan pe primul trimestru și realizarea celui mai njare trafic din istoria portului — 52 000 tone într-o singură zi, cu 5000 tone mai mult decît recordul precedent. Pînă la sfîrșitul acestei luni, lucrătorii din acest mare port maritim vor derula peste plan circa 400 000 tone de mărfuri.
(Continuare in pag. a III-a)
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Noi obiective industriale
în pagina a III-a

Grăbirea însâmînțărilor de primâvarâ se înscrie la această datâ ca obiectiv de prim ordin pentru toate 
unitâțile agricole de stat și cooperatiste. La cooperativa agricolă din Stejarul, județul Teleorman, a început de 

cîteva zile și însâmînțarea florii-soarelui pe cele 250 ha planificate

In campania agricolă de primăvară

ZILE Șl ORE HOTĂRlTOARE
PENTRU ÎNCHEIEREA LA TIMP

A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
*

ILFOV VlLCEAs-aDeși în ultimele zile vremea răcit, pe ogoarele județului Ilfov se lucrează din plin la semănatul culturilor din prima epocă, a legumelor, la plantatul pomilor, la repararea canalelor de irigații etc. Numai în ziua de 24 martie au ieșit pe ogoare peste 68 000 de cooperatori și mecanizatori. Au fost efectuate lucrări de pregătire a terenului pe o suprafață de 12 500 ha, mari suprafețe au fost fertilizate cu 4 080 tone gunoi de grajd ha cu borceag, în grădinile ■ de 28 ha cu varză larii 23 ha cuextinderii irigațiilor lucrări de curățiri și decolmatări de canale și amenajări de noi șanțuri pentru desecări pe o lungime de 35 335 m. Cel mai mare volum de lucrări a fost efectuat de către cooperatorii. din comunele Girbovi, Dri- du, Minăațirea, -.Moara i Viăsini. Mir hallețti, Cifiseldt, Ulmeni; Gurbă-f nești, Bucșani, Jilavele, unde au participat la muncă, în medie, 900—2 000 de oameni.
Florea CEAUȘESCU

și s-au semănat 860 mazăre, lucernă etc. legume s-au plantat timpurie, iar în so- roșii. în vederea s-au efectuat

Deși sîntem în plină campania agricolă, în unele unități și comune din județul Vîlcea se irosește totuși mult timp în fel de fel de ședințe. într-o singură zi, miercuri, 20 martie a. c., pe traseul de la Rîmnicu-Vîlcea la Băl- cești am fi putut să participăm, evident dacă timp, la patru ședințe organizate ad- hoc sau nu — și în toate să auzim vorbindu-se despre necesitatea impulsionării lucrărilor agricole.La cooperativa agricolă din Măciuca, într-o cameră in care fumul era gros să-1 tai cu cuțitul, am găsit aproape toată conducerea unității, șefi de ferme, brigadieri — în total 12 oameni — ținînd un sfat aprins. „Dimineața, la ora 5, am controlat activitatea din zootehnie, iar acum stabilim măsurile ce trebuie să fie luate în continuare, ne spune tov. Dumitru Vlă- duț, prim-vicepreședinte al consiliului județean pentru educație fizică și sport, organi orul ședinței, cel tri- 4fc*mHA.dlU#, a .. .. . .... ........"‘de parti să îndruMe actl cestei unități. Evident, principalul accent îl punem pe problemele campaniei agricole".în jurul orei 12, ședința s-a terminat și încercăm să aflăm care este

dispuneam de atîta

stadiul lucrărilor agricole. „Plee chiar acum cu brigadierul să vedem dacă putem începe plantatul celor 2 ha cu arpagic, ne spune aproape în fugă tov.' Gheorghe Dumitrescu, in- ginerul-șef al cooperativei agricole. Mai avem și ceva arături de executat, dar altu-i necazul. Trebuie să însămînțăm 15 ha cu trifoi și nu avem sămință". Ce a rezolvat ședința care a mobilizat atiția oameni ? Absolut nimic ! La ora 5 dimineața s-a controlat activitatea apoi s-a pierdut o pentru a se stabili în continuare.Ce rost are ca în să se irosească timpul repetîndu-se lucruri arhicunoscute sau care trebuiau rezolvate de mult ? în plenara Comitetului comunal de partid din Tetoiu, la care am participat, am ascultat un plan de măsuri care nu avea nici mai mult nici mai puțin decit 8 pagini dactilografiate. Ce se analiza ? „Măsurile necesare pentru o mai bună organizare a declanșării campaniei agricole de primăvară". La punctul 6 al planului de măsuri se. menționează : în cel mai scurt timp se vor lua masuri pentru pro-

din zootehnie și jumătate de zi ce trebuie făcutaceastă perioadă

vwx lua mctâULi peiitiu piu- «tm-întrogiL-cantități do-oeminte activitatea a- necesare pentru însăfnînțările din a-ceastă primăvară. Abia acum se iau
Ion TEODOR

(Continuare in pag. a III-a)

Raportul mondial de forțe 
și ofensiva ideilor socialismuluiîn elaborarea liniilor directoare, ca și în activitatea practică pe tărîmul vieții internaționale, partidul nostru pornește consecvent de la realitățile epocii contemporane, de la analiza fenomenelor noi ale procesului revoluționar, a raportului de forțe pe plan mondial. Tocmai acest criteriu, străin oricărui subiectivism sau factor conjunctural, imprimă politicii partidului și statului nostru un caracter științific, realist.Conținutul obiectiv al procesului istoric pe care îl străbate în prezent omenirea rezidă în confruntarea dintre forțele revoluționare, progresiste,

A CASA LA GIG ANTII
ENERGETICII ROMÂNEȘTI
Electroputere. El—putere. Fabrica de transformatoare mari mă întîm- pină, mă înconjoară cu priveliști abstracte. Umblu surprins prin cîmpiile fizicii, ale electricității și ale matematicii.. Halele mari, luminoase și luminate liniștitor, cu o anume eleganță a acoperișului foarte înalt, cu pardoseala de o mare curățenie — în general, o mare ordine estetică și curățenie — dau impresia unor ateliere fantastice ale unor sculptori abstrac- ționiști.— Mă-nțelegeți ! Aceste bobinaje sint complexe, cer pregătire, cer atenție, conștiinciozitate, mă-nțele- geți, răspundere. Aici greșeala se numește catastrofă — eu o numesc așa -» pentru că dacă se greșește undeva — mă-nțelegeți ! — totul trebuie să fie desfăcut, de-a-ntregul, și căutată greșeala. La noi, în fabrică, avem peste 60 la sută băieți care învață la liceul teoretic. Iar aici, la noi, învață meserie — mă-nțelegeți ! Sînt crescuți, trecuți prin sită, prin mîinile noastre. Este necesar să ai oameni bine pregătiți, avînd în vedere valorile

mari, mă-nțelegețl, ale a- cestor transformatoare.Cite nuanțe, ce bogăție de sensuri avea felul curp rostea de fiecare dată, mai des, mai precipitat sau mai rar acest „mă-nțelegeți“ — care nu era un tic oareca-
termocentralele Ovidiu, Ro- gojelu — în general, sistemul energetic.Paul Dinu este un bărbat înalt, tînăr, energic, volubil, ■ poartă mustață puțin stufoasă, scurtă — seamănă cu tenismanul Tiriac.

LA „ELECTROPUTERE" 
CRAIOVA (ii)

cu cu urcă cred carere... Eram cu tînărul Erou al Muncii Socialiste, Paul Dinu, bobinator, șef de atelier, în marea hală a transformatoarelor mari. Mă rugase să nu scriu despre el, că este mai bine să scriu despre oamenii lui, despre oamenii lor, pentru că sînt foarte buni și au realizat o operă frumoasă. Ei construiesc aici transformatoare de concepție proprie.— Mă-nțelegeți ! în acești 25 de ani al uzinei, fabrica de transformatoare a echipat obiectivele importante din sistemul energetic ; hidrocentralele Bicaz, Argeș, Porțile de Fier, Lotru ;

Lucrează de la vîrsta de 15 ani în uzină. Născut în 1936, la Malu Mare, în apropierea Craiovei ; orfan de tată, de mic, a făcut școala elementară la Malu Mare, apoi școala profesională, aici în uzină. Mai departe, fără să iasă niciodată din producție, a urmat liceul seral, a făcut școala de maiștri...Nu îl înțeleg suficient — și mai ales nu realizez la dimensiunea reală abstracțiunile, • forțele condensate în formule matematice, pe care mi le împărtășește cu tonul cel mai firesc — „auto- transformatorul de 400 MVA

la 400 kV“ ! — dar îmi dau seama că spune „mă-nțe- legeți“ numai cînd are ceva important și greu de explicat, cînd dorește să fie cît mai clar, cînd calculează, cînd exprimă o lege. Este convins că îl poți înțelege și te roagă, îți poruncește să-l înțelegi, trebuie să-1 înțelegi ; este normal să-1 înțelegi. „Mă-nțelegi“ — ca un prietenesc „vino mine, mergi alături mine, dă-mi mina și alături de mine !“ — că este invocația cuse adresează de mii de ori elevilor, ucenicilor, tovarășilor lui.în hala de montaj general a transformatoarelor, Dinu Paul simte nevoia să explice că este puțin deranj, puțină dezordine. Pe o latură a halei se înalță scheletul de fier, enorm și ciudat, al unei instalații neobișnuite. Cițiva muncitori lucrează în jurul acestui schelet semă- nînd cu o enormă basculantă și rup cu perforatoarele planșeul de piatră, pregătesc diversele conexiuni ale instalației. Au primit —
Tralan COȘOVEI

(Continuare in pag. a Il-a)

antiimperialiste, pe de o parte, șl forțele reacționare, imperialiste, pe de altă parte. în ce raport se găsesc unele față de altele ? Care este tendința de evoluție ?Generațiile noastre sînt martore și participante ale unor prefaceri furtunoase și ale unor mutații radicale cum nu a mai cunoscut istoria. Sub ochii noștri, globul pămîn- tesc a devenit din punctul de vedere al transformărilor social-po- litice de nerecunoscut. Lumea veche, a exploatării și asupririi, s-a restrîns și se restrînge considerabil : lumea nouă, a eliberării sociale și naționale, s-a extins și se extinde., în domeniul relațiilor internaționale, în ultima vreme s-a conturat un proces de destindere, care și-a găsit expresie in recunoașterea unui șir de realități istoricește constituite, în normalizarea și amplificarea relațiilor între state cu orînduiri sociale diferite, în afirmarea într-o măsură crescîndă a principiilor noi de relații interstatale, bazate pe legalitate, în organizarea conferinței general-europene etc. Acest nou curs este abia la început, dar el reprezintă, în mod evident, un progres considerabil în raport cu perioada anterioară, dominată de așa-numitul „război rece".Schimbările și mutațiile intervenite pe arena mondială nu s-au produs de la sine ; ele sînt rezultanta acțiunii desfășurate de mari forțe sociale contemporane, de popoare care, în concepția materialist-dialectică, sînt făuritoarele istoriei. După cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, „șe poate spune, pe drept cuvînt, că niciodată in istorie lupta omenirii pentru progres, democrație și pace nu a cunoscut o asemenea intensitate, dimensiuni de o asemenea amploare. Iată de ce analiza dezvoltării sociale, a acțiunii legilor obiective, a realităților în continuă transformare ne dă temei să afirmăm că există perspective mărețe pentru desfășurarea luptelor democratice, revoluționare, antiimperialiste, ne îndreptățește să privim cu încredere viitorul lumii, care nu poate fi dc- cit un viitor socialist".Tabloul forțelor progresului și

păcii include țările socialiste, partidele comuniste și muncitorești, clasa muncitoare internațională, alte clase și pături sociale — țărănimea, femeile, tineretul — noile state ce au pășit pe calea dezvoltării independente și mișcările de eliberare națională, diferitele mișcări democratice, socialiste și sociai-de- mocrate, cercuri sociale si personalități de cele mai diverse convingeri și orientări politice, filozofice și religioase, cu o orientare lucidă în problemele păcii și ale viitorului o- menirii. Enumerarea nu este, desigur, limitativă ; dimpotrivă, este de o mare importanță de a avea în vedere diversitatea și diversificarea lor continuă, ca și necesitatea de a acționa — așa cum acționează partidul și statul nostru — cu consecvență, fără umbră de sectarism, pentru identificarea de noi și noi forțe și categorii sociale ce pot fi atrase pe pozițiile luptei pentru țelurile păcii și progresului.Reliefind accentuarea raportului de forte pe plan mondial în favoarea progresului și păcii, se cuvine subliniat in mod special aportul pe care il au forțele socialismului, biruitoare în 14 țări ale lumii. Succesele remarcabile obținute de țările socialiste în făurirea vieții noi au o însemnătate covîrșitoare ; cu cît sînt mai mari, rezultatele obținute de aceste țări în creșterea forțelor de producție, în rezolvarea problemelor vieții sociale, în adîncirea democrației, cu cît este mai activă participarea lor la viața internațională, cu cit este mai bine asigurată promovarea relațiilor de tip nou cu atît cresc forța socialismului, autoritatea și influența sa în lume.Afirmarea tot mai puternică a clasei muncitoare este pregnant ilustrată de marile lupte sociale ce au loc în prezent în numeroase țări capitaliste. Militînd ferm pentru interesele vitale ale maselor muncitoare, ale întregii națiuni, partidele comuniste exercită în multe țări o irifluen-
Ion FÎNTÎNARU

(Continuare în pag a IV-a)

Localitățile țării
mereu mai înfloritoare

IN PAGINA A II-A
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divers!
I„Arde!"-

Multe năstrușnicii mai trec prin capul unora, dar nu prea multe din ele o întrec pe cea a lui Dumitru Marin din satul Cărpiniș, județul Constanța. Ce credeți că i-a trecut prin minte ? Vrînd să pună, chipurile, la încercare promptitudinea cu care răspund pompierii la o a- larmă, a aprins un foc mare de crengi uscate în ogradă, după care a alergat la telefon : „Alo ? Pompierii ? Veniți urgent la Cărpiniș. Arde casa lui Marin". Adică a lui. Și pompierii din Medgidia au pornit-o, cu toată viteza, spre locul cu pricina, cale de 80 de kilometri, însă, neavînd ce... stinge, „ars" pe D.M. cu o amendă, dată să nu se mai joace focul.
Aici l-au Altă cu

Cu adresă
Mai multi cititori ai rubricii 

noastre ne semnalează (parcă 
s-au vorbit intre ei, deși sint din 
localități diferite si nici nu se 
cunosc) același caz r cine se 
încumetă să trimită o scrisoare 
sau un colet în orașele nou în
ființate, Tirgu-Bujor și Berești 
din județul Galați, riscă să le 
primească retur. Cauza: deși 
incă din anul trecut au fost 
fixate denumirile străzilor, nu
merotarea imobilelor n-a fost 
incă terminată și, pe deasupra, 
e făcută anapoda. Intruclt faptul 
nostru divers are o adresă sigu
ră — primăriile celor două o- 
rașe — să sperăm că nu vom 
primi și noi clasicul răspuns: 
„adrisantul necunoscut".

| și recidivăCu cîtva timp în urmă, Gheor- i ghe Man din Borcuț (Maramureș) a fost prins cotrobăind prin | vestiarele colegilor de muncă. Dovedind clemență (Gh. M. se afla Ia prima abatere), instanța l-a pedepsit pe vinovat doar cu ■ 6 luni de muncă corecțională la I exploatarea minieră Cavnic. In- țelegînd greșit indulgența in- | stanței, Gh. M. nțr s-a astîmpărat . și, lntr-una din zile, a sustras de la Lucian Fflimon un port- moneu cu o importantă sumă de 1 bani. Prins asupra faptului, el I va plăti acum îndoit, și pentru recidivă. Poate că, în sfirșit, o să «e învețe minte. 1
Credit 
cu dobîndă

Casieră la cooperativa de cre
dit din Cimpulung Muscel, An
gela Marghitoiu s-a gindit că 
n-ar fi rău să se autocrediteze 
și ea. Citeva nume in plus vor 
trece, poate, neobservate. in 
consecință, a depus cereri in nu
mele unor cetățeni (din comu
nele Schitu-Golești, Berevoești, 
Godeni) care nici măcar nu 
existau in carne și oase, 
in numele lor, a ridicat credite 
in valoare de 58 000 lei. Venind 
scadența, A.M. va trebui să 
plătească acum și „dobinda" cu
venită.

„Amicii" 
de la barul
„Melody"

îl cunoscuse cu totul întîm- 
plător. Nici măcar nu le știa 
numele. Din vorbă in vorbă insă, 
bucuros de noii lui „prieteni" 
— un tinăr cu două tinere — 
I.M., salariat la I.F.A. București, 
le-a propus să petreacă o seară 
împreună, ca invitați ai săi. 
S-au dus cu toții la barul „Me
lody". După miezul nopții, cind 
au pornit spre casă, pe o stradă 
dosnică, cei trei „amici" s-au 
gindit că le-a venit și lor rin- 
dul să-l „cinstească" pe I.M., de 
astă dată ca „invitat* al lor. 
După ce l-au molestat și i-au 
luat toți banii din buzunar, plus 
niște obiecte de valoare, cei trei 
s-au făcut nevăzuți. Intrucit 
I.M. nu știe adresa nici unuia din 
cei trei și nici măcar cum ii 
cheamă, miliția nu i-a identi
ficat incă. Pină una, alta, poate 
că I.M. o să „identifice" adevă
ratul sens al prieteniei.

| Noroc cu... 
| ghinionUn buzoian, Nicolae Con- stantinescU, și un hunedorean, Iosif Dăruț, s-au nimerit în aceeași cameră a hotelului „Argeș" din Pitești. La un moment dat, părîndu-li-se suspectă ză- vorirea acestora foarte multă vreme în cameră, cei de la hotel au anunțat miliția. Cind au venit la fața locului, lucrătorii de miliție i-au găsit pe cei doi absorbiți cu totul de jocuri de noroc. La început, celor doi nu le-a venit să-și creadă ochilor : la un asemenea „ghinion" nu se așteptau, în schimb, s-a ales fiecare cu cite. trei luni de condamnare.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
*i corespondenții „Scinteii'

LOCALITĂȚILE ȚĂRII-MEREU MAI ÎNFLORITOARE
BUCUREȘTI: 5 000 

DE NOI APARTAMENTE 
PREDATE LA CHEIEPregătind din timp condițiile necesare desfășurării în bune condiții a activității pe șantiere, constructorii de locuințe din Capitală și-au propus, încă de la începutul acestui an, să predea la cheie, in cursul'primului trimestru, 5 007 a- partamente, din cele peste 27 000 prevăzute în planul pe 1974. încă din prima lună a anului, pe șantierele din cartierele Pantelimon, Drumul Taberei, bd. Armata Poporului și Colentina s-a trecut la finisarea a 4 000 de apartamente, care, la sfîrșitul anului trecut, se aflau în fază avansată de execuție. Pină în prezent, cea mai mare parte a acestora a fost predată beneficiarilor. în zilele următoare, alte peste 1 000 de familii se vor muta în noile apartamente pregătite să fie recepționate pînă la finele lunii martie, constructorii de locuințe bucureșteni îndeplinin- du-și astfel sarcinile stabilite pentru primul trimestru al anului.

D. T1RCOB

SLATINA 1974-1990Despre noutățile arhitecturale ale Slatinei ne-a vorbit arhitectul Gheorghe Guță.— In perioada imediat următoare se va încheia construcția de locuințe în cartierul Crișan II și va începe ridicarea de noi blocuri în Crișan III. Cartierul Progresul III. unde vor fi blocuri și vile, va fi destinat în principal construcției de locuințe proprietate personală. Zona veche, istorică, se va păstra ; vor fi făcute numai remodelări.— Cîte apartamente se vor construi în . viitorii ani ?— în prima perioadă, 1974—1980, se prevede construcția unui număr de 9 450 apartamente, iar în 1980— 1990 — 19 180 apartamente. Vor apărea noi cartiere de locuințe, cum ar fi „Drăgănești", „Tudor Vladi- mirescu" etc.— Unde va fi zona centrală a orașului ?— Centrul orașului Slatina va fi în orașul de sus. Adică întrp clădirea comitetului județean de par

tid, supermagazinul „Oltul", care se află în construcție, casa de cultură a sindicatelor și consiliul popular județean. Aici vor fi ridicate noi blocuri, la parterul cărora vor fi amenajate spații comerciale. Din schița generală de dezvoltare a Slatinei rezultă și amenajarea a numeroase zone verzi. Orașul va fi „învăluit" în spații verzi atît în Interior (Grădiștea, Strehareț, în cartiere de locuințe etc.), cit și între cartierele de locuit și zona industrială.
Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

LA TG. FRUMOS 
TRONEAZĂ... FRUMOSULTg. Frumos din județul Iași datează ca așezare de 525 de ani. Ca oraș, cu populație sub 10 000 de locuitori, a apărut, pe harta țării, doar de cîțiva ani. Tg. Frumos are o istorie urbanistică scurtă, dar suficientă pentru a-și justifica numele. Așa au hotărît locuitorii la în

ființarea orașului : să-l facă în- tr-adevăr frumos.Iată cîteva secvențe din această preocupare. In primul rînd, cu fonduri de la stat, s-au închegat și dezvoltat o industrie locală și meșteșugărească, citeva secții productive ale cooperației de consum. Au și devenit renumite în țară și peste hotare covoarele moldovenești ce se realizează aici.Observăm și alte înnoiri. In dreapta și în stînga șoselei asfaltate ce străbate orașul s-au construit și dat în folosință mai multe blocuri de locuințe, ce totalizează aproape 300 apartamente. S-a construit și un local nou pentru liceul teoretic, s-a modernizat spitalul, s-au asfaltat porțiuni din mai multe străzi laterale, s-a dat recent în folosință o stație PECO.Orașul devine însă tot mai frumos și prin contribuția cetățenilor, care participă cu mic cu mare la toate acțiunile inițiate de consiliul local al F.U.S. De pildă, numai în 1973 s-au construit și reparat prin muncă patriotică 2 000 mp trotua

re, s-a așternut piatră pe străzile in curs de asfaltare, s-au efectuat lucrări de regularizare a Bahluie- țului, concretizate în 6 000 mc pă- mînt săpat și alți 4 000 mc taluzați la maluri. Tot prin muncă patriotică și cu materiale locale s-au construit și o baie populară, și un ate- lier-școală. Valoarea acestor lucrări se ridică la 5 396 793 lei, cu aproape 2 milioane lei mai mult decît a fost angajamentul inițial.Locuitorii Tg. Frumos au fost răsplătiți pentru rezultatele din a- nul trecut cu obținerea locului IV pe țară în întrecerea dintre orașele sub 10 000 locuitori. „Distincția ne obligă la noi realizări. Pentru 1974 ne-am propus să efectuăm lucrări de înfrumusețare în valoare de peste 7 milioane lei. Și pentru a realiza și depăși acest angajament, oamenii au și ieșit la lucru. Profităm de această primăvară frumoasă pentru a ne face orașul și mai frumos".
Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii"

COLIBAȘI, 
„ORAȘ-SATELIT"Colibași — așezarea constructorilor de autoturisme românești de lingă Pitești — va deveni în perspectiva anilor o puternică platformă a industriei constructoare de mașini. Ca urmare, populația actualei comune va crește de la 6 163 la 50 000 locuitori. Iată de ce edilii locali au luat hotărîrea ca localitatea Colibași să devină un oraș- satelit al Piteștiului.Pe scurt, schița noului oraș cuprinde 17 000—18 000 apartamente dispuse în blocuri cu 9—10 etaje, o casă de cultură, un hotel, up spital, cit și numeroase unități comerciale și de prestări de servicii. Zilele trecute a fost dat în folosință primul bloc din noul „oraș-satelit" Colibași. In el s-au mutat familii de constructori de autoturisme. In construcție se mai află încă două blocuri și un dispensar ajuns în stadiul de finisare.

Gh. CIRSTEA
corespondentul „Scinteii"

Vedere din noul cartier brâilean „Hipodrom" Foto : E. Dichiseanu

contribuie la recoltele bogate din toamnă
Viișoara este una din comunele care, prin realizările pe tărîm economic și social-cultural, în evoluție sensibilă de la un an la altul, este tot mai frecvent citată printre fruntașele din județul Vaslui. Cele două cooperative — Viișoara și Dodești — înscriu indicatori din ce in ce mai buni. Prima cooperativă agricolă de producție a ocupat locul II pe județ la producția de porumb, iar cea de a doua a depășit producția de struguri cu circa 3 000 kg la hectar. Se obțin, de asemenea, sporuri importante de producție la lapte, legume, carne etc. In aceste zile, viișorenii, avîndu-i în frunte pe comuniști, au început munca pe ogoare cu hotă- rirea fermă de a răspunde chemării Conferinței cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste, de a asigura obținerea unor producții superioare, record.O bogată muncă politico-educati- vă, desfășurată de organizația de partid, a făcut cunoscute orientările date de conferință, îndeosebi prin organizarea unor întîlniri ale sătenilor cu participant! la conferință și convorbiri ale agitatorilor, publicarea unor ediții speciale ale gazetelor de perete. Un rol deosebit au avut, în aceste zile, adunările de partid din cele două cooperative agricole de producție, care au prilejuit definitivarea unor programe concrete de lucru pentru obținerea unor sporuri însemnate de recoltă.— Ne străduim să facem în așa fel ca toți comuniștii din comună, indiferent ce activitate desfășoară, să contribuie la realizarea programului din agricultură — ne spunea tovarășul Nicolae Chelaru, secretarul comitetului de partid și primarul comunei. Intr-adevăr, comuniștii din C.A.P., de la secțiile de mecanizare, de la consiliul popular și chiar din școală sînt animatorii unor însuflețite acțiuni, soldate, într-un timp record, cu însămînțarea culturilor din epoca I, cu pregătirea terenurilor pentru însămînțările din epoca a Il-a și din legumicultura, extinderea irigațiilor pe încă 20 de hectare destinate legumicultorii, fertilizarea cu îngrășăminte chimice a'200 hectare de pajiști naturale, efectuarea

lucrărilor de sezon în vii și livezi. Pentru fructificarea fiecărei palme de pămint au fost arate spațiile dintre pomi și plantate cu culturi furajere. Iar pentru că în amintitele adunări de partid s-a stabilit ca mecanizatorii să valorifice cit mai bine timpul, aceștia nu mai aduc tractoarele, agregatele și celelalte mașini agricole la sediul secțiilor de mecanizare, ci le lasă la ferme, la locurile unde lucrează.v Pentru comuniștii viișoreni, ca și pentru ceilalți, locuitori ai comunei, întreaga perioadă de iarnă a însemnat, de fapt, o etapă de pregătire a viitoarei recolte. Prin întîlnirile

în mod, consecyejit in fruntea acțiunilor uenlru ridicarea nivelului de cunoștințe al tuturor lucrătorilor din agricultură, combătînd hotărît mentalitatea greșită că munca agricolă este muncă necalificată. S-a explicat și continuă să se explice, prin- tr-o muncă perseverentă de la om la om, că producția agricolă modernă cere cunoștințe profunde și multilaterale, că orice lucrător din agricultură trebuie să devină un specialist de înaltă calificare. In ș- cest spirit, comitetul comunal de partid pune un accent deosebit pe desfășurarea în condiții bune a în- vățămintului agricol de masă — ne
VIAȚA DE

membrilor biroului cu țăranii cooperatori, prin adunările de dezbatere a cifrelor de plan, prin diversele forme ale muncii politice de masă au fost făcute cunoscute sarcinile economice ale comunei pe fiecare sector de activitate. în relație directă cu sarcinile majore1 ce stau în fața agriculturii.Hotărîtoare este, desigur, prezența comuniștilor in toate locurile de muncă — deziderat înfăptuit printr-un eficient sistem organizatoric — prezență care a contribuit considerabil la crearea unui climat sănătos de muncă, de ordine și disciplină, de receptivitate deplină din partea celor chemați să realizeze sarcinile. In fiecare brigadă și fermă sînt repartizați cel puțin 35 membri de partid, astfel îneît toți cei aproape 400 de membri ai organizației comunale sint prezenți peste tot : la fermele zootehnice și vitipomicole, în brigăzile de cimp, în secțiile de mecanizare, ceea ce contribuie în cel mai înalt grad la creșterea rolului conducător al organizației de partid.La Viișoara. comuniștii se situează
Parcul și... 

asteniile de primăvară
Am trecut deunăzi 

prin parcul Herăstrău. 
A înmugurit liliacul, 
iar păsăretul face de 
zor repetiție pentru 
marele concert esti
val. Peste tot natura 
dă semne sigure că a 
venit primăvara. Dar 
cercetind unele zone 
ale parcului ai impre
sia că gospodarii lui 
nici n-au prea băgat 
de seamă evenimen
tul. Atrage in mod 
neplăcut atenția peri
metrul care se întin
de in jurul pavilio
nului expozițional, al 
principalelor unități 
de alimentație publi
că, al unor baze spor
tive unde găsești incă 
o puzderie de hîrtii, 
ambalaje, resturi me
najere, frunze uscate : 
ici, colo, vizitatorul 
este nevoit să calce 
in bălțile de pe lin
gă gurile de apă ui

tate deschise. Puzde
ria de frunze și hirtii 
ajunge uneori in un
dele proaspete ale la
cului.

Administrația par
cului ne informează 
că intr-un timp re
cord vor fi făcute și 
ultimele finisări, iar 
Herăstrăul se va pre
zenta exemplar in fa
ța bucureștenilor.

în minte cu aceste 
promisiuni, ne preum- 
blam prin parc îm
preună cu un inginer 
de la administrație. în 
fața noastră — o cea
tă de băieți. Pe aleea 
proaspăt măturată ei 
improșcau in rafale 
coji de semințe. S-au 
oprit la un chioșc. 
Și-au cumpărat dul
ciuri. Cîteva clipe mai 
tîrziu, aleea era par
dosită cu semințe, ce
lofan, poleială.

— Vedeți, ne-a a- 
tras atenția reprezen

tantul administrației, 
avem și noi unele 
scăpări, unele rămi- 
neri in urmă, dar ce 
putem face dacă sute 
sau mii de oameni, 
dintre cei ce vin in 
parc, aruncă in jurul 
lor tot ce le prisoseș
te prin buzunare 7

Ni> terminase bine 
vorba, cind un alt 
grup de tineri a în
ceput să rupă crengi 
de sălcii plingătoare, 
pe care le arunca prin 
toate părțile. în a- 
ceastă privință avea 
dreptate omul admi
nistrației. Parcul He
răstrău e al nostru și, 
dacă ne supără cind 
cei puși anume să-i 
facă toaleta nu-și în
deplinesc datoria, ar 
trebui ca atunci cind 
și-o fac să le respec
tăm munca, respectin- 
du-ne pe noi înșine.

AI. P.

FAPTE

relata tovarășul Eugen Sava, directorul căminului cultural, locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid. Cursurile au fost organizate pe șase forme, în funcție de sectoarele existente în unități, cuprinzînd circa 200 de cursanți, în primul rînd șefii de echipe și brigăzi. Apoi, tele- lecțiile — urmărite in mod riguros — au fost îmbinate cu expunerile specialiștilor locali și cu demonstrații practice — în grajduri, în vie și livadă, la ferma de sămință, la școala de viță etc. Cu foarte puține excepții, această formă — ca să spunem așa — de profesionalizare a țăranilor a fost eficace : diversificarea formelor de predare, îmbinarea lecțiilor teoretice cu cele practice, seriozitatea pregătirii lectorilor, antrenarea masei cursanților la o bună pregătire pe tot parcursul perioadei de studiu s-au soldat cu rezultate practice concrete. între acestea, unul din cele mai importante îl constituie. fără îndoială, hotărîrea de a se extinde acordul global în toate sectoarele.Cei 40 de agitatori ai organizației comunale de partid depun o sus

ținută muncă politico-educativă, comitetul de partid ocupindu-se îndeaproape de buna lor informare. De regulă, lunar au Ioc întîlniri ale agitatorilor cu membrii biroului comitetului de partid, unde se face un bilanț succint al acțiunilor întreprinse. Cu acest prilej se stabilesc și sarcinile concrete pentru toate sectoarele unde își desfășoară munca agitatorii, oameni cu răspunderi precise, cu autoritate în sat — brigadieri, șefi de echipe, țărani cooperatori fruntași. Bunăoară, prin intervenția promptă a agitatorilor din sectoarele zootehnice s-au putut elimina cîteva din neajunsurile ce vizau furajarea rațională a animalelor, gospodărirea furajelor, respectarea unor norme de producție.In realizarea sarcinilor economice este folosită cu succes șl agitația vizuală. Mai concret, gazetele satirice, care și-au dovedit eficacitatea în campaniile agricole — „Urzica" la Viișoara și „Ariciul" la Dodești — cît și gazetele de perete, foile volante ale comitetului comunal de partid și-au spus cuvîntul. Ce anume au vizat ? Firesc, sarcinile anului curent care sînt mult mai mari decît cele din 1973 : la grîu — cu 200 kg mai mult la hectar, la struguri cu circa 300 kg, sporuri însemnate fiind preconizate și la legume, lapte și came. Viișorenii și-au propus, de asemenea, să irige 30 hectare de cartofi, ceea ce este un lucru cu totul nou. „Vom răspunde a- cestor sarcini — ne spunea tovarășul Grigore Cionca, inginer-șef la C.A.P. Viișoara — străduindu-ne să valorificăm mai bine întregul potențial uman și material de care dispunem". In străduința lor de a do- bîndi producții record, viișorenii se bizuie pe prestigiul comuniștilor, pe forța colectivului, pe capacitatea organizației de partid de a mobiliza oamenii și de a instaura un climat ferm de răspundere și disciplină, pe afirmarea tot mai puternică a rolului său de conducător po’itic în lupta pentru recolte cît mai mari, cît mai bogate.
Vaslle IANCU
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. Dexplică Dinu Paul — Comanda unui transformator de dimensiuni neobișnuite și ca să-l construiască au conceput această instalație ajutătoare. Ceva mai încolo se înalță, se zidește foaie cu foaie, într-un stadiu înaintat și de proporții gigantice, miezul magnetic al acestui transformator. Va fi o nouă performanță a fabricii.Atelierul acesta de montaj nu mai are liniștea și calmul celorlalte ateliere. Este aglomerat cu volumele enorme ale transformatoarelor. Dinu Paul pune mîna pe fiecare, ca pe niște prieteni, și mi le prezintă. Patru sînt în finisare, altele sînt în fabricație, cîteva transformatoare sînt în probele de stand, iar altele sint gata de plecare — unul la București, altul pe Valea Lotrului...II întreb pe Dinu Paul cît cablu intră ,pe o bobină, cît pe un transformator întreg. I se pare că nu-i sigur, nu vrea să spună la întîmplare, este mai bine să vadă, să calculeze. Și cît lipsește — cîteva minute — cineva îmi spune că la bobina asta de aproape lu

crează și fratele lui Dinu Paul — Dinu Romică, tot un bun muncitor, dar fiind fratele lui a evitat să-l recomande. Dinu Paul se întoarce cu desenul, cu calculul exact și mai socotește o dată, să nu greșească.

® OPINII
®PROPUNERI

• în construcție, un nou cartier. La p*16?11- !n apr°- pierea pădurii Trivale, a început construirea noului cartier de locuințe Găvana. Prevăzut a fi construit în trei etape, noul cartier va dispune, în final, de 15 000 de apartamente în blocuri de 5 și 11 niveluri, două creșe cu 340 de locuri fiecare, 3 școli generale cu 40 de săli de clasă și laboratoare, un nou complex comercial, dispensar, cinematograf etc. (Ion Rizoiu, Pitești).
• în scopul ridicării pregătirii profesionale a ti

nerilor educării lor în spiritul muncii, la Uzina de reparat utilaj petrolier Teleajen-Ploiești s-au constituit, din inițiativa comitetului de partid, mai multe grupe formate din noii absolvenți ai școlilor profesionale. Acestea au în frunte cîte un maistru sau un muncitor de înaltă calificare. (Dan Comănescu, tehnician).
® Scurtcircuit pe rețeaua... răspunderii. Locataril blocurilor H-l și H-2 din cartierul Crihala 2 din municipiul Drobeta Turnu-Severin au mari necazuri din cauza deselor defecțiuni pe rețeaua electrică. Instalația de la cele două blocuri a fost executată necorespunzător de către întreprinderea de specialitate din localitate. Cei care au stricat n-au oare și obligația de a repara ? (Nicolae C. Marin, împiit'errticltiiț asociației locatarilor,). ' ' ’
• 0 modernă țesătorie de mătase a tnceput să se construiască în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova. Noul obiectiv industrial — care va cuprinde mai multe hale, laboratoare și alte anexe — urmează să fie dat în funcțiune în 1975. (Romică Comișel, profesor).
® Dezordine... costisitoare. De mai muItă vrenie>în curtea depozitului nr. 2, secția a treia, din cadrul I.C.R.A.-Iași, se află aruncate, alandala, sute de lăzi, majoritatea deteriorate, grămezi de sticle și geamuri sparte. Oare mai marii acestei unități au uitat că își au birourile chiar în curtea acestui veritabil depozit al... risipei ? (Ion Gh. Marin, strada Al. I. Cuza, Iași).
® Solicităm Directiei de poștă a municipiului București să aprovizioneze cu mărci poștale și chioșcurile de difuzare a presei și tutungeriile din zona combinatului de industrializare a lemnului „Pipera", „Automatica", fabrica de elemente pentru automatizare etc. (Luca Stanciu, muncitor București).
• COOpCratOfii de 'a laW^nița, județul Mehedinți, au plantat, pînă în prezent, cu pomi fructiferi, o suprafață de 34 ha ; totodată, ei au transportat la cîmp peste 800 tone gunoi de grajd, au terminat fertilizarea culturilor păioase, iar pentru păstrarea apei în sol au început grăpatul celor 530 ha însămînțate. (Ion Bobîlcă, președintele cooperativei agricole de producție).
• Reparații de mîntuială. De mai bine de un an- pe strada Pașcani, lingă blocurile M-II b 8/7 și D-10, din cartierul Drumul Taberei, vin meșterii să repare o conductă de alimentare cu apă. De fiecare dată însă, la scurt timp după plecarea lor, apa țîșnește din nou, s"urgîndu-se pe toată strada și aleile din preajmă. De ce se tolerează lucrul de mîntuială ? (Un grup de locatari).
• După bunul plac al funcționarului ? Din luna iu* nie 1973 bat drumurile din comuna Horoatul-Crasnei, județul Sălaj, pînă la întreprinderea mecanică din Cugir, unde am lucrat ca muncitor înainte de armată, ca să-mi ridic carnetul de muncă. Nenumăratele intervenții verbale și scrise la conducerea respectivei întreprinderi au rămas însă fără rezultat. Dispozițiile Codului muncii nu sînt obligatorii și pentru funcționarii de aici ? (Ilie N. Oros, satul Serdei, comuna Horoatul-Crasnei, județul Sălaj).® Fruntașii noștri. Colectivul șantierului nr. 2 al Trustului de construcții industriale Craiova s-a angajat să predea întreprinderii de prelucrare a aluminiului Slatina, cu 45 de zile înainte de termen, halele necesare instalării a încă trei laminoare. Harnicii constructori, deținătorii steagului de fruntași pe trust, au realizat, de la începutul anului, economii la prețul de cost in valoare de peste 4 milioane lei. (Dumitru Dobrescu, inginer).

Fără aceste transformatoare energia nu poate fi transportată pe rețea, nu poate fi utilizată, Cind se oprește ăsta (îmi arată transformatorul), se oprește transportul de energie — și energia nu are voie să se
roți și să te strecori cu el printre prăpăstii, sute de kilometri, să-l aduci înapoi, la Craiova ! Așa ceva nu se întimplă — mă-nțelegeți !11 înțeleg. Și prin el înțeleg o uzină întreagă cu

ACASA LA GIGANTII
ENERGETICII ROMÂNEȘTI

Cred că această nevoie de a verifica, de a controla mereu i-a intrat in singe, face parte din ființa lui.— Mă-nțelegeți — conclude Dinu Paul — o sută de kilometri de cablu bobinat, treizeci de tone de cupru pe un singur transformator — numai cuprul cît valorează ! Mă-nțelegeți pentru ce am spus că aici greșeala trebuie exclusă. Dar oamenii noștri nu greșesc.

oprească nici o clipă. Sînt mari, au cîteva sute de tone, sînt transportate la locul lor de destinație pe trolii cu zeci de roți, construite special. Gindiți-vă că transportăm un asemenea transformator la sute de kilometri, pe drumuri grele, pe serpentine, prin zone accidentate —- și abia instalat acolo să se defecteze și să fie nevoie să-l urci din nou pe zecile de

oameni care veghează și își impun în fiecare clipă să nu comită vreo eroare. Oameni care își fac un țel și un titlu de noblețe din grija de a nu săvîrși greșeli, din conștiinciozitate, din conștiință.Alături de hala de montaj se înalță o clădire a- mintind scena, decorul u- nui teatru fantastic : laboratorul de probe ale uriașelor transformatoare. Aici

sînt recreate toate condițiile naturale, grele, în care trebuie să „trăiască" transformatoarele, așa cum le vedem — ca niște sfineși credincioși în vecinătatea hidrocentralelor, termocentralelor, în vecinătatea marilor obiective industriale. Sînt imaginate și provocate aici toate solicitările și suprasolicitările cărora transformatorul trebuie să le facă față. Nu lipsesc din repertoriul de probe descărcările electrice din natură, trăsnetele provocate în laborator. Instalați la posturile lor de observație, oamenii urmăresc și înregistrează comportarea uriașului. Uriașul pare neclintit, impasibil. Numai după un geamăt subțire — și uneori după o ușoară coroană de flăcări mărunte, albastre, care îi scaldă ca o sudoare fruntea — îți dai seama de energiile năpraznice care îl cutreieră în adînc, punîn- du-i Ia încercare fiecare? fibră din cele cîteva sute de tone înfășurate, zidite complicat, savant și desă- vîrșit. Atunci trebuie privit și chipul lui Dinu Paul, trebuie privite chipurile oamenilor care le-au construit și vin să-și vadă opera...
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23 martie 1974. In moderna fabrică construită la Alexandria se produc primii rulmenți La noua fabrică din Buzău, polistirenul și policlorura de vinii sînt superior valorificate, producîndu-se o gamă 
largă de piese destinate construcțiilor

Noi obiective industriale
Asigurarea unui ritm înalt de investiții este baza creș

terii accelerate a economiei naționale, temelia ridicării 
continue a nivelului de trai al poporului. în acest an 
urmează să intre în funcțiune 450 de capacități indus
triale și 85 obiective agrozootehnice importante, care 
vor spori substanțial potențialul economic al țării.

Sprijinul term acordat acestei politici de oamenii 
muncii se oglindește pregnant în faptul că, în perioada 
ce a trecut din acest an, au fost puse în funcțiune zeci 
de noi capacități și obiective productive în toate ramu
rile. Dintre noile „premiere” productive din acest an 
enumerâm :• La întreprinderea de rulmenți Birlad a intrat, ieri, în funcțiune prima capacitate de producție de cinci milioane rulmenți pe an, prevăzută în cadrul extinderii unității. Sînt create, astfel, condițiile de a realiza cu o lună și jumătate mai devreme punerea în funcțiune a capacității de 16,5 milioane rulmenți pe an.în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu de către colectivul întreprinderii se scrie : Organizația de partid, toți salariații întreprinderii vă raportează, stimate tovarășe secretar general, că prin aplicarea indicațiilor și sfaturilor deosebit de prețioase date de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru, efec

tuate în mai multe rînduri în întreprinderea noastră și în celelalte unități din județul Vaslui, bilanțul activității pe primele două luni ale acestui an indică realizarea tuturor sarcinilor ce ne revin. După cum ne-am angajat în cinstea celor două mari evenimente ale poporului nostru — a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român — pînă la 23 August 1974 vom îndeplini planul pe cei patru ani ai cincinalului la producția marfă și pentru export, vom folosi întreaga noastră forță de muncă pentru ca noua capacitate, intrată astăzi în funcțiune, să a- tingă parametrii proiectați eît mal devreme.

• Șarja inaugurală de la oțelăria electrică din cadrul C.S. Galați, produsă la 1 martie a.c., a însemnat și primele tone de oțel cu inalte caracteristici tehnice și calitative, din cele 70 000 tone ce vor fi realizate aici pînă la sfîrșitul acestui an ;• După doi ani și 9 luni de la excavarea primelor cupe de pămînt, recent a intrat în funcțiune la Alexandria fabrica de rulmenți, obiectiv care în final va produce într-un an 30 milioane rulmenți ;• A fost conectat la sistemul e- nergetic național, înainte de termen, al doilea grup energetic de 210 MW de Ia termocentrala din Brăila ;• Se află în probe tehnologice pe produs și, în curînd, va fi Dusă în funcțiune instalația de dimetil- tercftalat din cadrul Combinatului chimic Brazi ;• 25 000 tone pe an de țevi sudate de 76 mm vor fi realizate de noua linie tehnologică construită, prin autodotarc, la întreprinderea metalurgică din Iași ;• începîndu-și activitatea cu 120 de zile înainte de termen, secția de fibre poliesterice de la Combinatul de fibre sintetice din Iași va putea realiza peste prevederile cincinalului, numai anul acesta, o producție suplimentară de 2 850 tone ;

Au mai intrat in funcțiune, între altele, capacități și obiective importante : instalația de fire tehnice din relon de la întreprinderea de fire sintetice Săvinești ; instalația de alchilamine de la Combinatul chimic Borzești ; întreprinderea de tîmplărie metalică și produse din mase plastice pentru construcții din Buzău ; o modernă fabrică de plăci aglomerate din lemn la Combinatul de prelucrare a lemnului de la Pitești.Sînt rezultate deosebite, care atestă munca rodnică, avîntată a constructorilor și montorilor de pe șantiere, contribuția sporită a unităților beneficiare, a întreprinderilor furnizoare de utilaje tehnologice la realizarea noilor obiective și capacități productive. Folosind cu maximum de randament fiecare zi pentru îndeplinirea ritmică a planului de investiții, pentru recuperarea grabnică a restanțelor pe unele șantiere, colectivele unităților de construcții- montaj vor finaliza la termen și chiar mai devreme noile obiective și capacități productive, aducîndu-șl astfel contribuția la asigurarea ritmurilor înalte de dezvoltare economică a țării în acest al patrulea an al cincinalului. Recent, au fost puse sub tensiune instalațiile ultimei hale de electroliză de la Întreprinderea de aluminiu 
din Slatina

Experiența înaintată privind lichidarea restanțelor demonstrează:

CUVÎNTUL DECISIV-
BUNA ORGANIZARE
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Zile și ore hotărîtoare pentru încheierea 

la timp a insămințărilor
în lunile ianuarie și februarie, industria județului Olt a obținut o producție globală mai mare cu 69 la sută față de realizările din aceeași perioadă a anului trecut. Dar sarcinile de plan pe primele două luni ale anului nu au fost Îndeplinite integral. O atare situație a fost determinată de faptul că, în unele întreprinderi, s-au înregistrat o serie de rămîneri în urmă în înfăptuirea prevederilor planului. între acestea se situează întreprinderea de osii și boghiuri din Balș și întreprinderea de aluminiu din Slatina — două unități economice cu pondere însemnată în industria județului. Firesc, zilele care au mai rămas pînă la sfirșitul primului trimestru sînt hotărîtoare pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan. Cum se acționează, deci, în acest sens, în cele două mari unități industriale 7

ÎNTREPRINDEREA DE OSII SI 
BOGHIURI DIN BALȘ. La această unitate economică, după două luni din acest an, restanțele la realizarea planului au însumat aproape 1 400 osii montate și 360 boghiuri. Așa după cum aveam să aflăm, cauzele acestor rămîneri în urmă își au originea, pe de o parte, în necorelarea sarcinilor de plan cu capacitatea 
da producție e- xistentă pentru — ____fabricarea osiilor montate, Iar, pa 
de altă parte, în lipsa sistematică a cantităților de lingouri necesare producției de roți, în neatingerea capacității de prelucrări mecanice la osii și roți. 
Cum se acționează în prezent în scopul accelerării ritmului de lucru 7 1— Am luat, firește, in primul rînd legătura cu principalii noștri furnizori, in vederea impulsionării livrărilor — ne spunea ing. Adrian Roșu, secretarul comitetului de partid. In același timp, ne-am reevaluat propriile noastre resurse și am stabilit o serie de măsuri menite să asigure creșterea producției în fiecare secție și atelier. Ele se referă. în principal, la eliminarea „strangulărilor" la prelucrări roți monobloc și la eboșare osii, Îndeplinirea programelor de fabricație pentru boghiurile sudate, care prevăd un ritm de 170 bucăți pe lună, in loc de 125 cit era planificat (.a. Iar rezultatele 7Evident, ele s-au concretizat în- tr-o creștere a ritmului de execuție, ritm însă insuficient pentru a face posibilă recuperarea integrală a restantelor din primele două luni ale anului. Și aceasta ca urmare a faptului că unele din măsurile stabilite de noi în programele de recuperare a restanțelor nu au putut fi materializate, întrucit o serie de furnizori nu au respectat termenele de livrare.Parcurgem, rînd pe rînd. secțiile de fabricație ale întreprinderii. In secția prelucrări mecanice pentru boghiuri, bunăoară, șeful de secție pe schimb, ing. Petre Firan, ne spunea că măsurile luate pînă în prezent vor permite recuperarea și depășirea cu 25 bucăți a planului la producția de boghiuri sudate, eu condiția ca întreprinderea de utilaj petrolier din Tirgoviște să urgenteze livrarea celor 240 de reazeme rămase restante.

O intensă activitate se desfășoară

ii în celelalte sectoare de fabricație.• mun- an- mai Asii for-
și in celelalte sectoare de fab: în secția forjă, colectivul de citori, ingineri și tehnicieni s-a gajat să realizeze, cu cîteva zile devreme, planul trimestrial la forjate. Și la producția de roți jate, acum restanțele însumează 800 bucăți, există condiții ca, pînă la sfirșitul acestei luni, planul să fie integral îndeplinit. Pentru aceasta.

Trimișii „Scinfeii" transmit de la:
• ÎNTREPRINDEREA DE OSII Șl BOGHIURI DIN BALȘ
• ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU DIN SLATINA

așa după cum ne relata ing. Ion Cirstoiu, șeful secției, este însă necesară asigurarea ritmică și integrală a lingourilor de oțel de către întreprinderea de mașini grele București, care mai are de livrat peste 5 000 de tone.Pentru colectivul acestei întreprinderi. esențială se dovedește a fi, in acțiunea de recuperare a restantelor, îmbunătățirea radicală a relațiilor de cooperare, unităților furnizoare revenindu-le obligația fermă de a lua toate măsurile pentru urgentarea și intensificarea livrărilor. Dar și conducerii Întreprinderii, organelor și organizațiilor de partid le revin sarcina de a lua noi măsuri pentru întărirea și respectarea disciplinei de producție și a muncii.
ÎNTREPRINDEREA DE ALUMI

NIU DIN SLATINA. Față de sarcinile de plan. în două luni nu s-a realizat o producție de 700 tone aluminiu primar și aliaje din aluminiu. Cauzele 7 Ele se referă atît la aprovizionarea cu alumină din alte surse decit cele prevăzute initial, de calități diferite, cit și la influenta pe care a avut-o necorelarea punerii în funcțiune a unor capacități de producție în anul trecut.— Acestor cauze li s-au adăugat unele neajunsuri interne, ne spunea Ghcorghc Șerban, locțiitorul secretarului comitetului de partid din întreprindere. în primul rînd, este vorba de o serie rice, care, puteau fi numeroase de producție.Ce măsuri concrete s-au luat pentru recuperarea restanțelor 7 Discuțiile purtate cu numeroși muncitori, șefi de secții și cadre de conducere din Întreprindere

de deficiente organizato- cu mai multă insistentă, soluționate din timp, de abateri de la disciplina

vor la în pu-productiei o va aduce tuturor cuvelor

au relevat faptul că multe din acțiunile menite să asigure impulsionarea ritmului de producție, în vederea recuperării grabnice a restanțelor, au și fost finalizate. Bunăoară, prin Îmbunătățirea organizării transportului intern s-a asigurat aprovizionarea ritmică și la timp a fiecărui loc de muncă. Totodată, pentru satisfacerea integrală a secțiilor de electroliză cu utilitățile necesare, recent, a fost mărită capacitatea secției de compre- soare. In luna martie a fost generalizat acordul global în toate secțiile de electroliză. Corespondentul material, practic, al tuturor acestor măsuri și al altora aplicate în ultima vreme în întreprindere îl constituie obținerea în luna martie a unei pro- , ducții medii zilnice de aluminiu și aliaje mai mare cu 50 de tone față de realizările lunii februarie.— Eforturile depuse în această direcție — ne reiata inginerul-șef al întreprinderii, Constantin Spoitu — nu sînt pretutindeni aceleași, în vreme ce în halele de electroliză 5 și 6 randamentele au crescut cu 2 la ’ sută față de luna ianuarie, situindu- se la nivelul planificat, în altele și în specialîn halele 3 și 7 randamenteleau scăzut. Avem însă certitudinea că în scurt timp și aici lucrurile se redresa. O contribuție deosebită accelerarea ritmului secțiile de electroliză nerea în funcțiune a aflate în reparație.Despre aspectele întîlnite în aceste două unități economice am discutat și cu tovarășul NICOLAE LUN- GU, secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., care ne-a spus :— împreună cu conducerile ministerelor și centralelor de care aparțin unitățile, au fost stabilite o serie de măsuri concrete în vederea rezolvării problemelor curente și de perspectivă care depășesc posibilitățile celor două întreprinderi. Bunăoară, la întreprinderea de osii și boghiuri din Balș s-a asigurat pe plan local și în afara județului colaborările pentru prelucrarea pieselor turnate necesare boghiurilor. S-a intervenit, de asemenea, pentru urgentarea livrării și montării de I.M.U.A. București a strungurilor carusel, în scopul eliminării „strangulărilor" din secția de prelucrări osii și roti. Finalizarea acestor măsuri, la care se a- daugă eforturile depuse în aceste zile de colectivul întreprinderii, va permite realizarea planului la producția globală pe trimestrul I și diminuarea substanțială a restanțelor la producția fizică. Similar se acționează. și la întreprinderea de aluminiu din Slatina. Predominante rămîn aici insă eforturile proprii ale colectivului. multe din neajunsurile obiective fiind lichidate sau aflîndu-se în stadiul de înlăturare operativă cu sprijinul ministerului de resort.
Constantin DUMITRU 
Ilie ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)măsuri pentru asigurarea semințelor 7 în plenară ar fi trebuit să se discute concret de ce nu s-au asigurat pînă acum semințele de trifoi în cooperativele agricole Bugiulești și Țepești, de ce la Bugiulești există im deficit de 10 tone cartofi de să- mintă.
ARGEȘîn săptămîna 18—24 martie a.c., mare parte din terenurile agricole ale județului Argeș, îndeosebi cele din sud, mai erau incă îmbibate de apă, datorită ultimelor căderi de zăpadă. Ca urmare și randamentul mașinilor agricole a fost scăzut. în- cepînd de vinerea trecută, mecanizatorii și cooperatorii au reluat în bună măsură lucrul, atenția acor- dîndu-se terminării însămînțării culturilor din urgența I pe cele 4100 ha, cit și grăpatului ogoarelor de toamnă. Pe măsură ce terenul s-a zvîntat. tractoriștii au trecut cu toate forțele la insămințarea inului pe cele 3 000 ha. In prezent, cea mai mare parte a forțelor mecanice a fost dirijată la pregătirea patului germinativ pentru porumb. In paralel, în diferite cooperative agricole continuă semănatul trifolienelor și plantatul cartofilof timpurii. Luni seara, cooperativa agricolă din Oarja a raportat încheierea însămînțării inului pe toate cele 200 ha. Lucrarea a fost efectuată de 4 semănători, care au fost dispuse in flux continuu cu 6 discuri. în ritm alert

Numeroase întreprinderi și au încheiat planul pe primul trimestru
Unități din industria 

minieră• Colectivele exploatărilor miniere Bocșa, Ocna de Fier, Dognc- cea, care s-au angajat să realizeze planul cincinal în mai puțin de patru ani, au atins recent cotele de producție ale primului trimestru al anului. Acest succes al minerilor bănățeni a fost obținut, în cea mai mare parte, pe seama creșterii productivității muncii în sectoarele de extracție,' depășindu-se prevederile inițiale la acest indicator cu peste trei la sută. Pînă la sfîrșitul lunii martie, brigăzile de producție din cadrul întreprinderii miniere Bocșa vor mai livra, peste plan, aproape 3 000 tone minereuri.• Harnicul colectiv al întreprin. derii miniere Barza, din județul Hunedoara, a îndeplinit, înainte de termen planul de producție pe primul trimestru. Succesul înregistrat — care se datorește, îndeosebi, or

se lucrează la semănat și în alte cooperativ.e agricole, cum sînt cele din Căteasca, Rătești, Gruiu, Ciupa ș.a., unde tractoarele echipate cu grape reglabile sau tăvălugi din bare de metal pregătesc terenul pentru porumb și alte culturi. La Ne- grași, Mogăceni și Slobozia se muncește din zori și pînă seara la semănatul sfeclei de zahăr. în județul Argeș sînt de semnalat și unele deficiențe ce se cer grabnic înlăturate. Deși sistemul de echipare a discurilor și grapelor cu bare de metal și tăvălugi pentru , tasare dă bune rezultate, în majoritatea stațiunilor pentru mecanizare acestea nu se folosesc. în curtea S.M.A. Teiu se află tot felul de bare și țevi, dar nimeni nu a luat măsura ca ele să fie folosite la echiparea utilajelor destinate pregătirii terenului.
C. GHEORGHE

Cooperativele agricole din județul Sibiu au încheiat, încă de la 19 martie, semănatul culturilor din prima epocă. Acum se lucrează din plin la însămînțatul sfeclei de zahăr și plantarea cartofilor timpurii. Pe ogoarele cooperativelor agricole Roșia, Cristian, Cornățel, Șelimbăr, Avrig. Porumbacu de Jos, specialiștii și cadrele de conducere din u- nități erau prezenți pe teren, unde urmăreau aplicarea măsurilor necesare menținerii umidității din sol. In fiecare din aceste unități, ca și în cele de pe Valea Tirnavelor și 

ganizării judicioase a activității productive în subteran și sporirii gradului de folosire a mașinilor și instalațiilor — permite realizarea, pînă la finele-lunii martie, a unei producții suplimentare în valoare de peste 2 300 000 lei.
întreprinderi din economia 
forestieră și materialelor 

de construcții• Colectivele din cadrul întreprinderii forestiere de exploatare și transport Bacău și-au realizat cu 9 zile mai devreme sarcinile de plan pe primul trimestru al anului. Din calculele estimative rezultă că, pînă la finele trimestrului, forestierii băcăuani vor obțipe o producție- marfă suplimentară în valoare de 12 milioane lei. Aceasta se va materializa în 13 200 metri cubi bușteni de rășinoase, 4 200 metri cubi bușteni de fag, 33 000 metri cubi cherestea de rășinoase și alte produse necesare economiei naționale.

Valea Secașului, pregătirea terenului se efectuează prin lucrări de bună calitate. La cooperativa agricolă Tîrnava, pregătirea patului germinativ se face cu' combinatorul, lucrările executate fiind de bună calitate. în vederea obținerii unor recblte record, a început irigatul te- renurilor legumicole, iar în unele unități cooperatiste se fac intense pregătiri pentru începerea udărilor și la celelalte culturi.
Nicolae BRUJAN

MUREȘîn cooperativele agricole din județul Mureș se Vor cultiva in acest an 3 000 hectare cu in pentru fuior. Terenul a fost pregătit cu grijă și fertilizat, astfel incit să se poată obține recolte mari. Ca urmare a măsurilor luate, pină la sfîrșitul săp- tămînii trecute au și fost însămîn- țate 1 200 ha. La unele cooperative agricole, lucrările nu au putut demara din lipsă de sămînță. Așa este cazul în comuna Belea de Jos, în care s-a prevăzut să se cultive o suprafață de 50 ha cu in, din care nu s-au însămînțat decît 20 ha. Aici tot terenul destinat inului a fost bine pregătit încă din ziua de 15 martie și, de atunci, cooperatorii așteaptă sosirea seminței necesare. Dar în loc de sămînță a venit îndrumătorul topitoriei de in de la Ghindari (care trebuia să asigure sămînță, fiind și beneficiarul recoltei conform contractului încheiat), spunînd că topitoria nil are sămînță corespunzătoare

• Primul colectiv din industria județului Neamț care a raportat înfăptuirea planului pe trimestrul I este cel al întreprinderii forestiere do exploatare și transport. Prin îndeplinirea planului cu 10 zile mai devreme au fost create premisele pentru ca, pînă la finele acestei luni, să se realizeze suplimentar o producție-marfă în valoare de 23 milioane lei. în unități fizice este vorba de livrarea peste plan a 48 000 mc bușteni și a 6 000 mc Cherestea de rășinoase și fag.• întreprinderea de nroduse ceramice din Jimboîia este prima mare unitate economică din județul Timiș care a raportat îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan pe primul trimestru. Pînă la sfîrșitul lunii martie, colectivul unității va realiza peste prevederi 2,5 milioane țigle, cu care se pot acoperi circa 1 000 de case.• Si colectivul întreprinderii 
pentru lianți din Brașov a realizat. 

și nici nu se știe cînd va avea. Se impune ca organele județene de specialitate să ia măsuri în vederea asigurării semințelor și grăbirii semănatului.
Deaki LORAND

TELEORMANîncă de la sfirșitul săptămînii trecute, în județul Teleorman au fost încheiate însămînțările culturilor din prima urgență : ovăz, mazăre și bor- ceag. Și tot de atunci au început din plin plantatul cartofilor, semănatul inului, sfeclei de zahăr și a florii- soarelui. O activitate intensă se desfășoară în grădinile de legume. La cooperativele agricole din To- poru, Răzmirești, Vînători, Seaca, Ciuperceni, Crîngu, Furculești, Moșteni, Țigănești, sute de oameni munceau la repicatul răsadurilor de varză, tomate și ardei, lă fertilizarea și repararea solariilor. Dacă pe ansamblu lucrările din legumicultura pot fi apreciate ca fiind într-un stadiu avansat, pregătirea solariilor a rămas în urmă. Revenind la lucrările din sectorul vegetal, și consemnînd faptul că și în această parte a tării rezerva de apă din sol este mică, trebuie spus că viteza zilnică cu care se lucrează la grăpatul ogoarelor și mai ales la pregătirea terenului este încă scăzută. Altfel spus, se impune ca unitatea de măsură a timpului de muncă efectivă din partea mecanizatorilor să fie de acum ziua-lumină.
Alexandru BRAD

cu 11 zile mai devreme, prevederile planului la producția-marfă pe trimestrul I. Acest succes creează condiții ca. pină la finele lunii martie, să se producă suplimentar circa 1 200 tone ciment, peste 300 tone var hidratat, 2 600 tone mozaic și 25 000 tone produse din calcar.
Centrala „Delta Dunării" 

din TuiceaHotărîte să-și îndeplinească în mod exemplar angajamentele luate in întrecerea socialistă, colectivele de oameni ai muncii din cadrul u- nităților centralei industriale „Delta Dunării" din Tulcea au realizat sarcinile de plan pe primul trimestru al anului, Ia producția globală, încă de la 20 martie a.c. Aceasta le va permite ca, pînă la sfirșitul lunii, să-și îndeplinească sarcinile de plan trimestriale în proporție de peste 122 la sută.
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„Ca un fagure 

de miere"
Poetul „respiră" artistic prin cuvînt. Limba este mediul ambiant in care se naște versul și în care trăiește după aceea. Acest aer încărcat de înțelesuri care este limba — pe care o învățăm cu uimire și pe care continuăm s-o vorbim cu însuflețire — capătă o aură nouă In actul scrisului. Cuvîntul devine obiect de meditație neîntreruptă. Intîlnirea dintre sentiment și expresia în măsură să-1 cuprindă este o fericită întîl- nire. Poetul trebuia să se afle foarte a- proape de acest punct de incidență. El nu este, în raport cu limba, un specialist în înțeles didactic, ci un cunoscător și un făuritor de sublime a- liaje între cuvînt și lumea plină de revelație a trăirilor umane. Cit îi oferă limba românească poetului de azi ? Cît se poate de mult. In exercițiul rostirii comune, prin efortul îndelung al artistului anonim, prin sîrguința poetului cunoscut de cetate, limba versului a atins trepte înalte de rafinare, Incit nu greșesc dacă afirm că poetului de azi 1 se oferă, in materie de limbă literară, un neprețuit dar. Este, pentru creatorul liric, un motiv serios de bucurie, dar și de sfială. Este încurajator să scrii într-o limbă care și-a demonstrat puternica ei aderentă la faptul artistic, la faptul literar, la faptul poetic. S-au scris, pînă la noi, opere ce alcătuiesc o literatură de înaltă valoare : literatura română. Avem exegeze, avem sinteze, avem istorii ale literaturii române, avem idei estetice izvorîte din opere literare românești. Este aceasta o realitate care poate timora, dar care în fond trebuie numai să facă mai responsabil demersul creator. M-am gindit îndelung la testamentul lui Văcărescu și mi-am zis că fericitul autor nu e, vorbind în termeni juridici, atît un testator, cît un executor testamentar. El ne-a lăsat, în definitiv, mărturia unei moșteniri, convingerea că ea există și îndemnul de a o îmbogăți, de a o „crește". De unde venea convingerea lui Ienă- chiță că limba românească e capabilă să „crească" ? Tocmai din intuirea mecanismului devenirii ei. Limba literară străbătuse pînă spre sfîr- șitul secolului al XVIII-lea cîteva etape distincte, își sporise expresivitatea, și Ienăchiță — autor și al unei gramatici ce cuprindea idei de poetică, bun cunoscător al poeziei populare — știa că epocile ce

vin vor adăuga noi lumini plasticității limbii românești.Limba creează, primește, prelucrează uniuni adinei de cuvinte, descoperă noi nuanțe, selectează, modifică semnificații. Este — cum se spune — un organism viu. Cred că poezia verifică in mod sigur și plenar toată această mișcare a organismului numit limbă. In vers, cuvîntul r e supus unor înalte probe de capacitate, e pus la vedere, în fața unei interogații continue. Banalitatea în vers e cea mai tristă banalitate, e un atentat asupra prestigiului cu- vîntului. Tensiunea textului poetic nu suportă improvizația. în genere — cu modulații ce țin de structura intimă — pentru autorul de poezie ambiția cantității nu preves-
Tnsemnâri de

Ion LOTREANU

tește mai nimic bun. Există desigur poeți spontani și poeți elaborați. Dar graba în a scrie versuri e infructuoasă, Experiența milenară dovedește că arta literară, meșteșugul nu sint vorbe goale. Cum ar putea cea mai subtilă artă a cuvintului, poezia, să «e dispenseze de muncă, de revenirea chinuitoare asupra expresiei ? Am convingerea că scrisul trebuie să fie frumos, nobil. Cuvintele trebuie obișnuite să colaboreze, să se apropie. Pe poet trebuie să-l preocupe existenta cuvintelor unele lingă altele, aderența sensurilor, adecvarea, claritatea, proprietatea. Nici un stil, ori- cit de original ar fi, nu se poște sustrage imperativelor limpezimii expresiei. Dar frumusețea versului nu este una rece. Ornamentul, poleiala in sine nu aderă la lumea vie a artei. Mult invocata vigoare a versului nu vine însă din fraza neglijentă, provizorie. Frumusețea limbii coexistă doar cu forța trăirii, cu gîndul de mare a- dîncime. Neglijența scrisului e detestată de literatul adevărat.Poetul are conștiința limpede că 1 s-a dat cuvîntul sau, mai exact, că i s-au dat cuvintele. Studiile de stilistică și poetică au constatat că unii poeți au folosit cuvinte mai multe, alții mai puține. Această statistică nu sugerează în- tr-adevăr vreun raport posibil între cantitatea de cuvinte și- valoarea poeziei în cauză. în vers rapor

turile dintre cuvinte contează, punțile secrete ce se întind între ele. Aș vrea să cred că acei poeți care folosesc cuvinte mai puține (Bacovia a fost unul dintre ei) procedează așa de teamă să nu irosească prea mult material de limbă ! Acest tip de „economie" poate duce la performanțe artistice și, în alt plan, este semnul responsabilității poetului față de limbă, „Abundența" materialului de limbă dintr-o experiență poetică este tot semnul unei performanțe, Și intr-un sens, și în altul rigorile artei sint suverane. Asumîndu-ți o „misie" artistică, îți asumi o mare responsabilitate. A fi responsabil înseamnă și a fi conștient că acțiunea ta poate avea consecințe divergente : poetul, folosind cuvîntul, îl poate înnobila cu lumina fanteziei sale, dar poate semăna, temporar, și o nefericită confuzie...Poetul român de azi are toate motivele să fie fericit că poate să se destăinuie în limba în care se exprimă. Că limba românească este așa cum este : suplă, mlădioasă, bogată, pregătită să-l slujească pe poet în efortul său creator. Din această plenară satisfacție derivă și suava neliniște a artistului. El se lovește de dificultăți și numai confruntîndu-se cu ele poate aduce o mărturie demnă de interesul semenilor săi. Beneficiar al unei tradiții literare valoroase, poetul trăiește și muncește într-o sfioasă îndîrjire. E- xemplul creației anonime este grăitor pentru o latură a muncii literare. Pînă cînd a fost „oprită" la un stadiu, de un autor cunoscut și cu autoritate în epocă, Miorița a parcurs un proces de reluări, prelucrări, adăugiri, „Oprită" e un fel de a spune, pentru că în folclor o astfel de stagnare nu se produce. Variantele, de ordinul sutelor, probează faptul că a- ceastă perlă a literaturii române de totdeauna este rezultatul Unui efort de creație pe care un poet nu-1 poate, prin forța lucrurilor, concura. In treacăt fie zis, în activitatea poetului de azi variantele se „poartă" din ce în ce mai rar. Și cred că nu e firesc.In fond, generațiile de poeți români trudesc la aceeași operă: poezia românească. E o nobilă datorie să se propună noi variante, să se ridice noi orizonturi aceluiași monument — întru creșterea limbii românești și cinstirea patriei.

Monumentalul edificiu al noului teatru din Tg. Mureș

r CRONICA DE ARHITECTURĂ
Sintem martorii unul eveniment cultural ale cărui dimensiuni și semnificații depășesc limitele obișnuite : intr-o perioadă de timp scurtă au fost inaugurate trei teatre în trei mari municipii — București, Tîrgu-Mureș, Craiova. Prilej de mindrie pentru proiectanți și constructori, de satisfacție pentru colectivele respective de actori și regizori, care vor beneficia de cele mai bune condiții pentru a-și manifesta priceperea și talentul, de bucurie pentru spectatori, pentru toți cetățenii celor trei orașe, a căror zestre monumentală se îmbogățește cu cite Încă un edificiu reprezentativ. In același timp, evenimentul amintit demonstrează importanța acordată, in cadrul politicii partidului și statului nostru — tntr-o etapă de accentuată dezvoltare economică a țării — desfășurării tot mai ample a unei bogate vieți culturale. Astăzi, vă prezentăm noua clădire a Teatrului din Tîrgu-Mureș.Primul spectacol de teatru într-un edificiu stabil a a- vut loc, la Tîrgu-Mureș, cu 181 de ani în urmă. în sfertul de veac de după înființarea — în 1946 — a teatrului permanent, s-au înregistrat aici 8 504 spectacole (268 de premiere) și pesta 3 275 000 de spectatori.Pentru edificiul unei instituții de cultură care se bucură de atîta prețuire în rîndul localnicilor, era firesc să se caute un amplasament cît mai prestigios. Colectivul de autori, condus de conf. arh. Constantin Săvescu (de la ISART-București), a făcut alegerea după studiul mai multor variante. Dintre toate a fost reținut cel care — deși nu lipsit de unele inconveniente — întrunea cele mai multe calități, printre care situarea în zona centrală a orașului, în imediata vecinătate a Pieței Trandafirilor, posibilitatea constituirii, cu demolări minime, a unui ansamblu arhitectural care să ofere teatrului un cadru potrivit, o existență oarecum autonomă în raport cu binecunoscuta piață alături de care urma să fie construit.Piața Trandafirilor, ansamblul cel mai reprezentativ al orașului, a ajuns la înfățișarea ei actuală prin însumarea eforturilor unui șir*de generații de constructori. Piatra de încercare, pentru amplasamentul ales, era de a face teatrul să participe la conturareacestui spațiu urban, ca o contribuție a zilelor noastre la amintitul șir de eforturi, fără însă a altera caracterul pieței, precum și fără a reduce valoarea noului edificiu la aceea de element a-

a-
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nei tîrgmureșene. La rîndul ei, această incintă dominantă este adusă la scara percepției umane prin- tr-o veole de dimensiuni mici, specializate pe funcțiuni. In ce măsură această idee compozițională generoasă va căpăta o replică spațială convingătoare ră- mîne de văzut. Reușitele certe, evidente de pe a- cum, ale autorilor îndeamnă la o considerare încrezătoare a promisiunilor. De pildă, este remarcabil modul în care un dezavantaj

subîmpărțire în al- mai
acestlipsit de interes dacă punct ar fi marcat în vreun fel, pentru ca accentul surprizei să cadă nu pe „ce", pe elementul de informație și orientare, ci pe „cum", adică pe expresivitate, pe emoția estetică provocată de apariția spectaculoasă a unui „ce" despre a cărui existență ești dinainte avizat. Expresivitatea rezultă dintr-un contrast savant dirijat pe mai multe planuri : între piață și ansamblul teatrului, între nou și vechi ; dar mai cu seamă, între spațiul

TÎRGU-MUREȘ

NOUL TEATRU
el însuși un frumos spectacol

dăugat la o serie. Retragerea clădirii teatrului de la frontul pieței, deschiderea unei esplanade cu axul perpendicular pe acela al pieței, limitarea demolărilor în front la minimul necesar pentru a asigura legătura cu noul ansamblu (trăsătură care ar trebui subliniată, ctlrmindu-se intențiile de a se continua cu demolarea unor base de la front, ceea ce ar denatura aspectul de piață închisă al ansamblului istoric central), înscrierea teatrului într-un grup de construcții moderne, realizate concomitent, în aceeași factură stilistică — toate a- cestea mă determină să cred că încercarea a fost trecută cu succes.Ansamblul propriu-zis al teatrului nu poate fi încă judecat cu deplin temei, pentru simplul motiv că nu este terminat. Autorii intenționează ca, prin intermediul unor construcții înalte, să definească un spațiu major, în al cărui focar se plasează protagonistul — noul lăcaș al sce-

— terenul care coboară dinspre piață spre teatru, „ care ar fi impus edificiului o perspectivă descendentă, nefavorabilă — a fost prefăcut în virtute, prin prevederea unei platforme generale supraînălțate, sub care își găsesc loc accesul auto, parcajul, curțile de serviciu.Sub aceeași rezervă, a desăvîrșirii ulterioare, trebuie examinată și ideea de monumentalitate care i-a călăuzit pe autori în proiectarea teatrului. Nu este vorba aici de sensul clasic al acestei noțiuni — vederi axiale de la mare distanță, simetrie deplină, proporții grandioase care să subjuge pe cercare se apropie, pri- vindu-1, Teatrul combină priza și za se referă la apariția lui neașteptată, în cîmpul vizual, abia în momentul in care, străbătînd piața, a- jungi în punctul de inflexiune a noii esplanade, în treacăt fie spus, n-ar fi

monument.dedin Tîrgu-Mureș două efecte : sur- cântrastul. Surpri-

major pe care ar urma să-1 definească clădirile înalte ale ansamblului (dintre care n-au fost realizate de- cît cîteva bloCuri de locuințe) și edificiul central, teatrul, conceput ca un diamant fixat într-o montură pe măsura lui.La acest edificiu se a- junge parcurgînd o esplanadă relativ scurtă, împodobită cu fintîni și lampadare, statui (deocamdată, doar socluri), cu bănci și parapete de piatră (ale căror proporții și detalii sint — poate în mod volt — de o anume robustețe), prevăzută cu scări care fac legătura cu nivelul inienor. Iată-ne, așadar, în fața teatrului: o certă reușită arhitecturală care, pe lîngă atributele de funcționalitate, de înzestrare tehnică, se face remarcată prin măiestria cu care construcția modernă se înscrie în caracterul stilistic al orașului. Acest caracter, predominant baroc, este subliniat atît de clădirile aparținînd stilului baroc propriu-zis,

cit șl (mal ales !) de cele produse de o variantă a secessionului cu evidente trăsături baroce — printre care sediul politic-adminis- trativ al județului și casa de cultură.Divizarea, namism, a lui teatru, torilor de țiglă smălțuită, predilecția pentru finisaje calde, pentru culoare, o anume opulență căutată, de mare rafinament, a interioarelor subliniază, fără a copia detalii, fără pastișă și fără deiogări de la principiile arhitecturii moderne, tocmai o asemenea înrudire spirituală cu zestrea monumentală a orașului. Este lăudabilă încercarea autorilor de a cuprinde în același suflu stilistic întregul ansamblu. Soluțiile de detaliu însă, mai cu seamă în cazul blocurilor de locuințe, lasă loc pentru discuții.Revenind la edificiul teatrului, merită o mențiune cu totul specială preocuparea pentru o scară intimă, apropiată de percepția u- mană ; Intrînd în hol și în foaier, te simți atras ca de o prezență magică, transportat prin vîrtejul sculptural al scărilor într-o lume a ficțiunii, căreia cele patru admirabile tapiserii îi dau o strălucire de basm. Spectacolul arhitecturii îl premerge și îl pregătește pe acela al scenei. Poate că acesta constituie cel mai mare merit al întregii suite de trăiri estetice pe care au conceput-o proiectanții.Desigur, s-ar mai putea scrie multe — despre sala de spectacole (cu 600 de locuri), despre sala de repetiții (care poate funcționa și ca studio experimental), despre scenă și a- nexele ei, despre celelalte clădiri ale ansamblului. Un lucru e limpede : Teatrul din Tîrgu-Mureș este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase clădiri înălțate la noi în ultimele decenii — și despre acest remarcabil succes (datorat atît proiectanților, cît și constructorilor) se cuvine să vorbim, înainte de toate.
Arh. Gheorqhe 
SASARMAN

plină de di- volumelor nou- jocul înveli-

y

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,09 Curs de limba germană. Lec

ția 85.
10.30 Curs de limba franceză. Lec

ția 85.
11,00 Film artistic : „Duel straniu". 

Producție a studiourilor ci
nematografice din R.P. Bul
garia. Regia : Todor Stoia- 
nov.

16,00 Volei feminin t Penicilina 
Iași — Dinamo București 
(turneul final al campiona
tului național). Transmisiune 
directă din sala sporturilor 
de la Constanța.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limba rusă. Lecția 

84.
18,00 Curs de limba engleză. Lec

ția 83.
>0,35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19,20 1001 de seri : Calimera.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20,25 Seară de teatru : „Pescăru

șul" de A. P. Cehov. Premie
ră TV. în românește de R. 
Teculescu. Adaptarea TV șl 
regia artistică : Petre Sava 
Băleanu. Distribuția : Gina 
Patrlchl, Victor Rebengluc, 
Valeria Seciu, Dan Nuțu, 
Mihaela Murgu, Octavian Co- 
tescu, Doina Tuțescu, Cornel 
Coman, Dan Nasta. Virgil 
Ogășanti.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL H

20,00 Formații și ansambluri bucu- 
reștene. Taraful ..Dedițelul" 
al sindicatului I.C.A.B.

20.15 Film serial : „Acțiunea V". 
O producție a studiourilor de 
televiziune din R. P. Polonă. 
Ultimul episod : „Al treilea 
pod"-21.15 Crupierul îndrăgostit. Film 
muzical-coregraflc realizat de 
regizorul francez Jean Cris- 
toph Averty.

21,40 Telex. „ ,
21,45 Roman foileton 5 „Germinai .

cinema

(Urmare din pag. Dță crescîndă în viața politico-socială. Se conturează tot mai pregnant tendința spre colaborare între comuniști, socialiști, catolici.Mai prezent și mai combativ ca oricînd se manifestă în arena luptei politice tineretul muncitoresc și studios — importantă forță de contestare a rînduielilor burgheze, militantă pentru înnoiri sociale structurale.Un rol tot mai important au in lumea contemporană, numeroasele țări independente apărute pe ruinele fostelor imperii coloniale. Astăzi se vorbește tot mai mult, chiar și in literatura politică occidentală, despre conștientizarea națiunilor — expresie care sugerează procesul de redeșteptare a zeci și zeci de națiuni din Africa, Asia, America Latină, dintre care unele și-au dobîndit de mult independența de stat, dar care acum iși afirmă tot mai ferm dreptul de a se dezvolta de sine stătător, de a lichida decalajul ce le desparte de țările economic a- vansate, de a se bucura integral de prerogativele suveranității.Soluționarea marilor probleme ce frămintă lumea contemporană — pacea. dezarmarea, subdezvoltarea etc. — reclamă în mod imperios participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, indiferent de mărimea și potențialul lor. In acest sens constituie un factor pozitiv prezența tot mai intensă în viața politică a țărilor mici și mijlocii, dornice să-și apere interesele, să colaboreze, în condiții de egalitate, la opera de statornicire a păcii.Relevînd aceste procese pozitive, Partidul Comunist Român nu ignoră nici un moment existența forțelor imperialiste, reacționare, interesate în stăvilirea mersului înainte al o- menirii. Neîndoios, imperialismul dispune încă de Un considerabil potențial material și militar, cu ajutorul căruia tinde să-și mențină și să-și consolideze dominația. In arsenalul politicii imperialiste se mențin, în continuare, practicile încălcării normelor dreptului și legalității internaționale, recurgerea la forță și la amenințarea cu forța, presiunile, ingerințele și chiar intervenția brutală în treburile interne ale statelor suverane. Dar acțiunile a- gresive ale imperialismului nu reprezintă dovezi ale forței, ci ale slăbiciunii sale. Totul arată că. de fapt. Imperialismul, a cărui dominație absolută a fost definitiv lichidată o- dată cu apariția sistemului mondial socialist, cunoaște o îngustare continuă a ariei sale de manifestare ; devin tot mai reduse posibilitățile sale de a-și impune voința, după bu

nul plac, chiar in condițiile recurgeri! la forță. Exemplul Vietnamului a a- rătat deosebit de concludent că, în zilele noastre, intervenția imperialistă n-a putut îngenunchia un popor hotărit să-și apere libertatea, ființa națională și drepturile sale legitime și care s-a bucurat .de solidaritatea uriașelor forțe iubitoare de pace. Și in cazul Orientului Apropiat s-a vădit că forța nu mai poate constitui un mijloc de rezolvare a diferendelor internaționale. S-a dovedit o dată mai mult — așa cum a subliniat consecvent România — că singura cale rațională și efectivă de reglementare a problemelor litigioase este calea politică. modalitatea tratativelor. Recurgerea tot mai frecventă la

Toate acestea accentuează superioritatea forțelor progresului și păcii. pun în evidență că ele, și nu forțele reacționare, sint în ofensivă pe toate fronturile.Din această apreciere realistă a raportului de forțe pe plan mondial decurg concluzii de cea mai mare însemnătate. în problema cardinală a zilelor noastre — problema păcii și războiului — luarea în considerare a proceselor de creștere a forțelor păcii, paralel cu îngustarea posibilităților de acțiune ale forțelor a- gresive, îndreptățește să se considere că nu există o inevitabilitate fatală a războiului mondial. Tocmai în acest sens, P.C.R., subliniind consecvent rolul popoarelor, apreciază.
RAPORTUL 
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practica contactelor și tratativelor directe pentru normalizarea relațiilor interstatale, pentru soluționarea problemelor litigioase este ea însăși o expresie a noului raport de forțe.în aprecierea raportului de forțe actual și a tendințelor lui de evoluție se cere avut in vedere și procesul de continuă adîncire a contradicțiilor imperialismului. In țările capitaliste se intensifică fenomenele de instabilitate și se accentuează șomajul, inflația, cu toate consecințele ce decurg de aici pentru oamenii muncii. In ultimii ani âu apărut noi centre de putere economică și politică — ceea ce intensifică contradicțiile interoccidentale. înăsprirea pe plan mondial a luptei pentru surse de materii prime și piețe de desfacere, intensificarea revendicărilor țărilor producătoare de materii prime pentru condiții și prețuri mai echitabile accentuează, de asemenea, contradicțiile imperialismului. conturează fenomene de stagnare economică. „Criza energetică", „criza materiilor prime", cronica „criză monetară și financiară" au drent corespondent pe plan politic fisurile ce s-au manifestat atît de pregnant in cadrul blocului militar N.AiT.Q. și care arată cît de departe stau lucrurile de posibilitatea desfășurării unei „strategii globale" a imperialismului.

așa cum este cunoscut, că stă în puterea popoarelor de a împiedica imperialismul să arunce omenirea intr-o nouă conflagrație mondială. Este o concluzie profund mobilizatoare, care cheamă la luptă hotărî- tă pentru a bara calea războiului, a-i izola pe adepții lui, a determina, prin eforturile tuturor statelor, dezvoltarea destinderii, înrădăcinarea trainică în viața internațională a principiilor noi, democratice.Din aceeași apreciere lucidă a raportului de forțe pe plan mondial se degajă concluzii și în ceea ce privește abordarea problemelor actuale ale confruntării pe plan ideologic. în prezent, ideile marxism-leninismului exercită o puternică înrîurire și a- tracție asupra gindirii politice contemporane ; noi forțe revoluționare, progresiste, democratice, inclusiv partide de guvernămînt din țările recent eliberate, enunță opțiuni pentru dezvoltare socialistă : are loc o puternică înflorire a curentelor de idei de stînga. Concomitent se constată o adincire a crizei ideologiei burgheze, incapabilă să dea răspunsuri problemelor pe care le ridică e- voluția socială, să deschidă perspective de viitor : se înregistrează o- tot mai largă mișcare de contestare a structurilor și moralei societății vechi. Toate acestea evidențiază că ofensivei pe plan social-politic a forțelor sociale progresiste ii corespun

de, pe planul luptei pentru cucerirea minților oamenilor, ofensiva ideilor socialismului, democrației, progresului și, pe de altă parte, marasmul ideologiei burgheze. Socialismul își manifestă superioritatea tot mai pregnant și în confruntarea ideologică cu capitalismul.Firește, nu trebuie subestimat caracterul nociv al ideologiei burgheze ; tocmai de aceea, partidul nostru subliniază consecvent necesitatea combaterii acesteia, sub orice formă de manifestare, cu toată fermitatea și intransigenta.In același timp, ar fi, desigur, e- ronată și supraaprecierea acesteia. Poporul român, în conștiința căruia ideologia nouă, socialistă, s-a înrădăcinat trainic, definitiv, are convingerea fermă că oamenii muncii, toate popoarele care au scuturat, prin lupte grele, dominația claselor exploatatoare, se bucură de libertate și independență, construiesc prin munca lor un viitor infloritor și prosper, nu ar putea renunța la cuceririle lor, sub influența miturilor perimate ale propagandei burgheze, încercările de a întoarce de pe drumul lor popoarele care construiesc socialismul n-au dat rezultate cînd puterea populară era încă firavă — și cu atît mai iluzorie ar fi asemenea încercări în prezent.Situîndu-se permanent pe pozițiile combativității ideologice, conducerea partidului a subliniat, în repetate rînduri, că afirmarea hotărîtă a principiilor coexistenței pașnice nu înseamnă „împăcarea" celor două ideologii opuse ; ea cheamă pe comuniști să manifeste continuu o a- titudine activă, militantă, în combaterea ideilor retrograde, a concepțiilor anticomunismului, a calomniilor împotriva țărilor socialiste, a oricăror manifestări de naționalism, șovinism, hegemonism, a oricăror concepții ale colonialismului, neoco- loniallsmului. rasismului, pentru propagarea idealurilor eliberării sociale și naționale, pentru cultivarea nobilelor idei ale păcii și progresului.Există astăzi posibilități mai mari ca oricînd pentru împlinirea aspirațiilor inaintate ale omenirii contemporane. Transformarea acestor posibilități în realitate este strins legată de realizarea unei condiții fundamentale : UNITATEA. Numai unirea într-un singur șuvoi a luptei statelor socialiste, a partidelor comuniste, a celorlalte forțe progresiste și democratice, realizarea celui mai larg front antiimperialist reprezintă chezășia unor noi și mari succese în lupta pentru făurirea unei lumi noi, mai bune și mai drepte, a păcii și progresului, a socialismului fi comunismului.
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j „ROMÂNIA-FILM" prezintă:
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„UN COMISAR ACUZĂ*

Producție a Casei de filme Unu. Scenariul: Sergiu Ni- 
colaescu, Vintilă Corbul, Eugen Butada, Mircea Gîndilă 
— după o idee de Sergiu Nicolaescu. Regia : Sergiu Ni- 
colaescu. Imaginea : Alexandru David. Muzica : Richard 
Oschanitzky. Decoruri : arh. Marcel Bogos. Coloana so
noră : A. Salamaniah. Costume : Oltea Ionescu. Monta
jul : Dan Naum. Regizor secund: Adriana Dimitrescu. 
Cu : Amza Pellea, Gheorghe Dinică, Ion Besoiu, Sergiu 
Nicolaescu, Jean Constantin, Emmerich Schtiffer, Ștefan 

Mihăilescu-Brăila.
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• Porțile albastre ale orașului t 
PATRIA — 9,30; 12; 14.30; 17; 20, 
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30.
■ Păcală i EXCELSIOR — 9; 12,30; 
1G; 19,30, CAPITOL — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, MELODIA — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 20, GLORIA — 9; 
11,45; 14.30: 17,15; 20.
• Rio Lobo : LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 21.
• Le Mans : BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,15; 16; 18,30; 21.
• Al șaptelea cartuș : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; US; 19,18; 20,30, 
DACIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 19,15:
20.30, AURORA — 9; 11.13; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
• Cea mai frumoasă seară din
viața mea : SALA PALATULUI — 
17,15 (seria de bilete — 5005); 20.15 
(seria de bilete — 5008), VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20 30.
e’cidul : SCALA — 9; 12,45; 16,30; 
20,13, FESTIVAL — 9; 12.45; 16,30;
20.15, FAVORIT — 9; 12,30; 16,13; 
20, MODERN — 9; 12,30: 16; 19,45.
• Proprietarii : LIRA — 15,30; 18;
20.15. POPULAR — 1S.30; 18; 20.13.
• Ceața : LUMINA — 9; 11,15;
13,30'; 16; 18,30; 20,45.
• Fantastica aventură a lui „Nep- 
tun“ : BUZEȘTI — 9; 11,13; 13.30; 
16; 18,15; 20.30.
• Nunta I VIITORUL — 16: 13; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 11,15.
• Marele vals : DOINA — 12.30; 
16; 19,30.
• Ștrengărița —ț 14,30, Pasiunea
mea — 16,30: 18,45, Familia Ro
binson — 20,45 : CINEMATECA
(sala Union).
• Moara cu noroc : CASA FIL
MULUI — 15; 17,30; 20.
• Chemarea străbunilor I BU-
CEGI — 15,30; 18; 20,15, FLAMU
RA — 9; 11,13; 13,30; 16: 18.15;
20.30.
• întoarcerea Iul Magellan : CO- 
TROCENI — 14; 16; 18: 20.
• Misterioasa prăbușire : UNI
REA — 15,30; 18: 20,15.
• Trecătoarele iubiri : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Omul cu creierul transplantat : 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18: 20,15.
• Aurul negru din Oklahoma : 
GIULEȘTI — 15.30: 18; 20.15, FLO- 
REASCA — 13,30; 18; 20,15, MOȘI
LOR — 9; 11,13; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Capcana r PACEA — 15.30;
17,45: 20.
• Călărețul fără cap t VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 19,13; 20,30, 
FLACĂRA — 9; 11,15; 13.30; 13,45; 
18; 20,15.
• Prințul Bob « PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Insula misterioasă : CRINGAȘI
— 16; 18,15.
• Dacii : MUNCA — 18; 13; 20.
• Cintecul Norvegiei : ARTA — 
10,30: 14; 16,45; 20.
• Simon Templar Intervine t 
COSMOS — 15,30.
• Dosare de mult uitate : COS
MOS — 18; 20,15.
• Bună seara, doamnă Campbell t 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
• Vară tlrzie : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — ÎS; 18; 20.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Seară de Trio. în cadrul ci
clului „După-amiezlle muzicale 
ale tineretului" concertează : Lu
minița Ghencea — plan. ștefan 
Korody — clarinet și Iosif Caiet — 
violoncel — 19.
• Radiotelevlziunea română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert- 
dezbatere sub genericul „Creația 
contemporană intre experiment șl 
valoare" — 18.
• Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — 19,30, (sala 
Comedia) : Prizonierul din Man
hattan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : între noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20, (sala din str. 
Alex. Sahla) ; Valentin și Valen
tina — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
19,30.
• Teatrul Glulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 15, Nocturn — coregrarie- 
muzică — 21,30, (sala din str. A- 
cademiei) : Punguța cu doi bani
— 17.
• Teatru! de dramă ș! comedie 
din Constanta (la sala Teatrului 
Mic) : Hai la nouri de vinzare ; 
De genul feminin — 17; 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popescu
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cintece — 
19,30.
o Circul „București" : Intllnire la 
circ — 19,30.
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COMITETULUI CENTRAU
rAL PARTIDULUI COMUNIST DIN GUADELUPAPOINTE-A-PITREDragi tovarăși,La cea de-a XXX-a aniversare a fondării partidului dumneavoastră, comuniștii, toți oamenii muncii din Republica Socialistă România adresează Partidului Comunist din Guadelupa, tuturor comuniștilor guade- lupezi sincere felicitări, un cald salut tovărășesc de solidaritate interna- s; ționalistă, împreună cu cele mai bune urări de succes in lupta pentru . apărarea și promovarea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, f ale poporului guadelupez, pentru democrație și socialism.Reafirmăm și cu această ocazie convingerea că bunele relații de > prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Guadelupa se vor lărgi pe mai departe, în interesul celor două partide, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Plecarea delegației Camerei 
Populare a R. D. Germane, 

condusă de președintele Camerei, Gerald GettingDelegația Camerei Populare a Republicii Democrate Germane, condusă de Gerald Gotting, președintele Camerei, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit, luni dimineața, Capitala.La plecare, pe aeroportul Otoneni, delegația a fost salutată de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Maria Groza, Ilie Murgu-

lescu și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai M.A.N., Corneliu Mănescu, președintele Grupului român din Uniunea interparlamentară, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, președinții unor comisii ale M.A.N., deputați,A fost prezent dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București. (Agerpres)

viața internațională
SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE 

SUPREME A R. P. D. COREENE
Propunerea oficială adresată S.U.A. privind înlocuirea acordului 

de armistițiu din Coreea printr-un acord de pace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaDragă domnule președinte,In numele guvernului și poporului Guyanei, vă transmiț dumneavoastră, Consiliului de Stat și poporului României aprecierea mea sinceră și mulțumiri pentru caldul mesaj de felicitări primit cu ocazia celei de-a 4-a aniversări a Republicii Guyana.Vă rog să primiți aceleași bune urări pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie între țările noastre și pentru o mai mare înțelegere între națiunile lumii.Al dv. sincer,

ARTHUR CHUNG
Președintele Republicii Guyana

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți, Excelență, mulțumirile mele sincere pentru în funcțiafelicitările și bunele urări adresate cu ocazia numirii mele de prim-ministru al Danemarcei.plăcere adîncirea și consolidarea, pe mai dintre Danemarca și Republica SocialistăAștept cu bunelor relații departe, a România.

POUL HARTLING

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste RomâniaGuvernul și poporul din Mauritius mi se alătură să mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările calde transmise cu ocazia zilei noastre naționale.Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai bune urări de bunăstare personală și de prosperitate continuă poporului din România.
SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM

Prim-ministru

Plecarea tovarășului 11» Norlund,
membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din DanemarcaLuni dimineață a părăsit Capitala tovarășul Ib Norlund, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Danemarca, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.La plecare, oaspetele a fost salutat

de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R. (Agerpres)
Recepție cu prilejul celei de-a IV-a aniversări 

a creării Frontului Unit Național al Camhodgiei 
și Forțelor armate populare de eliberare naționalăCu prilejul celei de-a IV-a aniversări a creării Frontului Unit Național al Cambodgiei și Forțelor armate populare de eliberare națională, ambasadorul Regatului Cambodgiei în tara noastră, Chea San, a oferit, luni seara, o recepție.Au participat Miron Constantines- cu. vicepreședinte al Consiliului de Stat. Gheorghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Corneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului U-

nitătii Socialiste. George Macovescu, ministrul afacerilor externe, general- maior Constantin Opriță. adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

PHENIAN 25 (Agerpres). — în raportul intitulat „Cu privire la crearea premiselor pentru înlăturarea stării de tensiune in Coreea și promovarea reunificării independente și pașnice a țării", prezentat în cadrul celei de-a 3-a sesiuni a Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, Hă Dam, vicepremier al Consiliului Administrativ, ministrul afacerilor externe, a arătat că R.P.D. Coreeană propune în mod oficial Statelor Unite discutarea problemei înlocuirii a- Cordului de armistițiu din Coreea printr-un acord de pace între R.P.D. Coreeană și S.U.A.Hă Dam a arătat că problemele privind înlăturarea stării de tensiune și a factorilor externi potrivnici reunificării pașnice a Coreei, precum și cele privind semnarea unui acord de pace trebuie rezolvate direct cu S.U.A., parte interesată avînd trupe in Coreea de sud și deținînd comandamentul suprem al forțelor armate, semnatară a acordului de armistițiu. El a relevat, în context, că autoritățile sud-coreene au respins toate propunerile juste ale R.P.D. Coreene, au intensificat pregătirile militare și manevrele scizioniste, iar desfășurarea dialogului Nord-Sud a demonstrat că pacea nu poate fl consolidată în Coreea cită vreme trupele S.U.A. rămin în Coreea de sud, precum și faptul că autoritățile sud- coreene nici nu intenționează și nici nu au capacitatea de a rezolva a- ceastă problemă.

Hă Dam a arătat că printre prevederile acordului de pace ar trebui să se numere următoarele : angajamentul părților de a nu se ataca reciproc și de a evita pericolul unui conflict armat direct ; angajamentul , S.U.A. de a nu obstrucționa reunificarea independentă și pașnică a Coreei și de a nu se amesteca în treburile interne ale acestei țări ; încetarea de către părți a intensificării înarmărilor în Coreea ; încetarea considerării trupelor străine staționate în Coreea de sud ca făcînd parte din „forțele Națiunilor Unite" și retragerea in intervalul cel mai scurt a acestor trupe cu tot armamentul lor, după care Coreea nu trebuie să devină bază militară sau operațională pentru nici o țară străină.
★Adunarea Populară Supremă a R.P.D. Coreene. întrunită în cea de-a 3-a sesiune, a adoptat o scrisoare a- dresată Congresului S.U.A. in care prezintă ideile si propunerile din raportul vicepremierului Hă Dam. Scrisoarea relevă că aceste propuneri ale R.P.D. Coreene sînt menite să ducă la îmbunătățirea relațiilor dintre nordul și sudul Coreei și să promoveze reunificarea independentă și pașnică a țării, fiind, totodată, conforme cu interesele poporului a- merican și ale păcii în întreaga lume.

ROMA

Omagiu celor căzuți 
in lupta pentru libertate 

și independențăROMA 25 (Corespondentă de la R. Bogdan). — In urmă cu 30 de ani, la 24 martie 1944, un număr de 335 de cetățeni ai Romei cădeau victime masacrului organizat de ’ fasciști la Grotele Ardeatine. De atunci, an da an, în această zi Roma democratică Si antifascistă aduce un înălțător o- magiu celor căzuți în lupta pentru libertate și independență.In cursul dimineții de luni, la mausoleul ridicat în memoria celor căzuți la Grotele Ardeatine a avut loc o ceremonie solemnă. Au luat parte, alături de rudele celor dispăruți, miniștri, reprezentanți ai partidelor democratice, ai organizațiilor luptătorilor din rezistență. Din partea guvernului a adus un omagiu celor dispăruți ministrul apărării, Giulio Andreotti.O mare manifestare populară a fost organizată sîmbătă după-amiază din inițiativa Asociației naționale a partizanilor italieni (A.N.P.I.) la „Porta San Paolo", tradițional loc de întîlnire al locuitorilor Romei. Mii de cetățeni au demonstrat, ore in șir, sub lozincile : „Stop tuturor organizațiilor fasciste 1 Democrația va învinge !“ La mitingul organizat în încheierea demonstrației au luat cu- vîntul deputatul comunist Antonello Trombadori, lider al mișcării de rezistentă din Roma, și ministrul justiției, socialistul Mario Zagari, luptător în detașamentele de partizani.

ai cultelor. „NAUKA I JIZN" Bacteriile - factor antipoluantCu prilejul celei de-a 153-a versări a Zilei naționale a Greciei, ambasadorul acestei țări la București, Aristote Phrydas, a oferit, luni seara, o recepție.Au participat Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior. Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe. Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, membri ai conducerii unor instituții centrale, oameni de artă și

cultură, reprezentanți generali, ziariști.Erau prezenți șefi ai diplomatice acreditați la alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)unor misiuniBucurești,
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Campionatul mondial al echipelor din grupa B
DIN 3000, DOAR

10 LA SUTA...
După disputarea a trei etape, în clasament conduce echipa S.U.A.. cu 6 puncte (golaveraj 18—8), urmată di’, formațiile R.F. Germania — 6 puncte (17—7), Olandei — 4 puncte,României — 3 puncte (18—11), Iugoslaviei — 3 puncte (13—11), Japoniei — 2 puncte. Norvegiei și Atistriei — ambele 0 puncte.Meciul dintre reprezentativele României și Iugoslaviei, din cadrul campionatului mondial de hochei pe gheată (grupa B) de la Liubliana — desfășurat duminică seara, tîr- ziu — s-a încheiat la egalitate : 3—3 (1—0 1—1, 1—2). După cum arată

și scprurile pe reprize, lupta a fost foarte echilibrată. Golurile formației noastre le-au înscris Gheorghiu (min. 16), Varga (min. 40) și Pană (min. 52), iar cele ale iugoslavilor Go- razd Hiti (min. 43 și 45) și Rudi Hiti (min. 38). înaintea acestui meci : R.F.G. — Austria 4—2.Aseară, la Liubliana, selecționata S.U.A. a învins cu scorul de 7—4(2—0, 5—2, 0—2) echipa Olandei. Selecționata României gramată, urmînd să compania echipei R. nu a fost pro- joace astăzi în F. Germania.ÎN CÎTEVA RÎNDURIȘAH. — Turneul internațional masculin de șah a luat sfîrșit luni în Capitală odată cu desfășurarea ultimelor partide, care fuseseră întrerupte duminică seara. Primul loc în clasament a fost ocupat de maestrul sovietic Vitali Teskovski cu 11 puncte, urmat de iugoslavul Kurajița 10,5 puncte, Vesterinen (Finlanda) — 9 puncte, Vogt (R.D. Germană), Șubă (România) și Farago (Ungaria) cu cîte 8 puncte, Ciocîltea (România) — 7,5 puncte etc.

vacu (situată, la sărituri, pe locul doi, 18,60 puncte).

• Partida centrală din runda a 7-a din cadrul turneului de la Olot (Spania), disputată între maestrul internațional român Theodor Ghițescu (cu piesele negre) și marele maestru iugoslav Pedrag Ostoici s-a încheiftt remiză la mutarea a 21-a. în clasament conduc Ostoici (Iugoslavia) și Quinteros (Argentina) — cu cîte 5 puncte, urmați de Ghițescu (România), Bellon (Spania) și Lombardy (S.U.A.) — cu cîte 4,5 puncte, Ador- jan (Ungaria) — 4 puncte și o partidă întreruptă etc.GIMNASTICA. — La Moscova s-a disputat un mare concurs internațional de gimnastică, la care au participat sportivi și sportive din Japonia, Ungaria, R. D. Germană, Anglia, România, Olanda, S.U.A., Polonia, U.R.S.S. și alte țări. La individual compus masculin, pe primul loc s-a situat sovieticul Viktor Klimenko (56,65 puncte), urmat de compatriotul său Paata Șamugia (55,50 p.). întrecerea feminină a fost dominată de sportivele sovietice, clasate pe primele trei locuri. A cîștigat Svetlana Grozdova (37,90 puncte), urmată de Elena Primak (37.50 p.) și Elvira Saadi (36,85 p.). O frumoasă victorie în finala pe aparate a obținut gimnasta româncă Rodica Sabău, clasată pe locul întîi la sărituri. Rodica Sabău a realizat 18.80 puncte, între- cind-o pe cîștigătoarea concursului individual compus, Svetlana Grozdo-

PENTATLON MODERN. — La Paris a început un concurs internațional de pentatlon modern, la’startul căruia sint prezenți sportivi dii) Ungaria, R. F. Germania, Italia. România, Spania, Anglia, Franța . și alte țări. Prima probă a competiției — scrima — a revenit vest-germanu- lui Bergmann cu 1 000 de puncte. Românii Constantin Călina și Dumitru Spîrlea s-au clasat pe locurile 8—9. cu cite 876 puncte. Pe echipe, proba de scrimă a fost cîștigată de selecționata secundă a Franței — 
2 752 puncta. Echipa României pe locul patru, cu 2 597 puncte.ATLETISM. — La Irvine (California), americanul Jerry Proctor a realizat cea mai bună performanță mondială a sezonului. în aer liber, în proba de săritură în lungime, cu rezultatul de 8,27 m. Campionul olimpic al probei, Randy Williams (S.U.A.), a ocupat locul trei, cu 7,85 m.TENIS. — După două zile. In meciul Elveția—Austria, care se desfășoară la Zurich, în cadrul zonei europene a „Cupei Davis", scorul este favorabil cu 2—1 sportivilor austrieci. Partida de dublu a fost cîștigată de perechea austriacă Hans Kary—Peter Pokorny : 7—5, 6—4, 6—4 cu cuplul Petr Kanderal — Michel Burgener. • Turneul de la Tucson (Arizona) s-a încheiat cu victoria australianului John Newcombe, care l-a întrecut în finală cu 6—3, 7—6 pe americanul Arthur Ashe.HANDBAL. — La Belgrad, în meci retur pentru semifinalele „Cupei campionilor euroneni" la handbal feminin. Spartak Kiev — Radnicki Belgrad 14—12. învingătoare și în prima partidă (scor 14—8), Spartak Kiev s-a calificat în finala competiției pe care o va. disputa cu formația S.C. Leipzig.

I

SLATINA (De la corespondentul „Scînteii"). — L-am întrebat pe un reprezentant al consiliului județean pentru educație fizică și sport : „Cum se desfășoară activitatea sportivă de masă la Slatina, la sfirșit de săptămînă ?“. „Foarte bine — a fost răspunsul. La întreceri participă peste 3 000 de cetățeni ai orașului nostru". Cu gîndui de a consemna cîteva dintre acțiunile mai importante, am vizitat duminică mai toate bazele sportive din localitate. In sala de sport se desfășurau meciuri de tenis de masă pentru „Cupa tineretului". La casa de cultură : întreceri de box. Pe terenurile de sport ale liceului „Ion Minulescu", echipe de băieți și fete se întreceau la handbal. La alte baze sportive însă, deși în program tivități, era Greceanu", de handbal loc. Nici o la baza sportivă din cartierul „Cri- șan I“. Ce să mai vorbim ? Din cei peste 3 000 de cetățeni, cit ni se spunea că sint prezenți sportive de duminică, cipat 10 la sută !Desigur, numeroși asistat, duminică, la cuplaj fotbalistic. Dar cei mai mulți n-au fost la fotbal. Poate nici nu-1 preferă. Cred că la Slatina există o optică greșită : cînd pe marele stadion au loc partide oficiale de fotbal — organizatorii sportului local sint cu toții acolo sau se consideră liniștiți. De sportul de masă să se ocupe cine (și cînd) o putea ! Firește, o astfel de atitudine trebuie combătută.

figurau numeroase... ac- pustiu. La liceul „Radu spre exemplu, meciurile anunțate n-au mai avut activitate, de asemenea,
la întrecerile dacă au parti-slătineni au un interesant

BOX. Astă-seară, la Caracas

Foreman—Norton 
luptă pentru titlul mondial 

la categoria greaPe ringul unei mari* arene din Caracas, care poate adăposti peste 13 000 de spectatori, campionul mondial de box la categoria grea, americanul de culoare George Foreman, își va pune astă-seară centura în joc în fața șalangerului său, Ken Norton. Este pentru a doua oară cînd Foreman acceptă să lupte pentru titlu. Prima dată, anul trecut, l-a învins priri K.O., în rundul 3, pe Joe King Roman, un boxer fără carte de vizită. Foreman ani, neînvins titlul mondial învingîndu-1 prin K.O., în repriza a doua, * 'Noul campion al lumii pînă în prezent cîștigîndu-le inainte de limită. Șalan- gerul său, Ken Norton, și el boxer de culoare, are 29 de ani. Din cele 32 de meciuri susținute, a cîștigat 30, dintre care 23 prin „out“? A suferit două infringed, în fața lui Clay și Jose Luis Gatcia.

(in vîrstă de 25 de în carieră) a cuceritpe Joe Frazier, a susținut 39 de meciuri, 36

v r e e a
Iert In țară s Vremea a continuat să 

se răcească în majoritatea regiunilor. 
Cerut a fost mal mult acoperit în sud 
șl est și senin în nordul Banatului, 
Transilvania și Maramureș. Numai în 
sudul Banatului, Izolat, a plouat slab. 
Vîntul a continuat să prezinte Intensi
ficări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia, 
Banat șl sudul Transilvaniei. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila Intre un 
grad la CImpulung Muscel și Tulnld

șt 19 grade la Gurahonț, Chișlneu Crlș 
și Holod. In București : Cerul a fost 
mai mult noros. Vîntul a suflat po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 șl 29 martie. In țară : Cerul va fl 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
ploi slabe, locale, In a doua parte a 
Intervalului. Vîntul va prezenta inten
sificări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor fi cuorinse între mi
nus 5 și plus 5 grade, iar maximele 
între 7 și 17 grade. In București : Cerul 
va fi temporar noros, favorabil ploii 
slabe în a doua parte a Intervalului. 
Vînt botrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

în organizarea Clubului sportiv școlar București, la sfirșitul acestei săptămîni are loc un concurs de sală și un cros pentru tinerii atleți (juniori și copii) din toată țara. întrecerile — pe categorii de vîrstă și ne probe — se desfășoară sîmbătă după-amiază și duminică dimineață, in sala „23 August". Crosul — cu un traseu situat in incinta parcului sportiv „23 August" — se dispută duminică, la ora 12.

Președintele Conferinței mondiale a energiei, Octavian Groza, ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a plecat, luni seara, la Roma pentru a participa la lucrările comitetului de conducere al Conferinței mondiale a energiei.. Delegația de oameni de afaceri din Japonia, condusă de Hisașhi Murata, vicepreședintele firmei „Mitsui", .care se află într-o vizită în țara noastră, a fost primită, în cursul zilei de luni, de membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior, Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, Ministerului Agriculturii, Industriei A- limentare și Apelor, Ministerului Industriei Ușoare, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Camerei de Comerț și Industrie, UCECOM și ai unor întreprinderi de comerț exterior. Oaspeții au avut, de asemenea, întrevederi la Ministerul Afacerilor Externe.In cursul convorbirilor au fost abordate probleme privind relațiile de colaborare și cooperare economică dintre cele promovare două țări, modalitățile de a acestora în viitor.
★firmei japoneze „Dainip- condusă de Yuzo Ka-Delegația pon Ink", bata, director al firmei, care a participat la constituirea societății mixte româno-japoneze „RONIPROT", a părăsit Capitala.„Apreciez că înființarea societății -RONIPROT» marchează un moment important în dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Japonia, ea contribuind la lărgirea cooperării tehnice și științifice dintre cele două țări — a declarat înainte de plecare conducătorul delegației. La «RONIPROT» se vor produce, anual, într-o primă fază, circa 60 000 de tone de proteine sintetice destinate sectorului zootehnic".Sojiro Ishizuka, director general adjunct al societății mixte „RONIPROT", a adăugat : „Proteinele sintetice constituie o ramură de mare viitor. Societatea noastră mixtă va realiza asemenea proteine la nivelul celor mai înaintate tehnologii și cercetări pe plan mondial. Șînt ^încredințat deveni ciată". că marca «RONIPROT» va curînd cunoscută și apre-
★după-amiază a fost încheiat.Luni___ ____________ _ __________la București. Protocolul de colaborare pe anul 1974 dintre Uniunea Ziariștilor din Republica Socialistă România si Uniunea Ziariștilor dip R. S. F. Iugoslavia, document semnat de președinții celor două uniuni — Nestor Ignat și, respectiv, Vladimir Djurkovici.Cu prilejul, vizitei în țara noastră a președintelui Uniunii Ziariștilor din R.S.F.I., însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iugoslaviei la București. Bozidar Bukimirici, a oferit un cocteil. (Agerpres)

PRONOEXPRESCîștigurile tragerii din 20 1974.EXTRAGEREA I : Cat. a 2,05 variante a 43 142 lei ; a 4,75 a 18 620 lei ; a 4-a : 34,20 lei ; a 5-a : 141,35 a 626 lei ; 4334,20 a 40 lei.REPORT CATEGORIA I : lei.

martie
aa

2- a :3- a :2 5866-a :88 442EXTRAGEREA a Il-a : Cat. A : 2 variante 10% a 100 000 lei ; B : 10,50 a 9 220 lei ; C : 41,35 a 2 341 lei ; D : 2559,50 a 60 lei ; E : 133,90 a 200 lei ; F : 3148,35 a 40 lei.REPORT CATEGORIA a Il-a : 
54 579 lei.

Revista sovietică „NAUKA I JIZN" (Știința și viața) publică, sub semnătura lui I. Simakov, un articol in care descrie una din cele mai noi metode de purificare -a mediului inconjurător.Poluarea mediului înconjurător, pericolul pe care-1 poate produce sînt preocupări întîlnite aproape în toate țările din lume. Procesele de producție, aflate în strînsă legătură cu cerințele omului contemporan, lasă în urma lor cantități însemnate de reziduuri. Ce se poate face cu ele 7 Varianta optimă este găsirea Unor metode de utilizare totală. Un mare rol în rezolvarea acesței probleme complexe vor trebui să-l joace metodele biologice de purificare a mediului, fapt recunoscut de numeroși oameni de știință. „Biologia nu trebuie să scape din vedere .— scrie profesorul vest-german S. Balke — că R prpgrșșul tehnic ridică probleme, re- ,;^olyabije numai prin mijloace biolo-. gice. Pînă acum, tehnica și-a asumat ;-.pțbliggții supercomplexe, la îndeplinirea cărora nu a ajuns. S-au elaborat metode abiologice a reziduurilor. Or, s-au redus <’ permutări în spațiu a______________ v.la apariția, în ultimă instanță, a unor noi surse de poluare a atmosferei".în natură, purificarea biologică a mediului se face de la sine. Timp de milioane de ani s-au stabilit relații ecologice ferme, în care pînă și cele mai mici organisme vii dețin un rol important. Studiind plexe existente în :

la utilizarea lor în vederea alcătuirii diferitelor instalații de epurare.Iată cîteva tipuri de asemenea aparate : biofiltrele, in care elementul funcțional este o peliculă bacte- riană subțire, apoi așa-numitele „iazuri biologice",. în care la purificarea apelor reziduale particip^ întreaga populație (flora și fauna) acvatică și, . în sfirșit, marile rezervoare din beton, în care apele reziduale sînt epurate printr-un puternic curent format din bule foarte mici de aer. Factorul purificator (in cadrul rezervoarelor amintite) este nămolul activ, respectiv totalitatea de plante și microorganisme. Acest component viu este creat de. om. In cazul surplusului de oxigen (bulele de aer) și a afluxului

curățită. Apa este astfel gata de a fi utilizată în continuare, iar nămolul poate fi inclus din nou în procesul de purificare.Pe suprafața „fulgilor" — și chiar printre ei — meroase organisme mici, ce, atît pluricelulare, cit lare cu funcții foarte Ele se hrănesc cu bacterii, dis- trugîndu-le pe cele îmbătrinite și mai puțin active. De asemenea, bacteriile izolate neunite in „fulgi" vor fi și ele consumate. Microfauna purifică astfel apa de toate particulele aflate in afara „fulgilor".Nămolul activ nu se adaptează imediat la purificarea apelor din canalele de scurgere. Sînt necesare cîteva luni pentru formarea unor asemenea asocieri de organisme.'In bazinele - de--beton prin, care

de bacterii există nu- microscopi- și unicelu- importanteJ hrănesc cu bacterii.pe cele îmbătrinite

de înlăturare , aceste metode de multe ori la simple . -„-‘,1- a reziduurilor și

I corelațiile com- natură s-a ajuns

• <<i¥ciHă feurâhții dăt'aer stadiul der-pti-:. "rtficăre â'apei'bste". verif leat cu ajufo- 'și pentru controlul biologic. Studiind o probă de nămol la microscop și stabilind ce fel de microorganisme există și în ce cantitate, se poate ajunge Ia o concluzie în legătură cu starea ■ de funcționare a instalației de purificare. Dacă gradul de puritate a apei scade, înseamnă că în nămolul activ au apărut numeroase bacterii filiforme. Acestea apar numai în cazul insuficienței oxigenului. Mărind doza de oxigen, se poate obține un echilibru al lumii animale in direcția dorită.

de substanțe organice (apele rezidită’- ________ _ ___ ___________ ______ ____lq) în nămolul «ctiv <e dezvoltă fer- smjHîW/'fchiîfflce. Există mdWd^tiginos bacteriile și, în general, ..microfauna. Bacteriile se aglomerează asemenea unor fulgi, dominînd o imensă suprafață de lucru — aproximativ 1 200 mp. la un metru cub de nămol și degajă fermenți care acționează asupra poluanților organici, disociindu-i pînă la simple molecule minerale. Intervine așa-numita mineralizare.Datorită faptului că bacteriile sînt aglomerate în „fulgi", nămolul activ se sedimentează ușor și poate fi lesne separat de apa deja epurată —
„Aceste fapte nu se petrec în 1880...“„Aceste fapte șe petrec in 1973, nu In 1880...“ — așa începe un articol dedicat condițiilor de muncă și de viață ale ucenicilor din Franța, publicat în săptămînalul parizian „L’Unite", din care extragem fragmentele de mai jos :„Lucrez 10 ore pe zi șt șase zile 

din șapte. Patronul mă plătește cu 
45 de franci pe săptămină". Cel că
ruia ii aparține aceste cuvinte este 
un băiat de 16 ani, care lucrează în
tr-o lăptărie din Bordeaux. Nu e 
singurul caz ; după datele furnizate 
de sindicate, Ministerul Educației 
Naționale și Camera de Comerț, nu
mărul lor ar oscila între 200 000 și 
300 000.

Cine sînt acești ucenici 1 Sint ti
neri intre 16 și 20 de ani. Cel puțin 
16 ani, pentru că incepind din 1959, 
pină la această virstă, invățămintul 
este obligatoriu. Asta in teorie, pen
tru că in practică intervin unele de
rogări ; de pildă, sint tineri care „se 
descurcă greu" cu școala pe care o 
părăsesc pentru a deveni ucenici in 
prăvălia unui comerciant sau ate
lierul unui meșteșugar. Mai mult de 
jumătate din numărul lor intră in 
timpul muncii fără să fi obținut mă

car certificatul de studii primare. 
Motivele de ordin economic sint de
sigur destul de puternice pentru a-i 
determina pe unii să devină . uce
nici. Băieții și fetele pe care ii ve
dem că vind grămezi de piine sau 
curățind prin ateliere și-au ales a- 
ceastă meserie numai pentru că au 
găsit un loc liber de ucenic. Proble
ma și totodată drama constă in fap
tul că această alegere, făcută in vir
tutea hazardului, la o virstă de 16 
ani va influență întreaga lor viață. 
Cine poartă enorma responsabilitate 
a unei asemenea decizii ? Copiii ? 
întreprinzătorii nu pot încheia con
tracte pentru ucenicii care nu ur
mează cursurile profesionale ale 
unor centre special create, dar 
statisticile arată că 13 la sută 
din numărul ucenicilor in virstă 
de la 17 la 20 de ani lucrează fără 
contract, acest procentaj ridicindu-se

la 67 la sută în rindurile celor in 
virstă de la 13 la 16 ani. Salariile 
ucenicilor sint fixate și ele după bu
nul plac al patronilor. Organizația ti
nerilor muncitori creștini a întreprins 
o anchetă ale cărei rezultate sint 
de-a dreptul surprinzătoare : 2,5 la 
sută din numărul ucenicilor in virstă 
de la 13 la 16 ani lucrează peste 70 
de ore pe săptămină, iar 24,2 la sută 
intre 49 și 70 de ore.

Reglementările in vigoare ofe
ră patronilor din abundență mină 
de lucru docilă și ieftină pentru că 
tinerii între 14 și 16 ani sint consi
derați incă „școlari". Devreme ce nu 
sint formați ca meseriași, ci abia ur
mează să se formeze, patronii ii plă
tesc cum vor. De altfel, munca la 
patron, botezată pudic „ucenicie", 
este considerată nu ca un serviciu 
pe care ucenicul îl prestează stăpi- 
nului ci, dimpotrivă... un serviciu pe 
care stăpînul îl prestează ucenicu
lui... Se ințelege de ce, in asemenea 
condiții, patronii profită de munca 
tinerilor ucenici, găsind in ea o a- 
devărată „mină de aur".

CORESPONDENTĂ DIN GENEVA

Viitorul automoirihilui si... automobSuI viitonituiCare este soarta automobilului ? întrebarea, fără a fi formulată ca atare, poate însă figura în mod îndreptățit ca „moto" pe frontispiciul celei de-a 44-a ediții a Salonului . internațional auto, deschis în aceste zile la Geneva. Spre deosebire de edițiile anterioare, accentul cade, de această dată, nu pe etalarea „eleganței", a vitezei, demarajului sau puterii celor mai noi tipuri de produse ale diverselor firme vest-euro- pene, nord-americane sau japoneze, ci pe gradul de securitate și, maț ales, pe consumul (cît mai redus, evident) de combustibil.Mai mult, preocupările tot mai, marcate din ultima vreme legate de foamea de energie, de creșterile puternice ale prețurilor la benzină în lumea întreagă, de protecția mediului înconjurător, de stăvilirea accidentelor au conferit actualei ediții a salonului o nouă dimensiune — aceea de veritabilă dezbatere cu

Implicații de ordin economic și sociologic, asupra viitorului automobilului, asupra locului și rolului său în contextul civilizației.Pornind de la observația că industria automobilului poate fi considerată un adevărat „barometru al concentrării industriale", alocuțiunile rostite cu prilejul inaugurării salonului, au evocat în acest sens „norii care se anunță la orizont". Tendințele favorabile manifestate în ultimii 25 de ani in domeniul respectiv s-au schimbat — au observat vorbitorii ; între dificultățile întîm- pinate astăzi de industria automobilului, ca și de alte sectoare industriale ale țărilor occidentale, ei au ținut să amintească repercusiunile fenomenului inflaționist, ale reacției societății la accentuarea poluării și criza de energie. Din a- cest punct de vedere s-a apreciat că nici perspectivele pentru 1974 nu sînt optimiste. în legătură

cu aceasta, președintele Confederației Elvețiene, Ernst Brugger, ținea să precizeze că, chiar dacă „efectele șocului cauzat de criza petrolieră s-au atenuat întrucitva", „timpurile supraabundenței și risipei au dispărut pentru totdeauna".Prezenta ediție a salonului este, de altfel, semnificativă din acest punct de vedere. Se remarcă expozanți preocupați mai ales de aspectul economicității, care iși recomandă prototipurile cu inscripții de genul : „6 litri la suta de kilometri". în , același context se înscrie preocuparea publicului pentru autoturismele de capacitate mică și cu consum redus — în detrimentul „monștrilor vitezei", dar și ai consumului de benzină. în această privință, cei ce se așteptau, în primul rînd, la prezentarea în premieră a unor modele deosebite s-au văzut dezamăgiți, lista noutăților fiind mult mai redusă față de alți ani.

Și poate că nu este cu totul intimplător interesul manifestat de vizitatori pentru „proiecția în istorie" realizată de o expoziție organizată în cadrul salonului, unde printre „vedete" se numără limuzina „Graf und Stiff", livrată in 1914 lui Franz Josef sau o „isota Fraschini" din 1897, cu roți de lemn. O „aluzie" ...discretă la tendința de scumpire a materiilor prime, între care a cauciucului ?Privit în ansamblu salonul auto genevez 1974 exemplifică, prin exponatele sale, care ocupă mai mult de 30 000 metri pă- trați, momentul actual al evoluției automobilului, marcat în principal de noua abordare a problemelor energiei la scara mondială. „Ramura automobilului — declara la deschiderea salon'ului președintele Confederației Elvețiene — se află în centrul tensiunilor economice provocate de criza petrolului".
Corneliu VLAD



viața internați
Conferința pentru securitate CAMBODGIA BRAZZAVILLE

și cooperare în Europa

CONSENS PRIVIND IMPORTANTE ASPECTE 
ALE COLABORĂRII TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

GENEVA 25 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor celei de-a II-a faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, o atenție deosebită se acordă cooperării tehnico- științifice. Participanții la conferință au căzut de acord asupra unor elemente importante care să fie incluse în documentele finale privind domeniile de cooperare tehnico-științifică.Astfel, în domeniul energiei se prevăd cercetări vizind realizarea unor noi tehnici și tehnologii de producere, de transport și de . distribuire a energiei, în vederea îmbunătățirii utilizării resurselor de energie existente. Totodată, se consideră necesară amplificarea cercetărilor privind obținerea unor noi surse de energie. Aceleași preocupări se reflectă și în privința cooperării în domeniul cercetărilor legate de conceperea și realizarea unor noi procese tehnologice, echipamente și instalații tehnice.Se preconizează dezvoltarea cooperării europene în explorarea spațiului extraterestru și în studierea resurselor naturale ale Pămîntului și ale biosferei pe baza observațiilor de la distanță, îndeosebi cu ajutorul sateliților și al rachetelor-sondă.Tehnologia transporturilor, care constituie un alt domeniu unde se prevede o dezvoltare a cooperării tehnico-științifice europene, cuprinde un ansamblu de cercetări privind ameliorarea mijloacelor de transport și a tehnologiilor aplicate în realizarea și exploatarea rețelelor de transport.O mare varietate de preocupări cuprinde și domeniul noilor tehnologii privind mașinile electronice de calcul și sistemele de telecomunicații, precum și diferitele aplicații ale acestor tehnici moderne. In acest cadru foarte cuprinzător se prevăd două direcții principale de cercetare. Prima se referă la perfecționarea continuă a performanțelor tehnice ale ordinatoarelor și a sistemelor de telecomunicații, iar cea de-a doua cuprinde

dezvoltarea tehnicilor și a metodelor de utilizare a ordinatoarelor și a sistemelor de telecomunicații.în domeniul fizicii, participanții au reținut studiul unor probleme actuale privind fizica particulelor elementare, fizica plasmei, precum și o serie de domenii ale fizicii nucleare, teoretice și experimentale.O................................... “dată niul care ritare, chimia polimerilor, a produselor naturale, a metalelor și aliajelor, aplicarea progreselor chimiei în industrie, construcții și agricultură, precum și cercetările legate de punerea la punct a unor noi tehnologii în industria chimică.în domeniul agriculturii, cercetările se vor concentra asupra unor metode și tehnici noi, prin care să se realizeze o creștere a productivității pentru diferitele culturi, precum și- în domeniul zootehniei. De asemenea, se prevede dezvoltarea cooperării în privința diferitelor tehnologii de irigare și a altor lucrări de ameliorare a solului, precum și în ceea ce privește proiectarea, construirea și exploatarea mașinilor agricole.Noile metode și tehnici care pot fi folosite în lupta împotriva poluării mediului înconjurător, și pentru protecția naturii constituie un alt domeniu de cooperare, asupra căruia participanții au căzut de acord.In domeniul medicinii și al sănătății publice, cercetările pe plan european se vor ocupa îndeosebi de studiul bolilor cardiovasculare, tumo- rale și virale, de unele probleme actuale din domeniile biologiei mole- culare, neurofiziologiei, pediatriei și gerontologiei și se vor completa cu acțiuni concrete privind punerea la punct și experimentarea unor noi medicamente în aceste domenii.Cercetările meteorologice și hidrologice, precum și cele din domeniile oceanografiei și seismologiei vor constitui, de asemenea, în viitor domenii în care se va dezvolta cooperarea tehnico-științifică europeană.

atenție deosebită a fost acor- cooperării europene în dome- științelor chimice, domeniu in participanții au reținut, ca prio-

legitime ale poporului din Zimbabwe
Comitetul O.N.U. pentru decolonizare a audiat 

pe reprezentanții Z.A.N.U. ți Z.A.P.U.NEW YORK 25 (Agerpres). — Comitetul O.N.U. pentru decolonizare, care examinează problema discriminării rasiale în Rhodesia, a audiat pe reprezentanții mișcărilor de eliberare națională care luptă pentru recunoașterea drepturilor legitime ale poporului din Zimbabwe, împotriva regimului rasist al lui Ian Smith.Reprezentantul Uniunii Naționale Africane „Zimbabwe" (Z.A.N.U.), Noel Mukono, a relatat în fața comitetului despre intensificarea luptei forțelor patriotice, care a cuprins regiunile de nord și de est ale țării. Succesele patrioților, a arătat el, au dus la intensificarea acțiunilor represive din partea autorităților rasiste de la Salisbury. Pentru a înăbuși lupta patrioților, regimul rasist recurge la arestări în masă In rîn- durile populației de culoare, la deplasarea forțată a locuitorilor din raioanele în care operează forțele patriotice — a spus delegatul Z.A.N.U. La rîndul său, reprezentantul Uniunii Poporului African „Zimbabwe" (Z.A.P.U.), George Silundka. a declarat că regimul de la Salisbury se menține la cîrma tării numai datorită sprijinului unor puteri străine și a neîndeplinirii de către Anglia a responsabilităților ce îi incumbă în Rhodesia. El a arătat că O.N.U. trebuie să adopte măsuri hotărîte pentru ca rezoluțiile sale privind boicotarea pe plan economic șl politic a regimului lui Ian Smith să fie respectate întocmai de către toate statele. Aceasta, a spus vorbitorul, ar reprezenta un ajutor real pentru mișcarea de eliberare națională din Rhodesia.

Afrl- auto- au a-cretar al Congresului Național can din Rhodesia, a arătat că ritățile rasiste de la Salisbury restat. în ultimul timp, noi membri ai acestui partid. El a menționat că este vorba, în cea mai mare parte, de lideri ai organizațiilor provinciale ale Congresului Național African.Pe de altă parte, un fost deputat «părtinind acestui partid s-a pronunțat din nou. potrivit agenției France Presse, pentru tinerea unei conferințe constituționale asupra viitorului Rhodesiei. la care să fie reprezentată populația de culoare care formează majoritatea populației.
ÎNCHEIEREA conferinței

PARTIDULUI DE STÎNGA
COMUNIȘTII DIN SUEDIA

★SALISBURY 25 (Agerpres). — Intr-o declarație reprodusă de ziarul „Sunday Mail", Edison Sithole, se-

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — La Stockholm s-au încheiat lucrările Conferinței Partidului de Stînga — Comuniștii din Suedia,' consacrată problemelor’ solidarității cu lupta de eliberare națională a popoarelor. A fost adoptată hotărîrea de a se crea un fond de solidaritate internațională al partidului, care va fi destinat in special sprijinirii lucrărilor de reconstrucție In R.D. Vietnam, a luptei altor popoare pentru drepturile lor naționale și sociale.

Adunare cu prilejul 
aniversării F. U. N. C.CAMBODGIA 25 (Agerpres). — După cum relatează agenția khmeră de informații (A.K.I.). cu prilejul celei de-a patra aniversări a creării Frontului Unit Național al Cambod- giei (F.U.N.C.) și a Forțelor armate de eliberare națională ale poporului cambodgian, într-una din zonele e- liberate ale Cambodgiei a avut loc o adunare, consacrată trecerii in revistă a evoluției situației din țară în ultimii patru ani și stabilirii sarcinilor de viitor în lupta pentru înfrîngerea inamicului, eliberarea Pnom Penhu- lui și a întregii Cambodgii. La adunare au luat parte membri ai Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.). reprezentanți ai Forțelor armate de eliberare și ai unor organizații din cadrul F.U.N.C. veniți din diferite regiuni ale tării.Participantii au relevat victoriile de importanță istorică repurtate în ultimii patru ani de poporul cambodgian și forțele sale armate, care au eliberat peste 90 la sută din teritoriul țării, cu regiuni cuprinzînd 5,5 milioane de locuitori, iar în prezent desfășoară o puternică ofensivă contra inamicului în zona capitalei și în alte regiuni. Au fost subliniate, de asemenea, marile victorii ale zonelor eliberate în domeniul sporirii

ORIENTUL
APROPIAT

DAMASC 25 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a primit, duminică, pe ministrul de stat saudit pentru afacerile externe, Omar Sakkaf, aflat într-o vizită oficială la Damasc. Cu acest prilej, șeful diplomației saudite a transmis președintelui sirian un mesaj din partea regelui Feisal.Referindu-se la vizita lui Omar Sakkaf la Damasc, agenția M.E.N. relevă că acesta va avea consultări cu oficialitățile siriene asupra situației actuale din Orientul Apropiat.CAIRO 25 (Agerpres). — O delegație de tehnicieni ai marinei americane, condusă de amiralul Brian Mc Cauley, a sosit la Cairo, în vederea începerii lucrărilor preliminare de deblocare a Canalului Suez, transmite agenția France Presse. Amiralul Mc Cauley va avea întrevederi, în această problemă, cu Machhour, președintele organismului canalului.începutul lucrărilor este prevăzut pentru primele zile ale lunii aprilie.DAMASC 25 (Agerpres). — Un comunicat militar, dat publicității la Damasc, informează că în cursul zi- ' lei de luni a avut loc un nou duel de artilerie siriano-israelian pe frontul de pe înălțimile Golan. „Artileria noastră, arată comunicatul, susținută de tancuri, a bombardat pozițiile inamice, pentru a le reduce la tăcere".TEL AVIV 25 (Agerpres). — Unități. siriene de tancuri și artilerie au deschis luni focul asupra unor poziții israeliene deținute pe înălțimile Golan, a anunțat un purtător de cu- vînt militar israelian.

alproducției de bunuri materiale, creșterii nivelului de trai al populației, precum și în direcția dezvoltării forțelor armate populare. Totodată. au fost relevate succesele de prestigiu ale F.U.N.C. și G.R.U.N.C. pe plan diplomatic.Adunarea a adresat poporului cambodgian și forțelor sale armate chemarea de a lupta în continuare cu hotărîre pentru înfăptuirea programului F.U.N.C., a dezideratelor cuprinse în declarația 1^70 a lui Norodom statului Cambodgia, F.U.N.C.. de a milita tru depășirea tuturorpentru apărarea zonelor eliberate și sporirea potențialului lor productiv, în vederea înfrîngerii definitive a inamicului.

din 23 martie Sianuk, șeful președintele neabătut pen- dificultăților,

Expoziția „România - prietenie 
și solidaritate cu popoarele 

africane și arabe, cu mișcările
de eliberare națională"

BRAZZAVILLE 25 (Agerpres).— 
La Brazzaville s-a deSchis, sub 
uspiciile 
prietenie 
arabe o 
prietenie 
poarele 
mișcările 
lă“. Expoziția 
ximativ 70 de fotografii, 
de textele documentelor politice și 
economice semnate in cursul re
centelor vizite ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Libia, Liban, 
Siria, Irak, Liberia, Guineea, pre-

a- 
deAsociației congoleze 

cu popoarele africane și 
expoziție „România — și solidaritate cu po- 

africane și arabe, cu 
de eliberare naționa- 

cuprinde apro- 
insoțite

cum și imagini din timpul convor
birilor avute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu lideri ai Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Parti
dului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde și ai Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de ambasadorul României la 
Brazzaville, Gheorghe Stoian.

Materialele expuse au fost pri
mite cu viu interes de oficialitățile 
și asistența congoleză.

o
agențiile de presă transmit

Convorbiri sovieto—ame
ricano. Agenția T.A.S.S. informează că, la Moscova, au avut loc convorbiri între L. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., A. Gro- mîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și H. Kissinger, secretar de stat Au fost discutate probleme țiilor bilaterale în legătură piața vizită in U.R.S.S. a telui R. Nixon, probleme limitarea înarmărilor de lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

Președintele C.C. al P.C.
CllineZ, ^ao Tzedun, l-a primit pe Julius Nyerere, președintele Tanzaniei, care se află la Pekin. Au fost de față Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, alte persoane oficiale.

care In precedentele alegeri deținuse 43,5 la sută din voturi, a obținut acum 35,6 la sută. Partenerul P.S.D. în coaliția guvernamentală, Partidul Liber-Democrat (P.L.D.) al lui ția 3,3 Walter Scheel, și-a întărit pozi- obținînd 9_la sută din voturi, cu mai mult decît în 1970.al S.U.A. ale rela- cu apro- președin- legate de strategice și
Guvernul suedez a anunțat că va tripla, în anii 1974—1975, ajutorul material pe care îl acordă Frontului de Eliberare din Mo- zambic (FRELIMO). Recent, ministrul suedez de externe, Even Andersson. a condamnat atrocitățile comise de trupele colonialiste portu- i-se pentru desfă- 

1 pe plan interna- pune capăt o-pri-

Cel mai important zăcă- 
mînt petrolifer egiptean 8 fost descoperit în Golful Suez, în a- propiere de localitatea Ras-Gharib. Exploatarea lui va furniza anual 18 milioane tone de petrol. Oficiul egiptean al petrolului a anunțat că, în curînd, vor fi puse în funcțiune pu- țtlri de extracție, ceea ce va asigura, intr-o primă etapă, o extracție zilnică de 60 000 barili.

Al 24-lea Congres inter
național de sociologie,3 câ* rui tematică se referă la propășirea multilaterală a țărilor în curs de dezvoltare, își desfășoară lucrările la Alger. Congresul reunește peste 530 de profesori, cercetători și alți specialiști din aproximativ 70 de țări. Delegația română este condusă de prof. Constantin Nicuță, șeful catedrei de sociologie a Universității din București.

gheze, pronunțîndu- șurarea de eforturi tional pentru a se mării colonialiste.
Congresul extraordinar 

al Partidului Socialist Fran
cez ^*‘a ‘ncbeiat lucrările prin adoptarea unor rezoluții asupra modificării statutului P.S.F. A fost a- doptată, totodată, o rezoluție asupra situației economice, politice și sociale din Franța, in care Partidul socialist își reafirmă sprijinul acordat programului comun de guvernă- mînt al Uniunii stîngii. precum și o declarație de politică generală a P.S.F.

0 expoziție internaționa
lă de materiale de con
strucții, la care Part*ctPă Ș> întreprinderea românească de comerț exterior Vitrocim, prezentînd exponate din toate materialele de construcții oferite la export de întreprinderile Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, a fost deschisă la Utrecht. Standul românesc a fost vizitat de ministrul construcțiilor de locuințe al Olandei, M.J.P. Greujetens. de președintele Federației construcțiilor de locuințe a tării gazdă. S. Eijkelenburg. precum si de reprezentanți ai unor importante firme din sectorul materialelor de construcții.

Contacte bulgaro—vesî- 
germanS. ?etar Mladenov, ministrul afacerilor externe al R.P. Bulgaria, și Walter Scheel, ministrul a- facerilor externe al R.F. Germania, au început luni, la Sofia, convorbiri consacrate discutării relațiilor reciproce și unor probleme ale situației internaționale.

Sesiunea Consiliului mi
nisterial al Ligii Arabe 8 a deschis luni la Tunis. Participă miniștrii de externe șau alți reprezentanți din 20 de țări membre ale a- cestui organism, precum și lideri ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.L.P.).

La Universitatea Columbia 
din New York a avut loc des
chiderea festivă a cursurilor de 
„Societate românească contem
porană și sociologie marxistă" 
ale catedrei „Nicolae Iorga". Ti
tularul catedrei, Achim Mihu, 
profesor la Universitatea din 
Cluj, și-a inaugurat cursurile 
cu o prelegere in care a relevat 
contribuția școlii românești de 
sociologie la progresul acestei 
științe.

Tn orașul vest-german Essen 
s-a deschis „Expoziția interna
țională de camping și ambarca
țiuni 1974“. România participă 
cu un stand prezentînd puncte 
de mare atracție turistică din 
țara noastră. Intr-un interior de 
casă țărănească pot fi admirate 
obiecte de artă populară româ
nească. La deschidere, standul 
românesc a fost vizitat de mi
nistrul federal de interne, Hans- 
Dieter Genscher.

• KASBAH VA FI SAL-

cuit din pitorescul cartier al Algerului Kasbah sînt avariate. Centru istoric și punct de atracție pentru turiști, acest cartier este renumit prin specificul arhitectonic, pitorescul străzilor înguste și întortocheate, prin minunatele mozaicuri și moschei pe care le adăpostește. Edilii orașului au constatat că, pe lingă locuințe, o serie de monumente istorice, încărcate de vreme, sînt amenințate cu degradarea. Ca urmare, a fost elaborat un „plan de înnoire și reconstruire a Kasba- hului".

In cadrul tradiționalei „ofensive de primăvară", peste 250 000 de oameni al 
muncii au manifestat, la Tokio, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață.

In alegerile comunale 
din landul Schleswig-Hol
stein Ul-F.G.), Uniunea Creștin-De- mocrată (U.C.D.) a cîștigat. obți- nind 53,1 la sută din voturi, cu 7,7 mai mult ca în alegerile din 1970, majorîndu-și, totodată, la 380 numărul de mandate deținute în consiliul local. Partidul Social-Democrat al cancelarului Willy Brandt,

Congresul național al 
mișcării franceze pentru 
apărarea păcii s a încheiat la Paris. Congresul, prilejuit de împlinirea a 25 de ani de existență a mișcării, a adoptat un proiect care are în vedere numeroase acțiuni jinul apărării păcii, printre adunare la scară națională, test împotriva experiențelor re, în favoarea dezarmării.

în spri- care o de pro- nuclea-
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

brasilia Priorități economice 
ale programului guvernamental

La capătul unei reuniunl-maraton, tu nopți albe și discuții aprinse care s-au prelungit cu mult dincolo de limitele de timp stabilite inițial, „cei nouă" din Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.), întruniți la Bruxelles, au ajuns sîmbătă seara la un compromis în problemele agricole. Participanții au răsuflat ușurați : noile prețuri la produsele agricole pentru viitoarea cafnpa- nie (1974—1975) au fost fixate și ele par să satisfacă pe fiecare în parte. Caracterul de compromis al formulei adoptate este relevat, între altele, de faptul că prețurile vor crește în medie cu 10 la sută, în loc de 7 la sută cît propusese Inițial Comisia executivă a Pieței comune, și de 14 la sută — cît au cerut organizațiile profesionale ale agricultorilor din țările membre.„Nici învingători, nici învinși". Astfel a apreciat Josef Ertl, ministrul vest-german al agriculturii și președintele în exercițiu al Consiliului ministerial al C.E.E., rezultatele actualelor negocieri. în fața reuniunii s-au aflat dificultăți considerate la început greu de depășit. Nu era vorba numai de a pune de acord pozițiile diferite ale „celor nouă" pri- : vind nivelul prețurilor, ci și de a răspunde recentelor cereri formulate . de Marea Britanie. Noul cabinet la- i burist a declarat că se va opune, la 4 Bruxelles, oricărei creșteri a prețuri- n1. lor la produsele agricole care ar ' antrena scumpirea costului vieții în

Marea Britanie și va cere, totodată, ameliorarea veniturilor obținute de unele categorii de agricultori englezi. Londra își avertiza, astfel, partenerii din Piața comună că va continua politica bazată pe subvenții naționale acordate agricultorilor, pe care
din bruxelles, experții Comisiei executive a Pieței comune —însărcinați cu găsirea unei formule de compromis — s-au aflat în situația de „a împăca apa cu focul". Ei au găsit însă soluția „salvatoare" într-un paragraf din acordul de aderare a An

BRUXELLES

Compromis provizoriu
în problemele „Europei verziu

precedentul guvern (conservator) se angajase să o abandoneze treptat ca o condiție a aderării Angliei la C.E.E. Cu alte cuvinte, Marea Britanie aduce în discuție însăși politica agricolă comună, care exclude asemenea practici, de natură să accentueze concurența în „Europa verde".O dată în plus, relevă observatorii

gliei la C.E.E., care prevede anumite derogări- provizorii de la regulile comunității. Faptul că Anglia a fost autorizată să continue acordarea de subvenții încă șase luni face ca efectele noii creșteri a prețurilor să nu fie resimțite de consumatorii britanici — dar aceasta, desigur, nu reprezintă o reglementare definitivă a

problemelor. „Pentru moment, scrie agenția FRANCE PRESSE, Piața comună agricolă a fost salvată. Soluțiile sînt însă provizorii și ele atl fost adoptate mai mult în dorința de a se evita un eșec la acest prim contact cu noul guvern laburist".De altfel, recenta reuniune de la Bruxelles a constituit, din acest punct, de vedere, și un fel de „test". „Dorește Marea Britanie să revizuiască principiile de bază ale «Europei verzi», sau se va mulțumi să smulgă concesii substanțiale de la partenerii săi ?“ — iată întrebarearidicată de comentatorul ziarului „LE MONDE". După cum se știe, partidul laburist a insistat în mod deosebit, în timpul recentei campanii electorale, asupra ideii de „rene- gociere" a condițiilor de aderare la C.E.E., pe care le consideră deosebit de împovărătoare pentru Anglia. Dar nici după declarațiile de politică externă pe care șeful diplomației britanice, James Callaghan, le-a făcut săptămîna trecută în Camera Comunelor comentatorii occidentali n-au putut să-și formeze o idee mâi clară asupra a ceea ce așteaptă Londra de la aceste „renegocieri", care atîrnă ca o sabie a lui Dam'ocles deasupra Pieței comune. Se așteaptă ca ministrul de externe britanic să aducă noi clarificări duminică, la Luxemburg, în cursul primului contact cu colegii săi din celelalte țări ale comunității.
Gh. CERCELESCU

La patru zile după ceremonia instalării sale în funcție, noul președinte al Braziliei. Ernesto Geisel, a convocat prima reuniune ministerială, în cadrul căreia a definit liniile directoare ale programului guvernamental și mijloacele pentru înfăptuirea lui. Din obiectivele anunțate, remarcă observatorii de aici, se desprinde concluzia că Brazilia va continua eforturile de industrializare desfășurate de mai multi ani. stră- duindu-se să mențină același ritm înalt de creștere economică — în jur de 10 la sută pe an — dar va proceda la stabilirea, de noi priorități în funcție de conjunctura internațională si de exigențele stadiului-1 de dezvoltare la care a ajuns.Așa cum sublinia noul președinte la reuniunea amintită, guvernul său primește în domeniul economic o „moștenire pozitivă" de la administrația precedentă : In 1973 sporul economic a fost de 11,5 la sută, indicele inflației a coborît la aproxima-

sută, țara a rezerve mo- valoare de miliarde do-
tiv 15 la acumulat netare în circa șaselari, iar produsul național în acest an ar urma să atingă 66 miliarde dolari. Dar, după cum arăta noul ministru al finanțelor. Mario Enrique Simonsen, Brazilia va fi tot mai mult confruntată cu două mari probleme : criza mondială a energiei materiilor prime schimbările cerute propria dezvoltare și și de .___ .____  ____ _______ atării. în această perspectivă, guvernul a adoptat unele decizii importante vizînd stabilirea unor noi priorități în materie de investiții. Astfel, spre deosebire de orientarea tradițională în recția extinderii precădere a rețelei tiere, pe viitor se acorda o atenție specială dezvoltării transportului feroviar și naval, pentru a economisi petrolul și derivatele sale (a căror procurare, datorită noilor prețuri, va solicita în acest an un efort financiar suplimentar de peste 2 miliarde dolari), precum și u-

di-curu-va

nor sectoare ca industria minieră, agricultura și creșterea vitelor. Pe termen lung, preocupările energetice includ intensificarea prospectărilor petroliere, instalarea u- nor noi obiective hidroelectrice, precum și pregătirea condițiilor pentru utilizarea pe scară largă a centralelor nucleare și a exploatării unor surse de energie. Mă- , șurile privind mineritul, agricultura și creșterea animalelor urmăresc în special sporirea considerabilă a veniturilor obținute din exportul acestor produse, în condițiile tendinței de creștere a preturilor lor pe piața mondială.Comentînd primele inițiative ale guvernului, cotidianul „O Estado de Sâo Paulo" scrie : „Președintele Geisel a trimis Congresului Național o serie de proiecte importante. Crearea secretariatului planificării echivalează cu o adevărată reformă a metodologiei administrative".

• CIND GALINACEE- 
LE POT DEVENI UN PE
RICOL Potrivit unei dispo- zițiuni a Departamentului agriculturii al S.U.A., 22 milioane de păsări de crescătorie din statul Mississippi care prezintă anumite simptome de intoxicație vor trebui să fie exterminate. Măsura a fost hotărîtă în urma constatării făcute de un grup de inspectori — specialiști în materie, care au conchis că a- ceste păsări au fost hrănite cu cereale conținînd urme de „Dieldrin", un pesticid care poate afecta serios sănătatea consumatorilor. Proprietarii respectivelor ferme au protestat la început împotriva măsurii hotă- rîte de autorități, întrucît aplicarea ei le pricinuiește pierderi de milioane de dolari. In cele din urmă însă au cedat.

• SARAMURĂ DE... 
SUBMARIN I Un trauler vest-german a „pescuit" fără să vrea un... submarin. Este vorba de pescadorul „Blaib- treu", care abia iși aruncase plasele în largul coastelor landului Schleswig-Holstein cînd, spre surpriza e- chipajului, vasul a început să• dea înapoi : submarinul prins în năvoade își continua drumul, fără să fi sesizat incidentul. Pescarii au alertat o navă de coastă, care a intrat în legătură- radio cu submersibilul, pentru a-i cere să facă loc peștilor propriu-ziș,ț.

• FALSIFICATORII DE 
MONEDE Al ANTICHI
TĂȚII. Arheologii polonezi au descoperit, In apropiere de Varșovia, o bogată colecție de monede romane din secolele I și III ale erei noastre. După o cercetare amănunțită, s-a constatat, cu surprindere, că o parte din monede sînt false. în antichitate, falsificatorii copiau cu exactitate chipul împăratului roman de pe monedele veritabile, dar, întrucît nu înțelegeau inscripțiile, le ignorau. Acestui fapt i se datorește, de altfel, și descoperirea falsului.

• MAIMUJA „GOS
PODINĂ". Dacă aveți o maimuță în casă, n-o lăsați să se ocupe de „menaj" în absenta dumneavoastră 1 Aceasta ar putea fi morala unei întîmplări trăite de o familie de medici veterinari din Moscova și relatată de ziarul „Sovetskaia Ros- șia". Rămasă singură în apartament, o maimuță a reușit să iasă din cușcă și — flupă exemplul stăpînei sale — s-a apucat de „gospodărie". A împrăștiat cîteva pachete de detergenți în baie, a așezat Iada de gunoi pe pian, a „hrănit" peștii din acvariu cu fidea, apoi a început să lustruiască încălțămintea, ungînd cu un strat gros de cremă neagră o pereche de cizme albe. După atîta treabă, ea s-a gîndit că este cazul să se ma- chieze cu creme, rujuri, pudră, folosindu-se de toate produsele cosmetice din casă. Revenind de la lucru, stăpîna a găsit maimuța agățată de lustra din. sufragerie, sugîndu-și un deget pe care și-l rănise în timp ce curăța cartofi cu..? satirul.

• COMERȚ CU... ZĂ
PADĂ. In Tirol (Austria), ranoi

V. PAUNESCU

zele soarelui primăvăratic au topit zăpada de pe numeroasele

piste de schi. Administrațiile localităților turistice achiziționează, de aceea, zăpadă din locurile unde ea s-a mai păstrat. Fotografia înfățișează un punct de vînzare a zăpezii.
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