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Evoluția rezervelor de umiditate din sol impune

IN TOATE SISTEMELE DE IRIGAȚII 
APA SA CURGĂ DIN PLIN!

Datorită precipitațiilor reduse 
din perioada septembrie 1973 — 
aprilie 1974, rezerva de apă din sol 
este mai mică decit in alți ani și 
prezintă o puternică diferențiere de 
la o zonă la alta. Măsurătorile fă
cute de către specialiștii Institutu
lui de meteorologie și hidrologie 
au arătat că rezervele de umiditate 
din sol sint foarte mici în Moldova, 
Dobrogea, Bărăgan și parțial in Ol
tenia și podișul Transilvaniei. Avînd 
in vedere că nici în perioada ime
diat următoare nu se prevăd can
tități de precipitații care să com
pleteze deficitul de apă din sol, 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor a indicat ca 
in toate unitățile agricole să se trea
că de urgență la irigarea culturilor 
insămințatc in toamnă și a lucer- 
nierelor. ' '
de 
unde 
țeze porumb, 
turi 
semenea, trebuie irigate din abun
dentă grădinile dc legume, plan
tațiile de pomi și vii, îndeosebi 
cele tinere. In acest scop au fost 
întocmite programe speciale care 
prevăd cu exactitate suprafețele 
care trebuie să fie irigate in fie
care unitate agricolă, in fiecare 
listem de irigații și pe județe.

La teleconferința care a avut loc 
marți seara la ministerul de resort, 
analizindu-se această problemă, 
s-a desprins că programele de 
udări ni^ sint îndeplinite cu rigu
rozitate in toate unitățile care de
țin in perimetrul lor suprafețe 
amenajate pentru irigații. In săp- 
tămîna 24—30 martie, in sistemele 
jn-ari de irigații, .din,, cele. 240 000 
hectare semănături de toamnă au 
fost irigate numai circa 15 000 hec
tare. iar prima udare pe cele 
137 000 hectare cu trifoliene s-a 
făcut in proporție de numai 15 la 
sută. Cit privește udările de apro
vizionare. această lucrare este abia 
la început, realizindu-se doar pe 
27 000 hectare din cele peste 660 000 
hectare. In sistemele mici, udările 
sint și mai intirziate.

< —

ta
aprovizionare 

urmează să
. soia , 

tirzii de primăvară. De a-

AU APĂRUT:

Jurământul
președintelui
Republicii
Socialiste
România

w

Pe șantierul hidrocentralei de la Rimnlcu-Vilcea — analizd temelnicâ, schimb de soluții la monta|ul unul 
nou agregat Foto : M. Andreescu
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Constituie un fapt pozitiv că în 
județul Brăila, la indicația organe
lor locale de partid și de stat, toate 
utilajele de irigat au fost scoase in 
cimp, apa a fost pompată pe ca
nale, iar udările se fac conform 
programelor stabilite. Chiar și in 
cursul zilei de duminică au lucrat 
în sistemele de irigații aproape 
4 000 de oameni. Pină acum, in sis
temele Cazasu și Movila Miresil 
au fost irigate 2 450 hectare și res
pectiv, 2 600 hectare cultivate cu 
griu și lucerna. De asemenea, 
pe importante suprafețe au fost 
efectuate udări de aproviziona
re in vederea pregătirii cul
turilor de primăvară.

Cu totul altfel stau lucrurile în 
județul Ialomița. Pină la sfirșitul 
săptăminii trecute, in cooperative
le agricole, din cele 34 300 ha se
mănături de toamnă nu se iriga
seră decit 80 hectare ; prima uda
re la trifoliene s-a făcut pe numai 
4 ia sută din suprafețe, iar udările 
de aprovizionare sînt abia la înce
put. In ritm nesatisfăcător se des
fășoară lucrările și in județele Il
fov și Constanța. Această situație 
se daforește, in principal, condu
cătorilor de unități agricole, care 
dintr-un spirit de economie prost 
înțeles refuză să înceapă iriga
țiile, așteptind ploaia. Meteorologii 
au apreciat, este adevărat, că in 
luna aprilie vor cădea precipitații 
aproape de limitele normale. Spe
cialiștii apreciază că apa rezultată 
din ploi nu va putea pătrunde la 
adincime mare in sol, cea mai mare 
parte pierzindu-.se în atmosferă 
prin evaporare. Prin urmare, ori- 
cit ar ploua, deficitul de apă din 
sol jiu va putea fi.Jrefăcut iu în
tregime. Apa necesară plantelor 
trebuie completată prin irigații.

Efectuarea la termenele optime a 
udărilor este hotărită de buna 
funcționare a sistemelor dc iriga
ții. Dacă în unele cazuri apa nu a 
ajuns pe terenurile amenajate, a- 
ceasta se datorește faptului că mul
te din canalele de distribuție 
a apei nu au fost curățite de ve-

getație șl decolmatate. în această 
situație se găsesc canalele de dis
tribuție care străbat terenurile mai 
multor cooperative agricole din ju
dețul Ialomița. Este absolut necesar 
ca. in timpul cel mai scurt, să se 
termine toate lucrările de repara
ții Ia stațiile de pompare, să fie 
revizuite canalele de aducțiune și 
distribuire a apel, astfel incit u- 
dările să se facă neîntîrziat și sâ 
fie însoțite de aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice.

Desigur, exploatarea rațională a 
sistemelor de irigații și efectuarea 
neintirziată a udărilor pe întreaga 
suprafață amenajată sint nemijlo
cit legate de asigurarea numărului 
necesar de motopompiști și, deopo
trivă, de organizarea in timpul cel 
mai scurt, in toate unitățile agri
cole, a formațiilor de udători. 
Munca trebuie organizată in două 
schimburi, pentru ca utilajele de 
irigat să poată funcționa cel puțin 
20 de ore din 24 de ore, ceea ce va 
permite efectuarea udărilor pe su
prafețe mari.

în condițiile acestei primăveri 
uscate, pămintul, culturile agricole 
au nevoie mai mult ca oricind de 
apă. Iată de ce conducerile unită
ților agricole, specialiștii, direcțiile 
agricole județene și trusturile 
I.A.S., împreună cu întreprinderile 
de exploatare a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare au datoria să 
asigure respectarea programelor de 
udări atit in sistemele mari, cit și 
in amenajările locale. Organele și 
organizațiile de partid, desfășurind 
o intensă muncă politică și orga
nizatorică, sint chemate să fie mo
toriii întregii acestei acțiuni, mobi- 
lizind pi. locuitorii satelor la exe
cutarea lucrărilor de curățire a 
canalelor, la efectuarea neintirziată 
a udărilor. Irigarea tuturor supra
fețelor amenajate, concomitent cu 
aplicarea întregului 
măsuri agrotehnice 
condiție hotărîtoare 
obține in acest an recoltele 
rioare prevăzute.
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Cuvîntare Ia înche
ierea lucrărilor Ple-
narei Comitetului

DATORIILE
Mă urmărește o 

amintire de război, de 
acum treizeci de ani. 
Soldați pe frontul 
antifascist. Lingă mine, 
într-o uniformă pono
sită, prăfuită, un fo
chist cu fața =
arsă in 
fernului ; ___
sutele de mii de eroi 
anonimi ai războiului 
de eliberare, pe atunci 
încă in plină dezlăn
țuire. între două bătă
lii iși scotocește in 
portmoneu comorile. 
Mai intii scoate foto
grafia : o femeie zim- 
bește cald, alături de 
ea doi copii rid voioși 
în tranșeea dezolantă. 
Apoi ia in mină a doua 
comoară păstrată cu 
grijă. O știre de patru 
rinduri, decupată din
tr-un ziar ; e vorba 
despre el și de un alt 
foc, focul furnalelor și 
de onoarea muncito
rească dovedită de a- 
cest om, ce trecuse de-a 
lungul unei jumătăți 
de vieți, cea mai grea 
încercare. Patru rin
duri într-un cotidian, 
despre un muncitor 
care ani de-a rindul 
își îndeplinise in liniș
te și anonimat grelele 
obligații. Rinduri ce, 
uneori, pot deveni sa
tisfacția unei vieți în
tregi... Iată o întîm- 
plare de acum treizeci 
de ani.

In cei treizeci de ani 
trecuți de atunci, ciți 
oameni minunați n-am 
Intîlnit : mineri, me- 
talurgiști, tehnicieni, 
ingineri, navigatori, 
bucătărese de cantine 
la șantiere, dulgheri, 
zidari, oameni ce lup
tau tăcuți, modești, cu 
devotament in prima 
linie, printre munți 
părăsiți, pe malul săl
baticelor riuri. M-au 
poftit la masa lor, 
m-au primit în inima 
lor, mi-au arătat foto
grafii, au coborit cu 
mine in adincul gale
riilor, In albia riuri- 
lor ; s-au cățărat de 
dragul meu pe culmile 
stincilor, pe înaltele 
furnale ; m-au plimbat 
în focul cuptoarelor. 
In furtuna orașelor ce 
•e zbateau in minuna

aspră, 
focul in- 
unul din

tele zile ale noii fa
ceri...

Mi-e și greu să măr
turisesc despre cite 
asemenea intilniri, 
trăiri n-am scris nici 
un rind măcar. Cite 
datorii mai am ! Și, 
din păcate, o viață 
nu-mi va ajunge să pot 
plăti tot ce pana mea 
datorează tuturor celor 
care, generoși, cu ini
ma lor atotcuprinzătoa
re, încălzeau omenirea. 
Și chiar dacă am scris 
citeva sute de repor
taje, citeva cărți, ce 
înseamnă toate acestea 
față de ceea ce m-au 
învățat ei in decursul 
celor treizeci de ani. 
Fărimitură din 45iinea 
cea mare, impărțită cu 
atita firească priete
nie cu noi, ori de cite 
ori am bătut la ușa lor.

Despre Mezei, de 
pildă, pornit acum 
vreo douăzeci de ani 
din bazinul Gheor- 
ghienilor ca să mon
teze turbine și pe care 
ultima dată il întîlni- 
sem la Porțile de Fier 
cind, in fruntea brigă
zii sale, formată din 
consăteni, monta pri
ma turbină din cele 
șase și mă călăuzea 
zile întregi dedesubtul 
și pe deasupra albiei, 
in desișul mașinilor 
instalate de el in fru
moasă ordine, din care 
insă astăzi nu mai 
vezi nimic, fiind aco
perite de apele Dună
rii ; intr-un cuvint, eu, 
despre acest Mezei, 
distins de atunci cu 
cele mai inalte deco
rații, nu am scris nici 
un cuvint. Să mă ierte. 
Iar, dacă pot, să mă 
ierte și toți ceilalți. Ei 
sint Eroii Anonimi 
incă nenumiți de mine, 
mii de constructori ai 
țării, intilniți pe par
cursul peregrinărilor 
mele de scriitor, des
pre care incă n-am a- 
mintit in scrierile 
mele. Imense-mi sint 
datoriile 1 Sau, cine 
știe, poate că opera nu 
e decit o fărimitură 
față de Marea Operă 
creată de milioane.

Mlko ERVIN

în meserii de precizie și finețe
Convorbire cu tovarășul Virgil ACTARIAN, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și 

electrotehnicii

întreprinderile constructoare de mașini-unelte și electrotehnice se află în plin proces de înnoire și de perfec
ționare a producției ; deci sînt create condițiile materiale necesare traducerii in fapt a programului de măsuri e- 
laborat in urma Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973 cu privire la creșterea contribuției femeii in activitatea eco
nomică. Iată de ce o convorbire, pe această temă, cu însuși ministrul de resort ni s-a părut nu numai oportună, 
ci și interesantă pentru perspectiva utilizării miinii de lucru feminine intr-o ramură industrială care, prin tra
diție, aparținea pină nu de mult exclusiv bărbaților.

— Vă rugăm, să ne spuneți 
care este, la ora actuală, pon
derea femeilor in totalul sala- 
riaților din întreprinderile sub
ordonate ministerului ?

montator aparatură optică etc.), în 
care femeile vor reprezenta intre 10 
și 50 la sută.

Comunist Român
din 25-26 martie 1974

EDITURA POLITICĂ

complex de 
constituie o 
pentru a se

Central al Partidului

Imogme din cartierul Balta Albâ din Capitalâ Foto : E. Dichiseanu

()!•*’ ’’’K

ijvnrw 
jiîtw

— Prezența femeilor în întreprin
derile noastre este, de pe acum, re
marcabilă : in unitățile centralei in
dustriei de mașini-unelte, mecanică 
fină și scule, femeile reprezintă 14 
la sută din totalul angajaților ; in 
Centrala industrială de mașini, mo
toare și materia
le electrotehnice, 
precum si in Cen
trala industrială 
de mașini și apa- 
rataj electric — 
26,3 la sută ; in 
Centrala industri
ei de electronică 
și automatizări — 
49,8 la sută. După 
cum se vede din 
procentele de mai 
sus, precizia și finețea ce caracte
rizează munca femeilor iși găsesc 
o fericită întrebuințare mai ales in 
întreprinderile de electronică și auto
matizări, unde ele dețin ponderea 
cea mai însemnată. Aceleași procente 
lasă să se întrevadă că și în alte 
centrale prezența femeilor in pro
ducție tinde să crească, astfel incit la 
sfirșitul acestui an ele vor repre
zenta, in medie, circa 30 la sută din 
totalul lucrătorilor întreprinderilor și 
centralelor noastre.

Sint locuri de muncă, profesii, 
funcții in care femeile obțin un ran
dament sporit. In consecință, am sta
bilit anumite măsuri de ordin prac
tic. Dintre acestea aș aminti elabo
rarea nomenclatoarelor care pre
văd, procentual, ponderea pe care 
femeile trebuie să o dețină in anu
mite meserii : intr-o primă grupă 
sint înscrise meseriile și funcțiile 
care trebuie să fie ocupate, în pro
porție de sută la sută, de femei 
(heliografist, desenator-copist, ope
rator de mașini de multiplicat etc., 
în total 14 meserii) ; a doua grupă 
prevede 45 de meserii și funcții in 
care femeile vor trebui să fie pre
zente in proporție de 65—80 la sută 
(reglor aparate de măsură și e- 
lectrice, montator, reglor și depa
nator de radio și televizoare, con
fectioner de lămpi cu incandes
cență etc.) ; din cea de-a treia gru
pă fac parte circa 40 de meserii (bo
binator mașini electrice rotative,

— Pentru a atinge proporțiile 
prevăzute in aceste nomen
clatoare este, evident, nevoie ca 
un număr sporit de femei să-și 
însușească acele meserii in care 
ponderea lor trebuie să crească. 
Ce măsuri a luat ministerul in 
acest sens ? .

Credem că în felul acesta va rămîne 
tot mai puțin loc pentru manifes
tarea vechilor mentalități și preju
decăți care — de ce să nu recu
noaștem ? — mai există în unele din 
întreprinderile noastre, despre capa
citatea femeii de a-și însuși anumite 
meserii, socotite „de elită**, deci ex
clusiv masculine. In unele întreprin
deri, in care prezența femeilor este 
preponderentă (întreprinderea de 
aparataj electric Titu, I.P.R.S. — Bă- 
neasa ș.a.), găsim

Cum se aplică în industria construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu privire la 
creșterea rolului femeii în viața economică, politică și so

cială a țării

— Asigurarea necesarului supli
mentar de muncitori calificați, in 
1974, se bizuie, îndeosebi, pe anga
jarea femeilor. Ne-am propus, de a- 
ceea, să calificăm prin diferite forme 
circa 9 500 femei. Aceas:ă cifră este 
stabilită prin planul de școlarizare 
și are in vedere, în mod deosebit, 16 
meserii. Aproximativ 20,5 la sută din 
totalul celor care frecventează dife
ritele forme dc invățămint sint fe
mei. Procentul fetelor, in totalul 
elevilor înscriși în școlile subordona
te ministerului, este intr-un vizibil 
progres : in anul școlar 1970—1971 ele 
reprezentau doar 0,95 la sută, in timp 
ce in anul școlar 1973—1974 au ajuns 
la circa 21 la sută, in -condițiile în 
care efectivele totale de elevi s-au 
dublat.

Continuăm să stabilim noi măsuri 
care să ne permită ca, pină in 1980, 
ponderea femeilor să ajungă la cel 
puțin 37,5 la sută. Printre acestea 
se numără și aceea că, incepind 
cu acest an școlar, este stabilită pro
porția, pe meserii, ce revine femeilor.

i femei și in postu
rile de conducere 
— maiștri, șefi 
de secție etc. A- 
ceasta nu înseam
nă însă că pro
blema promovării 
femeii a fost re
zolvată definitiv. 
Mai sînt secții 
întregi in care nu 
vezi o șapcă. Sau, 
mai bine zis, vezi 
doar una — R- 

secției... Pentru ca 
uneori ridi- 

ar trebui 
mai multe

ceea a șefului 
asemenea situații 
cole — să fie evitate 
să dispunem de mai multe fe
mei maiștri electroniști. Dar. la șco
lile de maiștri electroniști, din 61 de 
înscriși, doar 7 sînt femei : una in 
anul II și șase in anul I. Mă veți 
întreba de ce se trimit atit de puține 
femei la școlile de maiștri. Răspunsul 
se află in mentalitatea retrogradă de 
care vorbeam mai înainte ; împotriva 
ei sîntem hotăriți să luptăm, de 
aceea vom impune procentul ce tre
buie acordat femeilor la aceste școli. 
La specializarea postliceală, curs de 
zi — unde înscrierea se face prin 
concurs, deci pe baza verificării a- 
tente a cunoștințelor candidaților — 
sint clase întregi numai de fete, 
(in anul școlar 1972—1973 fetele au

Convorbire realizată de
Rodica ȘERBAN

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Turismul, ca factor 

struire. reconfortare și 
s-a bucurat și se bucură la noi 
de o atentie deosebită din par
tea partidului și statului. In
tr-un ritm rapid, caracteristic 
întregii economii, și ..industria 
vacantelor** a cunoscut, in ul
timii ani. o puternică dezvolta
re. O dovadă grăitoare o con
stituie si faptul că numărul 
locurilor in forme principale de 
cazare (hoteluri, moteluri, ha
nuri. vile, cabane) se ridică, la 
ora actuală, pe întreaga țară, 
la circa 200 000. Intre altele, 
structura lor este următoarea : 
87 000 pe litoral : circa 27 000 in 
stațiunile de tratament; 15 000 
in stațiunile montane ; peste 
52 000 in orașe și pe traseele de 
flux turistic.

Dacă aruncăm o privire asu
pra acestei structuri rezultă că 
turismul dispune in prezent de 
o bază materială in măsură să 
satisfacă, pe parcursul întregu
lui an. cele mai diverse pro
grame turistice de odihnă și 
tratament. Această zestre este 
folosită din ce in ce mai bine. 
în 1973,-de pildă, prin antrena
rea in circulația turistică inter
nă și externă a circa 10 mili
oane de turiști, indicele de u- 
tilizare a capacităților de ca
zare a crescut, față de 1970. cu 
10.5 la sută. Indiscutabil, este o 
creștere Însemnată. Dacă este 
raportată insă la gradul de fo
losire a întregii baze materia
le (media indicelui de utiliza
re se situează, la nivelul anu
lui 1973. La circa 75 la sută) se 
constată — concluzie rezultată 
din consfătuirea pe tară a lu
crătorilor din turism — că o 
bună parte din această zestre 
continuă să nu fie folosită co
respunzător in toate stațiunile, 
pe toată durata anului.

Sint mai 
cauzele ce... __.........  _
ceastă situație. In cadrul con
sfătuirii au fost analizate atent, 
au fost confruntate cu unele 
experiențe pozitive și. pe a-

multe, fără îndoială, 
au contribuit la a-

tenta liniștiți la ghișeele de 
vinzare, fiindcă biletele — li
mitate ca număr — se cum
părau ca „piinea caldă", acum, 
cînd baza materială s-a mărit 
și diversificat mult, cind cerin-

se

Condiții pentru turism/

odihnă si tratament
in toate lunile anului
0 în ciuda acestei realități, stațiunile nu sînt fo
losite corespunzător în așa-zisele „perioade 
extra-sezon" ® Cîteva măsuri și inițiative rezul- 
tete de la consfătuirea pe tară a lucrătorilor din 

domeniul turismului

ceastă bază, s-a conturat con
cluzia că atit organele departa
mentale de specialitate, cît și 
cele locale pot acționa cu 
rezultate mai bune pentru fo
losirea cît mal eficientă a ba
zei materiale turistice de 
dispunem la ora actuală.

Dacă în urmă cu citiva ani 
agenții de turism puteau as-

care

tele oamenilor de a fi cît mai 
bine informați despre oferta de 
vacantă au crescut, sistemul de 
relații cu turistul se cere depla
sat mal mult de la ghișeu spre 
locul de muncă al acestuia. Pe 
bună dreptate s-a cerut, in con
sfătuirea pe țară, să se ia mă
suri ca rețeaua de organizare 
ci valorificare a acțiunilor tu-

ristice să fie redimensionată și 
extinsă la nivelul cerințelor. Nu 
se poate asigura practic o con
tractare directă și operativă a 
turiștilor atita vreme cit la ni
velul unui județ această activi
tate este lăsată, de regulă, doar 
pe seama a 4—6 agenți sala
ri a ti.

In condițiile actuale, cînd baza 
materială a turismului este so
licitată dc milioane de oameni, 
este necesară crearea unui sis
tem de contactare a publicului 
mult mai activ și mai cuprin
zător. Nu e vorba de a se crea 
un aparat salariat suplimentar, 
ci de aplicarea in practică a 
acelor măsuri propuse in cadrul 
consfătuirii — respectiv de a se 
trece, pe de o parte, la utili
zarea in această acțiune in mai 
mare măsură a unor agenți-re- 
mizicri, iar. pe de alta, de a se 
crea in fiecare județ colective 
de agenți obștești, care să pro
moveze oferta turistică direct la 
locul de muncă — in fabrici și 
întreprinderi, pe șantiere, in 
cooperativele agricole de pro
ducție, în școli și facultăți etc.

Așa cum s-a preconizat, dez
voltarea rețelei de' atragere a 
turiștilor se cere întărită și prin 
practicarea, in sistemul comer
cial, a unor forme mai mobile 
de activizare a solicitărilor, atit 
pentru litoral, cit și pentru ce
lelalte stațiuni. Este vorba, in
tre altele de : vînzarea cu an
ticipație a locurilor, atit la o- 
dihnă și tratament, cit și la 
excursiile socotite a fi de succes 
(acțiune ce se practică, în pre
zent. cu bune rezultate in Ca
pitală) : rezervarea de locuri

Constantin PRIESCU
(Continuare In pag. a Il-a)

IA ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ

Domrtului ALAIN POHER
Președintele Senatului însărcinat în mod provizoriu 

qu funcțiile președintelui Republicii Franceze
PALATUL ELYSEE-PARIS

Am aflat cu multă tristețe vestea încetării din viață a președintelui 
Republicii Franceze, Georges Pompidou. împărtășim durerea poporului 
francez, care pierde o mare personalitate.

Ca președinte al Republicii Franceze, Georges Pompidou a adus o 
contribuție importantă la întărirea și dezvoltarea relațiilor de priete
nie tradițională româno-franceze. Vizita pe care am realizat-o în 1970 
în Franța, convorbirile pe care le-am avut cu regretatul președinte au 
constituit o etapă importantă în adîncirea acestor relații, contribuind 
la întărirea securității europene, la stabilirea unui climat de pace și 
înțelegere între popoare.

întregul popor român mi se alătură în a vă exprima sentimentele 
mele de compasiune și cele mai sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Doamnei CLAUDE POMPIDOU
PMMVl ELYSEE-PARIS

Soția mea și cu mine am aflat cu multă tristețe despre încetarea 
din viață a președintelui Republicii Franceze, Georges Pompidou.

Această veste tragică ne-a mișcat profund.
Păstrez o vie amintire întîlnirilor și convorbirilor pe care le-am 

avut cu președintele Georges Pompidou în Franța, în 1970, și contri
buției de seamă aduse de regretatul președinte la dezvoltarea relați
ilor de prietenie dintre România și Franța.

Vă rog să primiți sentimentele noastre de compasiune și cele mai 
sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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Ursulețul 
Vasilică

Tehnicianul silvic Vasile Pla). 
dc la ocolul Borsec (Harghita), 
se afla la o vinâtoare dr selec
ție. Cind cobora o pantă, i-a 
ieșit in față o ursoaica infuna- 
tâ rare, atadndu-l, a rupt un 
trunchi ric brad si l-a aruncai 
spre el. ciupii care a dispărut 
In pădure, lasind in birlog un 
pm de urs care incc „nu tăcuse 
ochi". Vâzind câ ursoaica nu 
mat dădea semne ric întoarcere 
Si că ursulețul era amenințat 
să se prăpădească, l-a dus la 
el acasă. Aici, zile și săptămlni 
la find. l-a crescut pc ursuleț 
ca pe un copil, dindu-i $i un

— Vc»>hcă — la auzul 
cârma ciulește urechile si se 
bucură tot ca un copil. Vasilică 
ursulețul a crescut uimitor de 
repede. In curind, fie că va lua 
drumul unui parc zoo (spre 
bucuria copiilor), lie că va fi 
redat pădurii (spre fala Carpa- 
ților). întrebarea c : o să-l mai 
recunoască mama 7

Răspuns cu...
asigurare

Directorul întreprinderii de 
transporturi auto Deva, B. Io
sif. ne scrie că faptul divers 
din 24 februarie, cu titlul „Che
fliii de la miezul nopții11, a 
fost prelucrat cu toți șoferii 
Întreprinderii, care iși desfășoa
ră activitatea in trei județe — 
Hunedoara, Alba și Sibiu. Șo
ferului Vasile Călin, care răs- 
turnase camionul, provocind ac
cident de circulație, in timp ce 
ducea, pe la casele lor. ,,ami
cii de pahar", i s-a desfăcut 
disciplinar contractul de mun
că. De asemenea, au fost sanc
ționați cu retrogradare, de la 
1 la 3 luni, toți cei vlnovați de 
efectuarea acestei curse clan
destine : șeful de coloană C. 
Radu, șeful de atelier NI. Che- 
buțiu și șeful de autobază Bi- 
tav Iosif. Mulțumind pentru se
sizarea din rubrica noastră, di
rectorul întreprinderii ne asi
gură că se vor lua și in conti
nuare măsuri să se pună „fri- 
nă“ oricărei abateri similare.

Un „chef“ 
nesăbuit

Cițiva salariați de la Uzina 
chimică din Borzești au intrat 
i i vestiarul atelierului meca
nic central să se „cinstească". 
Dar nu cu țuică sau vin. ci cu 
alcool metilic sustras de la 
una din instalațiile uzinei. In 
toarte scurt timp insă, pe toți 
i-a apucat un fel de „amețeală ’ 
îngrijorătoare. 'Le-au sărit ime
diat in aiutor colegii de mun
că, dar unul dintre ei, Ion An- 
tohi, a decedat in drum spre 
spital, iar N. loniță, V. Tulpan 
și V. Telembeci și-au pierdut 
vederea. Un „chef" nesăbuit, cu 
deznodămint tragic.

Trei copii 
cu triciclete

La Miliția Capitalei s-a pri
mit un telefon, prin care o 
mamă din București solicita 
ajutorul in găsirea copilului 
dispărut de acasă.

Copilul ei. Mircea, împreună 
cu un verișor, tot Mircea, și cu 
un ..amic- din vecini, toți trei 
in virstă de cite trei ani și a- 
proapc... jumătate, au plecat 
cu tricicletele la joacă și nu 
mai erau de găsit nicăieri.

Imediat, o echipă operativă 
s-a prezentat la fața locului, a 
cercetat străzile din jur și a- 
leile parcului Herăstrău, și a- 
bia in zorii zilei cei trei pri
chindei au ieșit la... lumină. 
Seara, odată cu căderea întune
ricului, nemaiștiind să se în
toarcă acasă, se adăpostiseră 
intr-unui din vestiarele ștran
dului. pctrecind întreaga noap
te in frig și intuneric.

Western 
la Sagna

De mult timp plănuia Marin 
Ivan din Roman o călătorie I 
prin nordul Moldovei. Dar nu I 
cu trenul nici cu autobuzul. > 
Voia o călătorie cu totul și cu | 
totul originala — „ca intr-un I 
film western" — cum a decla- | 
rat el. Faptul că nu mai suite 
pe un cal in viața lui nu-l spe- I 
ria. îl muncea numai gindul că I 
n-avea de unde să-l procure. 
Iată insă că zări in ograda dis- I 
pensarului veterinar din cornu- I 
na Sagna-Neamț un trăpaș de | 
toată frumusețea, parcă hrănit > 
cu jăratic, aidoma celui din I 
poveste. M. I. n-a mai stat pe | 
avnduri. S-a suit pe el și pe-aci 
ți-e drumul, și a tot mers el I 
asa. cind la trap, cind la galop, 1 
pină la Rădăuți, cale de 150 de I 
kilometri. Ea. ca să aibă și „cal ■ 
de schimb" la nevoie, l-a luat I 
cu el și pe frățiorul trăpașului. | 
din aceeași ogradă. Odată că- . 
lătoria încheiată, a vrut să se I 
înapoieze cu trenul, drept care | 
a încercat să scape de trăpași. . 
adică sâ-i vlndă. N-a mai apu- I 
cat să ia trenul. A fost luat | 
de miliție. i

Rubricd redoctatâ de
Petre POPA I
Gheorqhe DAVID
fi corespondenții .Scnteii*

PRIMIREA ÎN PARTID-
expresie a exigenței revoluționare, comuniste

Am asistat, recent, la adunarea ge- 
neralâ a nrgRnirațh i d ■ bază piese 
de schtmb din sectorul mocano-cner- 
getic al Combinatului de celuloză și 
birtie din Brăila, in care s-a discutat 
cererea dc primire in partid a Strun
garului Nicolar Ivan. Și am urmărit 
fireasca emoție cu care acest tinftr 
muncitor de 22 de ani a trăit unul 
din cele mai importante momente 
ale vieții sale : intrarea in rindurile 
detașamentului de avangardă al cla
sei muncitoare, ale comuniștilor. Cu 
îndreptățită exigență, participants la 
adunare au evidențiat calitățile ca- 
re-1 fac demn dc înalta calitate de 
membru al partidului, au analizat 
pregătirea sa politică, modul său de 
n gindi, concepția sa despre viață 
șt rolul său in societate, i-au făcut 
recomandări prețioase de viitor. Iar 
in final l-au dat, in continuare, in 
grija șefului său de echipă, comu
nistul Eftimie Mocanu, răspunzător 
in fața organizației de partid de c- 
voluțin viitoare a tinărului, de desă
vârșirea sa ca om și comunist.

Am citat un exemplu — din nu
meroase posibile — care ilustrează 
concludent că organizațiile de partid 
din municipiul Brăila — unde ne-am 
localizat investigațiile pentru ancheta 
de față — desfășoară o consecventă 
muncă politico-organizalorică pentru 
creșterea cantitativă și calitativă a 
rindurilor lor, condiție de bază pen
tru afirmarea tot mai puternică a 
rolului lor conducător in întreaga via
ță socială. In ultimul an. acestea au 
primit 1 129 noi membri, din care 37 
la sută femei. Urmărindu-se o creș
tere sănătoasă a compoziției, a rin
durilor organizațiilor, asigurarea pre
ponderenței elementului muncito
resc, la ora actuală mai mult de 66 
la sută dintre membrii de partid din 
municipiu sint muncitori : peste 13 la 
sută sint ingineri, tehnicieni, medici, 
profesori și alte categorii de intelec
tuali. Aproape 20 la sută din întreaga 
populație a orașului face parte din 
partid, formind un detașament pu
ternic. care se situează in mod con
stant in fruntea întrecerii socialiste, 
bucurindu-se de prestigiu și auto
ritate, militînd pentru îndeplinirea 
programului partidului de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Pornind de la ideea fundamentală

INVITAȚIE LA „DROBETA“
DROBETA TURNU- 

SEVERIN (Coresponden
tul „Scinteii11, Virgil Tă
tare). — In municipiul 
Drobeta Turnu-Severin 
s-a dat in folosință noul 
și modernul restaurant 
. Drobeta". Amplasat in-

(Urmare din pag. I)
(prin scrisori-tip, telefonic 
sau la ghișeu) și confirma
rea rezervării in cel puțin 
2 săptămini înainte de efec
tuarea concediului, inche- 
ierea de contracte de către 
oficiile județene de turism 
cu organizațiile obștești și 
întreprinderile care soli
cită organizarea unor con
cedii de odihnă pentru co
lectivele lor de salariați 
etc.

Indiscutabil, asigurarea 
folosirii cit mai complete, 
mai eficiente, a bazei ma
teriale a turismului pe tot 
parcursul anului este un 
proces complex, care ține 
atit de modul cum lucrea
ză sistemul de promovare 
și propagare a ofertei tu
ristice al ministerului de 
resort, cit și de felul cum 
sint organizate și eșalonate 
— la nivelul diferitelor de
partamente — concediile 
de odihnă ale oamenilor 
muncit în timp ce aproa
pe întreaga bază mate
rială — inclusiv litoralul, 
care are. la ora actuală, 
peste 5 000 de locuri încăl
zite — oferă condiții pen
tru odihnă și tratament pe 
toată durata anului, în pe
rioada numită ..extrase- 
zon14 (toamnă-iarnă și iar
nă-primăvară) organizarea

organizațiile 
din Brăila acordă o 

însemnătate cunoașterii 
a celor ce-și mani-

câ pentru parlidul comunist calitatea 
membrilor săi reprezintă o chestiune 
primordială — autoritatea șl influ
ența sa in mase, creșterea rolului sau 
conducător sprijlnlndu-sc, in ullimâ 
instanță, pc autoritatea șl Influența 
riecirui comunist in producție, in 
viața obștească 
de partid 
deosebită 
temeinice 
fostă dorința de a fi primiți in. par
tid. Se organizează in acest scop 
schimburi dc experiență intre secre
tarii birourilor organizațiilor dc bază 
și ai comitetelor de partid privind 
metodele de cunoaștere a oamenilor

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE 
DE PARTID BRĂILA

0a combinatul de prelucrare a lem
nului. la șantierul naval). In aproape 
toate marile unități industriale, co
misiile organizatorice ale comitetelor 
de partid întreprind ample studii, 
orientînd în mod activ organizațiile 
de bază cu privire la cea mai valo
roasă rezervă dc cadre. Se discută 
individual cu oamenii, au loc intil- 
niri intre vechi membri de partid și 
tineri.

Efortul de cunoaștere se îmbină in 
mod constant cu pregătirea efectivă 
pentru primirea in partid. Viitorii 
membri ai organizațiilor sint invitați 
la adunări generale de partid des
chise, in care se discută probleme 
majore ale colectivelor respective. 
Participarea unora dintre aceștia la 
adunări avi nd drept temă, dc exem
plu. asimilarea de produse noi și 
modernizarea celor existente (orga
nizația de bază de la centrul de cer
cetări și proiectare a utilajului de 
construcții). întreținerea mașinilor și 
utilajelor (organizațiile 1 și 2 de la 
fabrica de chibrituri), diversificarea 
gamei produselor destinate populației 
și îmbunătățirea lor (organizațiile 
de bază din cooperativele meșteșu- 

tr-o zonă cu recunoscut 
vad comercial — in apro
pierea pieței centrale a 
municipiului — noul o- 
biectiv se integrează ar
monios in peisajul urba
nistic. Restaurantul dis
pune de două săli, un bar

de zi, cramă, terasă aco
perită și o grădină de 
vară. La etaj se află un 
salon cu 80 de locuri și o 
terasă cu 120 de locuri. 
Turiștii din țară și din 
străinătate, veniți pe a-

trimiterilor in stațiuni nu 
asigură acoperirea, in mul
te dintre ele, a nici jumă
tate din capacitatea aces
tora. Unele sondaje efec
tuate de către organele 
sindicale arată câ in ulti
mii ani — in ministere și

voarea... verii. Totodată, 
recomandările medicale sint 
îndreptate cu precădere 
spre un număr restrins de 
stațiuni — așa-zise cu re
nume — in timp ce marea 
majoritate a celorlalte sta
țiuni, cu condiții de cură si

CONDIȚII
PENTRU TURISM

instituții centrale înde
osebi — și-a făcut loc 
practica de a planifica, cu 
precădere, concediile in lu
nile de vară.

Tot din analiza efectuați 
în consfătuirea pe țară a re
zultat și faptul că in timp 
ce marea majoritate a sta
țiunilor de tratament ofe
ră, in general, condiții si
milare de terapie atit vara, 
cit și iarna, raportul intre 
recomandările medicale 
pentru tratamente din se
zonul cald și cele (lin res
tul anului este net in fa-

milare, sint neglijate. A- 
vind in vedere acest lucru, 
s-a subliniat că ar fi de 
mare utilitate ca organele 
de specialitate ale Ministe
rului Sănătății să actuali
zeze profilurile de tratament 
pe care acestea le asigură 
in prezent (o asemenea o- 
perațiune nu s-a mai fă
cut de cițiva ani !) și, in
tr-un catalog sau altă for
mă de informare, să fie 
puse la dispoziția corpului 
medical din întreaga țară 
spre a le recomanda. in 
raport cu eficiența lor cu-

Rărești „Viitorul" și „Tchnocasnica"), 
analiza desfășurării invățămlntului 
politico-ideologic (organizațiile 1 și 
2 de la secția de mobilă a combina
tului dc prelucrare a lemnului) con
stituie o școală importantă de for
mare a gindirii economice, a răs
punderii comuniste față de munca 
proprie și față dc interesele colec
tivității. După cum viitorii membri do 
partid au multe de Învățat cu privire 
la exigența partinică, la îndatoririle 
lor dc viitori comuniști, din partici
parea la adunări generale dc primire 
in partid. Este bine ca o asemenea 
metodă verificată, folosită in mod 
curent la C P.L., uzina „Progresul11, 

în cooperația meșteșugărească, la în
treprinderea județeană de construe- 
ții-montaj să-și găsească o aplicabi
litate mai largă.

Metodele de pregătire a viitorilor 
membri de partid pun un îndreptă
țit accent pc formarea lor politico- 
ideologică. Mulți dintre aceștia — din 
păcate incă nu toți — sint înscriși 
la invățămintul de partid, sint re
partizați in grija unor comuniști cu 
experiență, sint invitați periodic la 
cabinetele de științe sociale, unde au 
loc discuții despre politica internă și 
externă a P.C.R., despre sarcinile 
actuale și de perspectivă ale între
prinderii unde lucrează, ale munici
piului. despre tradițiile luptei revo
luționare locale și ale partidului in 
general. Dar verificarea cea mai si
gură a maturității lor politice o re
prezintă. neîndoielnic, încredințarea 
unor sarcini obștești. Am intilnit la 
Brăila organizații de partid care în
țeleg caracterul educativ-formativ al 
acestor sarcini, menite să stimuleze 
spiritul de inițiativă, gîndirea poli
tică și responsabilitatea comunistă.

După cum se știe, primirea în 
partid se face pe temeiul unor cri- 

ceste pitorești meleaguri, 
pot servi, după prefe
rințe, meniuri cu speci
fic local, cit și recunos
cutele vinuri din cramele 
de la Corcova și Dealul 
Viilor.

rativă, pe tot parcursul a- 
nului.

Obiectivul pc care și l-au 
propus organizatorii turis
mului pentru acest an — 
de a atrage la acțiunile și 
activitățile de masă mai 
mult de jumătate din 
populația țării, respectiv 
peste 10 milioane dc cetă
țeni — răspunde atit grijii 

acordă lacare se
recreării și instruirii oa
menilor, 
gală 
mai

e-cit 
măsură, 

depline
și. in 
folosirii cit 
a bazei 

materiale create in acest 
scop. Există la ora actuală 
— și acesta este un lucru 
bun — programe concrete 
la nivelul fiecărui județ, 
al fiecărui organizator de 
turism. Ele pot fi realizate 
peste tot. Cu condiția, bine
înțeles, ca toți factorii cu 
răspunderi in această di
recție, atit de pe plan cen
tral, cit și local, să acțione
ze cu toată ’ " ' 
pentru organizarea 
programe turistice 
mai diversificate și, 
nu se uita acest 
cru, de mai bună calitate, 
pe tot parcursul anului. 
Așa și numai așa, baza 
materială a turismului va 
fi pusă in întregime la dis
poziția celor pentru care a 
fost creată : oamenii mun
cii.

hotărîrea 
unor 

cit 
a 

lu-

terii șl norme riguroase, consfințite 
dr Statutul P.C.R. Respectarea a- 
cestora este pusă In mod ftrest sub 
semnul exigenței, un rol hotăritor 
revenind dezbaterilor din adunarea 
generală in care se discută cererea 
de primire. Este adevărat că toți cei 
ce solicită intrarea in pnrtld vin cu o 
anumită pregătire și experiență poli
tică — provenind din rindurilo U.T.C., 
din sindicate sau din alte organizații 
obș'rștl, ceea ce asigură posibilitatea 
verificării calităților lor — au urmat 
diferite forme de invățămint politi- 
co-idcologlce. Aceasta nu înseamnă 
insă că, in cadrul discuțiilor, nu tre
buie să se contureze o imagine de 
ansamblu completă asupra pregăti
rii celui In cauză, n modului său de 
a gindi și acționa. în această ordine 
de idei, tovarășul Ion Nlcolac, secre
tar al Comitetului municipal Brăila, 
ne spunea : „Caracteristice sint, in 
asemenea adunări de partid, discu
țiile temeinice, desfășurate în spiri
tul unei înalte responsabilități co
muniste. Uneori însă se manifestă o 
falsă „înțelegere11 a unor membri de 
partid față de slăbiciunile ori lipsa 
dc. pregătire, jena lipsită de sens de 
a spune pe nume acestor neajunsuri. 
De aici și insuficiența argumentelor 
care să justifice primirea in partid 
și ne pune in situația de a infir
ma — e drept, rareori, dar chiar și 
un singur caz e regretabil — unele 
hotăriri de primire. De aceea, în spi
ritul indicațiilor superioare dc par
tid, acționăm cu consecvență pentru 
cunoașterea aprofundată a oameni
lor. întărirea răspunderii celor care 
semnează recomandările (s-a ivit 
chiar situația ca unui membru de 
partid. care a dat o recomandare 
superficială, să i se ceară socoteală 
în adunarea generală), pentru res
pectarea riguroasă a normelor statu
tare, educarea marxist-leninistă și 
formarea conștiinței socialiste a 
membrilor de partid, a tuturor oame
nilor muncii, pentru întărirea spiri
tului de partid și a combativității 
revoluționare11. 1

Comitetul municipal de partid 
Brăila urmărește îndeaproape des
fășurarea muncii de primire in 
partid. Lunar, secretariatul și biroul 
comitetului municipal întreprind a- 
nalize concrete, preocupindu-se de a- 
sigurarea preponderenței elementului 
muncitoresc. Totodată, cu ajutorul 
instructorilor teritoriali și al comi
siilor organizatorice din Întreprinderi 
se urmăresc, in organizațiile de bază, 
metodele de muncă folosite in acest 
domeniu, membrii biroului și ai se
cretariatului ajutind concret, la fața 
locului, organizațiile de partid. Cu 
prilejul unor instruiri ale aparatului 
și activului de partid s-au făcut „stu
dii de caz" și teste cu privire la în
tocmirea corectă a dosarelor, se des
fășoară o acțiune susținută pentru 
cunoașterea importanței carnetului 
de partid.

Militînd pentru aplicarea în viață 
a normelor de partid, a hotăririi Ple
narei C.C. al P.C.R. din 25—26 mar
tie 1974 cu privire la compoziția par
tidului, organizațiile din municipiul 

, Brăila asigură, printr-o multitudine 
de metode.- o creștere sănătoasă a 
rindurilor lor. preocupîndu-se con- 
comitent de integrarea noilor membri 
de partid in viața de organizație, de 
formarea lor complexă ca adevărat i 
militanți ai partidului revoluționar 
al clasei 
capacitatea de .
7. re a organizațiilor de partid, rolul 
lor de conducător politic in opera de 
înfăptuire a programului elaborat dc 
Congresul al X-lea. de înfăptuire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

muncitoare. Cresc astfel 
organizare și mobili-

Marla BABOIAN

Ce urmează după audiență.»
CUM SINT SOLUȚIONATE PROBLEMELE RIDICATE DE CETĂȚENI

IN AUDIENTE LA UNELE INSTITUT!! PUBLICE

Este îndeobște cunoscut că institu
ția audienței iși poate îndeplini rolul 
de instrument eficient de conlucrare 
directă cu oamenii muncii, de rezol
vare a propunerilor, cererilor și se
sizărilor lor, numai prin finalitatea 
sa, prin modul in care sint urmărite 
și soluționate problemele ridicate de 
cetățeni, prin rezultatele cu care se 
soldează, in ultimă instanță, venirea 
acestora la conducerea unui organ de 
partid sau dc stat. Tovarășul Dumi
tru Gherghișan. prim-secretar al Co
mitetului dc partid al sectorului 1 
din București și președintele comite
tului executiv al consiliului popular, 
in cadrul unei discuții purtate recent 
in legătură cu rolul și importanța 
audienței, ne-a spus următoarele :

— Ca mijloc permanent de legă
tură cu masa de cetățeni, audiențele 
constituie pentru orice conducător 
de instituție un bun prilej de cu
noaștere a realității, a problemelor 
ce ii preocupă pe oameni. Tinind 
seama de acest lucru, in calitatea pe 
care o am, consider audiența nu nu
mai ca o obligație de a-i primi și 
asculta pe cetățeni, ci și ca o posi
bilitate de a trage concluzii cu ca
racter mai larg, dc a acționa perso
nal, pină la capăt, pentru înlăturarea 
neajunsurilor semnalate, pentru per
fecționarea metodelor de muncă ale 
aparatului de stat și întărirea legali
tății. în vederea sporirii răspunderii 
fiecărui factor din cadrul consiliului 
popular obligat să acorde audiențe, 
a eficienței acestei forme de dialog, 
săptăminal. biroul permanent al co
mitetului executiv analizează pro
blemele ridicate în audiențe și mo
dul in care au fost ele soluționate. 
Totodată, un accent deosebit am pus 
pe contactul viu, nemijlocit cu cetă
țenii, prin deplasarea cadrelor de 
conducere în cartierele sectorului, in 
unitățile comerciale etc., unde, pe 
baza discuțiilor purtate cu organele 
de partid, cu deputați și comitetele 
de cetățeni, s-au rezolvat numeroase 
sesizări d(f larg interes cetățenesc, 
de care am luat cunoștință, in tim
pul audientelor.

Intr-adevăr, din cite am constatat, 
precum și din discuțiile purtate cu 
mai mulți cetățeni, a reieșit că, la 
consiliul popular al sectorului 1. din 
Capitală, se analizează cu atenție 
faptele semnalate in orele de au-' 
diență. se urmărește rezolvarea lor 
pină la capăt. La propunerile cetățe
nilor s-au luat măsuri de dezvoltare 
și modernizare a rețelei comerciale, 
de îmbunătățire a servirii cumpără
torilor. măsuri cu caracter edilitar- 
gospodăresc etc.

Orice cetățean, care solicită au-

Produsele fabricii „Tirnava11 din Sighișoara
ÎN 20 DE ȚĂRI ALE LUMII

Cu un sfert de veac in urmă, 
l.i Sighișoara a început să pro
ducă o cooperativă de meșteșu
gari care a continuat tradiția u- 
nor croitori cu faimă. în ultimii 
ani, cooperativa s-a transformat . 
intr-o modernă întreprindere in
dustrială — „Tirnava". în cei 
25 dc ani de existență, aici R-a 
format un colectiv de muncă 
harnic și priceput.

— Acest an jubiliar — ne 
spune lovarâșul Ștefan Mcdrca, 
de 24 de ani director al intre
prinderii — se va Înscrie cu 
realizări deosebite în activitatea 
noastră. Beneficiem de o nouă 
hală modernă, in care sc desfă
șoară o muncă susținută pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen. Pc baza unui plan 
judicios intocmit am efectuat 
reorganizarea secțiilor, ele fiind 
In așa fel amplasate incit să 
permită organizarea superioară 
a producției, în flux tehnologic 
rațional. Prin organizarea știin-

SIMPOZION

Protecția mediului înconjurător
în județul Ilfov

in jurul Capi- 
acest puternic 
industrial, cu 
și uzine, care

de 
și apă rezi- 
_Mai mult, in 

s-au

Referatele și dez
baterile din cadrul 
simpozionului au por
nit de la faptul că
județul Ilfov este am
plasat ’ ‘ •
talei, 
centru 
fabrici , 
elimină oră de oră în
semnate cantități 
gaze 
duală. 
jurul Capitalei 
construit mari comple
xe zootehnice care, 
de asemenea, constitu
ie un pericol de infec
tare a atmosferei și a 
apei. în același ti,mp, 
teritoriul IlfoVului este 
brăzdat de o bogată 
rețea de riuri, lacuri 
și păduri — cu un rol 
important in purifica
rea atmosferei și care 
trebuie păstrate cu 
sfințenie nealterate.

în cadrul simpozio
nului au fost prezen
tate de către specia
liști din diferite do
menii un mare număr 
de referate, care au 
oferit o analiză te-

meinică, precum și so
luții pentru îndrep
tarea unor situații cri
tice.

Participanții la sim
pozion au acordat o 
mare atenție proble
melor legate de inven
tarierea 
selor de 
existente __ ,
Ilfov, îndeosebi, in zo
nele lacurilor SNA- 
GOV și CALDÂRU- 
ȘANI — importan
te zone turistice — 
stabilind totodată mă
surile ce șe... jțțn-, 
pun pentru protgeția. 
apei, aerului și solu
lui din aceste zone. Pe 
baza discuțiilor și a 
propunerilor s-a în
tocmit un program de 
măsuri care a devenit 
un prețios instrument 
de lucru atit pentru 
comisia județeană de 
protecție a mediului 
înconjurător, cit și 
pentru unitățile eco
nomice din județ.

Ținind seama de ro
lul social al pădurilor

tuturor sur- 
impurificare 
In județul

diență la conducerea unei instituții 
ori la consiliul popular, vine cu cre
dința câ problema semnalată de el 
va căpăta un răspuns, o soluționare 
operativă, în spiritul legii. La jumă
tatea lunii februarie a.c., Ștefan 
Bondoc, din Birlad, str. Ion lacomi 
nr. 5, s-a prezentat in audiență la 
consiliul popular municipal, solici- 
tind sprijin pentru executarea unor 
lucrări urgente de consolidare la 
imobilul in care locuiește. Ce ajutor 
a primit ? Așa cum se consemnează 
și in registrul de audiențe, vicepre

ședintele Mihai Solomon, care l-a 
audiat pe $t. B„ i-a recomandat „să 
repare casa, să nu o lase să se auto- 
demoleze11 (? !). Câ in acest caz sin- 
tem in fața unei rezolvări formale a 
doleanței cetățeanului, nu mai în
cape îndoială. De altfel, la Consiliul 
popular al municipiului Birlad, așa 
cum ne-am putut convinge, ignorîn- 
du-se tocmai ceea ce este esențial 
in această activitate, adică eficiența 
audienței, cetățenii sint îndrumați, 
pur și simplu, la organele din subor- 
dinea comitetului executiv sau la 
alte instituții, unde, de fapt, aceș
tia mai bătuseră drumul de cîteva 
ori. Doi muncitori calificați — Ilie 
Verga și Vasilica Văcareanu, ambii 
locuind in Birlad — au solicitat, cu 
prilejul unei audiențe la tovarășul 
prim-vicepreședinte Mihai Asoltanei, 
sprijin pentru încadrarea în muncă, 
în loc să folosească mijloacele ce-i 
stau la indemină și împuternicirile 
cu care este investit pentru a-i aju
ta efectiv pe oarlftni, tovarășul prim- 
vicepreședinte i-a trimis, fără nici 
un demers, la oficiul forței de mun
că și, respectiv, la cooperația mește
șugărească. Din 19 persoane primite 
de primul-vicepreședinte in audien
ță, într-o singură zi, zece au fost 
„expediate11 către diverse organe, 
fără alte demersuri, chiar și în ca
zurile cind cetățenii se plingeau îm
potriva acestora.

Se înțelege, nu în toate cazurile și 
nu toate solicitările celor veniți in 
audiență pot fi soluționate pe loc. 
Unele dintre ele necesită timp, altele 
sint neîntemeiate. Dar a nu acționa 
in nici un fel. a nu-i lămuri pe 
meni. Înseamnă a transforma 
diență intr-o simplă formalitate, 
tr-o pierdere reciprocă de timp, 
de altă parte, un asemenea stil 
ficitar de muncă il prejudiciază 
cetățean, obligindu-1 să bată drumu
rile pe la alte autorități pentru re
zolvarea problemei ce-1 interesează.

Victoria Popescu, din București, 
str. Izvor 1, sectorul 6, a sesizat zi
lele trecute redacția că repetatele 
sale audiențe la conducerile I.C.R.A.L. 

oa- 
au- 
în- 
Pe 

de- 
po

țlfică a producției și folosirea 
Integrală a capacităților s-a 
ciștigat o suprafață productivă 
in plus pentru un efectiv de 800 
de salariați. Pentru acest an 
am prevăzut o producție supli
mentară de circa 300 milioane 
lei. față de sarcina ce ne revine 
pentru 1974, din planul cincinal.

Primele luni ale anului au 
debutat cu realizări de pres
tigiu care confirma temeinicia 
angajamentelor. O preocupare 
permanentă a colectivului de 
aici este problema calității și 
realizarea competitivității con
fecțiilor. în ultima vreme 
menclalorul de fabricație 
îmbogățit cu peste 60 de mode
le noi de cămăși. Toate acestea 
au determinat ca in prezent, 
produsele intreprinderii noastre 
să se exporte in peste 20 de 
țări. Intre care Franța. Belgia, 
Suedia. Elveția. Libia și altele.

Deaki LORAND 
corespondentul „Scinteii"

a

ai codrilor
Programul 

măsuri con-

s-au stabilit împăduri
rea tuturor suprafețe
lor improprii agricul
turii, a rovinelor, pre
cum și eliminarea ex
cesului de umiditate 
din păduri. O însem
nătate deosebită s-a 
acordat protecției re
zervațiilor naturale, 
unice in sudul țării, 
constituite din stejarii 
seculari 
Vlăsiei. 
prevede 
crete pentru unitățile 
agricole și industriale 
cu privire la comba- 
'tereri" degradării și 
poluării’ solului

Aplicarea cu stric
tețe a programului 
amintit va face ca bo
gățiile peisajului il- 
fovean să devină mai 
frumoase, mai intere
sante și să 
diții mai 
plăcute 
Și 
și

ofere con- 
bune, mai 

de agrement 
distracție populației 
turiștilor.

Florea 
CEAUȘESCU

de 
co-

„Cotroceni" și Direcției generale de 
dezvoltare și administrație locativâ 
(D.G.D.A.L.), pentru rezolvarea unei 
probleme legale și legitime, au ră
mas fără nici un rezultat. Despre ce 
este vorba ? Ea semnala că unul din
tre colocatarii apartamentului pro
prietate de stat, in care locuiește, 
prin construirea fără autorizație a 
unui perete despărțitor, a privat, in 
mod abuziv, pe ceilalți locatari 
dreptul de folosință a holului 
mun, pentru care au contract de în
chiriere, încheiat în mod legal. Ne 
deplasăm pe urmele sesizărilor făcute 
de V. P. și discutăm cu persoanele 
la care ea a fost in audientă.

— Cunoaștem bine situația — ne-a 
spus Gh. Rizea, directorul I.C.R.A.L. 
„Cotroceni11. Sintem in fața unui abuz 
locativ. Potrivit legii, nimeni nu are 
voie să construiască sau să facă mo
dificări fără aprobare prealabilă. Pe
retele respectiv trebuie demolat.

— Așa stlnd lucrurile, de ce n-ați 
intervenit ?

— Cazul a fost preluat, între timp, 
de D.G.D.A.L. Fiind forul nostru ie
rarhic, noi nu mai putem face ni
mic.

La Direcția generală de dezvoltare 
și administrație locativâ, unde V. P. 
a fost de două ori in audiență, stăm 
de vorbă cu directorul general, Ale
xandru Anca. Ni s-au adus fel de fel 
de justificări, de argumente, igno- 
rindu-se in mod flagrant legea, dar 
nu ni s-a spus nimic despre faptul 
că sesizarea întemeiată a petiționa
rei venite in audiență stă nesoluțio- 
nată de aproape trei luni, despre 
măsurile ce trebuie luate de către 
conducerea D.G.D.A.L. Prin neinter
venția celor două conduceri de uni
tăți, competente să înlăture aceste 
abateri de la legislația locativâ, de 
la normele de conviețuire, s-a „lega
lizat11 abuzul, petiționara fiind de
terminată astfel să bată drumurile 
pe la alte foruri, In vederea restabi
lirii legalității.

Audiența nu este o favoare făcută 
cetățeanului, ci o obligație a condu
cerilor instituțiilor, consacrată prin 
lege. Ea nu poate fi considerată în
cheiată o dată cu ascultarea cetă
țeanului, ci numai după ce pro
blemele semnalate în audiențe au 
fost investigate și au căpătat rezol
varea legală. Ceea ce partidul cere 
tuturor cadrelor care primesc in au
diență este de a dovedi mai multă 
receptivitate fața de problemele ri
dicate de cetățeni și. mai ales, ope
rativitate în soluționarea lor.

Gheorqhe PfRVAN 
Alexandru BOGHIU
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învățămintele primului trimestru impun Decernarea Steagului roșu
u

măsuri practice pentru mai bine si a Diplumei de unitate fruntașă pe tară
YndustrH Județului Botoșani jl-a 

propus sâ îndeplinească cincinalul 
in patru ani si jumătate. E un an
gajament mobilizator și sint create 
toate condițiile de reușită deplină. 
Prin această prismă, o recentă șe
dință a biroului comitetului județean 
ci- partid, ne-a spus ing. Dnmitru 
Breabân. secretar al comitetului ju
dețean de partid, definea ca o în
datorire prioritară a organizațiilor 
de partid din unități, a fiecărui co
lectiv In parte — pe baza studierii 
minuțioase a sarcinilor de plan 
fructificarea tuturor rezervelor, 
lunile care urmează, pentru ca să 
nu existe nici o întreprindere in ju
deț care să nu-si realizeze $1 depă
șească prevederile cc-i revin, la toți 
indicatorii. Nu 
tot, in ateliere și ___
mit și dezbătut planuri concrete < 
recuperare neintirziatâ a ncrealizl 
iilor survenite in primele 
luni a. c.

După primul trimestru din 
1974. referindu-ne la stadiul 
făptuirii prevederilor cincinalului, 
industria județului avea «in avans, 
la zi, de 1 luni și jumătate. Tot la 
comitetul județean de partid ni se 
spunea că. in condițiile in care in 
1974 sarcinile producției globale in
dustriale cresc cu aproape 20 la sută, 
comparativ cu anul trecut, cca mai 
mare parte dm acest spor se va 
realiza pe seama productivității 
muncii și*mai bunei folosiri a ma
șinilor. „Să obținem tot ce pot da 
mașinile" — afirma secretarul co
mitetului județean de partid.

— Așadar, prevederile de plan 
1974 se vor Îndeplini integral.

— Da. încă in trimestrele doi 
trei trebuie să recuperăm toate res- 
tantelc din trimestrul I. Iar in cin
stea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei și a Congresului 
al XI-lea al partidului, ne-am anga
jat să realizăm suplimentar diferite

in

intimpl&tor, peste 
secții s-au intoc- 

le de 
alizft- 
două
anul 

in-

se

Pe

și

de mai multeproduse în valoare 
milioane lei.

Majoritatea 
județ au îndeplinit și depășit plănui 
in lunile ianuarie și februarie, pre
cum si in două decade ale lunii 
martie. Totuși, statistic vorbind, in 
ansamblul județului, pe două luni 
s-a înregistrat o nerealizare la pro
ducția globnlâ dc 7.1 la sută și la 
productivitatea muncii, de 7.5 la 
sută. Valoric, s-a consemnat deci o 
restanță dc mai multe piilioane lei. 
în principal, la întreprinderile de 
confecții din Botoșani și Dorohoi și 
la cea de zahăr din Bucecea. Din 
discuția cu tovarășul Ion Ilalunga, 
președintele comisiei teritoriale fi- 
r.anciar-bancare Botoșani, notăm că. 
față de prevederile planului pe 
trimestrul I. in luna martie mal ră
măseseră dc realizat : 38,4 la sulă 
țesături tip bumbac, 47.5 la sută 
confecții textile, 60,1 la sută piese 
de schimb pentru industria ușoara, 
57.5 la sută diferite articole la în
treprinderea de corpuri dc iluminat 
și sticlărie menaj ș.a. Remarcabil 
estr că la finele trimestrului I, la 
majoritatea acestor produse — cu 
excepția confecțiilor textile — planul 
a fost indcplinit șl chiar depășit. 
Totodată, in ianuarie și februarie 
nivelul planificat al costurilor in in
dustria republicană din județ s-a de- 
p ș’t la 1 000 lei producție-marfă cu 
2.6 Ici, ceea ce presupune mari efor
turi in vederea recuperării răminerii 
in urmă.

Să ne referim concret la între
prinderea de confecții din municipiul 
Botoșani. Aici s-ar putea crede că 
cheltuielile de pe 2 luni sini cu 
0.6 lei mai mici la 1 000 lei produc- 
ție-marfă, decit s-a stabilit. Aparen
ța dispare îndată ce aflăm că nive
lul realizărilor in ianuarie și 
februarie — 792,4 lei la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă — este, de fapt, supe
rior prevederii pentru acest an —

întreprinderilor din

ș.a.

777 Ici. Situația e asemănătoare și la 
Întreprinderea dc utilaje si piese dc 
schimb pentru industria ușoară, 
unde In loc dc 760 lei cheltuieli la 
1 000 lei producție-marfă, acestea au 
ajuns să fio cumulate in ianuarie și 
februarie la 977,7 Ici. 
recupera depășirile ? Pină 
tul anului, este do părere 
stanlin Oprea, directorul 
derii.

— La ceilalți indicatori 
nul s-a îndeplinit și 
spune el.

Esențial este, deci, sâ se pună cit 
mai degrabă capăt cheltuielilor exa
gerate, cu mult peste limita admisă, 
provenite în special din rebuturi, 
situație pe care o regăsim — in a- 
coastă perioadă — și la moderna 
întreprindere de corpuri dc iluminat 
și sticlărie menaj din Dorohoi, in
trată anul trecut in funcțiune.

De ce insistăm asupra acestor 
probleme ? Pentru că, in final, di
minuarea cheltuielilor, cri puțin la 
nivelul planificat, exprimă compe- 
tența și priceperea, spiritul gospo
dăresc in minuirea fondurilor mate
riale și bănești, iar dc aceasta depind 
realizarea beneficiilor prevăzute, 
creșterea contribuției industriei ju
dețului la sporirea continuă a veni
tului național. Sint probleme majore 
ale activității întreprinderilor din 
județ și pentru soluționarea lor tre
buie să se acționeze cu răspundere 
și fermitate in fiecare unitate, acor- 
dindu-se un sprijin mai eficient 
din partea organelor locale de 
partid și de stat, a centralelor și 
ministerelor respective.

Dacă in ianuarie și februarie a. c. 
se acționa cu fermitate pentru asi
gurarea bunului mers al activității 
industriale nu se ajungea la nerea- 
lizările amintite. Tovarășa Cleopatra 
Popa, ajutor de maistru, secretar al 
comitetului de 
prinderea de

Cind se vor 
la sfirși- 
ing. Con- 
lntreprin-
însă pla- 

depășit.

partid de la Intre- 
confecții Botoșani,

IRIGAREA CULTURILOR
Nu-i timp de tocmeală
După cum se subliniază in artico

lul din pagina intii a ziarului re
feritor la irigații, nu peste tot udă
rile se execută potrivit cerințelor a- 
cestei primăveri și posibilităților de 
care dispun unitățile agricole. Iată 
ce rezulta din ancheta noastră in 
județele Olt și Tulcea.

La sfîrșitul anului trecut. în sudul 
județului ,s-a dat in exploatare una 
dintre cele mai moderne amenajări 
pentru irigații din țara noastră — 
sistemul Terasa Corabia. Cele 18 
cooperative agricole și 6 întreprin
deri agricole de stat din cadrul sis
temului dispun de o suprafață ame
najată de circa 32 000 ha. începutul 
săptăminii trecute a marcat aici 
startul in campania de udări. Cum 
ajunge apa pe terenurile unităților 
agricole ?

însoțiți de tov. Aurel Popa, ingi
ner cu exploatarea la sistemul Te
rasa Corabia, intrăm pe canalul 
principal de aducțiune CA-1. De la 
început, tov. Popa avertizează. După 
umplerea rețelei de aducțiune a 
apei, stația bază de pompare de la 
Dunăre a fost oprită. Motivul ? Ne
voia de apă este foarte mică, deoa
rece unitățile agricole nu prea irigă. 
Dar să nu anticipăm. Parcurgem pe 
rind terenurile cooperativelor agri
cole Celeiu, Virtop. Vădastra. Vă- 
dăstrita. Vișina Nouă și Vișina Ve
che. Pe parcursul a peste 25 kilo
metri găsim in sfîrșit un loc tinde 
se irigă, La Vădastra. Stația de pom
pare și punere sub presiune. care 
servește această cooperativă, func
ționează însă cu un singur agreg.-1 
din 3 cite are. ..Putem asigura apă 
pentru irigarea în fiecare zi a 150 ha 
— ne spune Mircea M. Ion. electro
mecanic la această stație. Dar coo
perativele agricole pe care le ser
vim — Vișina Nouă, Vișina Veche — 
nu au transportat 
aripile de udare in 
tr-adevăr, in loc 
montat la hidranti, 
tul de udare se află 
în curțile cooperativelor 
Aceasta explică de ce săptămînâ tre
cută, in tot sistemul, unitățile agri
cole au irigat doar 8 ha din 508 ha 
cit s-au angajat să irige.

Ce-și propun unitățile agricole 
din acest sistem să irige în conti
nuare ? Am asistat la ședința care 
a avut loc la sediul sistemului Te
rasa Corabia cu toți beneficiarii, 
pentru programarea udărilor in săp- 
tămina aceasta. Deși nevoia de apă 
este acută, unitățile agricole au pre
văzut inițial să irige, in acest inter
val, numai 2 500 ha. Evident, este

să

pină acum 
cimp". în- 
fie in cimp, 
echipam en- 
încă stivuit 

agricole.

mult prea puțin atit față de cerin
țele solului pentru apă, cit și față 
de necesitatea exploatării. raționale 
a sistemului. Sistemul tTerasa Co
rabia este astfel,, dimensionat- în-? 
cit sâ asigure irigarea in fiecare zi, 
în două schimburi, a 2 600 ha. Deci 
intr-o săptămînâ se pot aplica udări 
pe o suprafață de 18 000 ha, sau 
dacă se irigă intr-un singur schimb, 
așa cum se face in această perioadă, 
trebuie să se aplice udări pe 
9 000 ha. De ce atunci unitățile a- 
gricole iși prevăd să aplice udări pe 
suprafețe cu mult mai mici decit 
capacitatea sistemului ? Pentru că 
programarea suprafețelor ce trebuie 
irigate se face nu pe baza 'nevoilor 
de apă a solului, ci la înțelegere 
intre beneficiari și cei care ex
ploatează sistemul de irigații. Am 
asistat la tot felul de învo
ieli și tocmeli la care au recurs 
reprezentanții din unitățile agricole 
pentru a fi programați să irige su
prafețe mai mici. Bunăoară, coope
rativa agricolă Vișina Veche, din 
135 ha programate și-a însușit nu
mai 90 ha. La fel au procedat și 
multe alte cooperative agricole. 
Doar intervenția ing. Lucian Popes
cu. de la direcția agricolă județeană, 
a determinat ca, în loc de 2 500 ha, 
unitățile agricole să-și însușească in 
final irigarea a 3 500 ha in sâptă- 
mina aceasta. De aici se desprinde 
concluzia că. la stabilirea suprafe
țelor ce trebuie irigate, întreprin
derea de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare trebuie să re
nunțe Ia orice tocmeală și să pro
grameze ca sarcină obligatorie pen
tru unitățile agricole toate terenu
rile cu deficit dc umiditate, pentru 
folosirea intregii capacități a siste
mului.

Aspectele întîlnite dovedesc că 
asigurările primite la direcția agri
colă județeană privind încheierea 
pregătirilor pentru începerea cu 
toate forțele a irigațiilor nu au aco
perire in fapte in toate unitățile 
agricole. Aceste pregătiri trebuiau 
să fie terminate încă la începutul 
lunii martie. Ședințele săptăminale 
care au loc in fiecare sistem de iri
gații nu se pot substitui cerinței ca 
specialiștii organelor agricole jude
țene să fie prezenți în unitățile agri
cole, unde să ia măsurile necesare 
pentru începerea udărilor pe toate 
suprafețele amenajate. Aceasta este 

condiție pentru realizarea 
stabilite pe terenurile

800 ha din vechiul sistem le putem 
iriga — ne declară ing. Vasile Cos- 
tea. directorul întreprinderii — dar 
2 000 ha din sistemul Sarinasuf— 
Beibugeac, al cărui termen inițial de 
punere in funcțiune a fost aminat cu 
circa 1 an, le vom cultiva „in uscat", 
pentru că lucrările nu sint termina
te". In repetate rînduri unitățile be
neficiare. direcția agricolă județeană, 
organele locale de partid au cerut 
constructorului să urgenteze lucră
rile din sistemul BeibugeacT-Sarina- 
suf, insă răspunsurile întreprinderii 
constructoare — T.C.I.F.-Galați — 
s-au rezumat numai la... angajamente. 
Au mai rămas de îngropat conductele 
de azbociment care aduc apa pe 
tarlalele unităților agricole benefi
ciare, unde antenele și hidranții sint 
deja instalați in vederea începerii 
probelor... cu apă. Ba, mai mult, coo
perativele agricole intrate in posesia 
aspcrsoarelor și aripilor, le-au și în
tins pe cimp. in speranța că vor 
avea ană. Dar zilele trec și aripile 
de ploaie fac umbră pămintului în 
zadar. Oricum, „o umbră" nu poate 
fi comparată cu „o ploaie", chiar 
dacă, in acest caz, ambele sint „arti
ficiale"; Cum vor realiza in acest 
fol cooperativele agricole Sarinasuf, 
Valea Nucarilor, Iazurile ș.a., pro
ducțiile mari prevăzute a se obține 
în condiții de irigare ? Oare faptul 
că Trustul de construcții pentru îm
bunătățiri funciare iși are sediul la 
Galați este explicația lipsei de răs
pundere cu care iși realizează lucră
rile din județul Tulcea ? Consecven
ța cu care nu-și respectă propriile 
angajamente pare să confirme acest 
lucru. Ce părere are Departamentul 
îmbunătățirilor funciare despre aceas
tă situație ? Este limpede. Sint ne
cesare măsuri care să determine 
T.C.I.F. Galați să-și realizeze inte
gral toate lucrările in județul Tulcea, 
astfel ca pe toate canalele de iri
gații să poată curge apa.

r

Ștefan DORGOȘAN

prima 
producțiilor 
irigate.

Aurel PAPADIUC 
Emilian ROUĂ

Șl BEIBUGEAC-SARINASUF

.Utilajele fac în zadar
umbră pămintului

dePentru combaterea deficitului 
umiditate din sol, organele agricole 
din județul Tulcea au întocmit un 
plan detaliat de acțiune pentru folo
sirea integrală a potențialului irigat, 
punerea cit mai rapidă in funcțiune 
a sistemelor in curs de amenajare și 
declanșarea rapidă a udărilor. Multe 
unități agricole de stat sau coopera
tiste au început cu toate forțele iri
garea culturilor de toamnă, a lucer- 
nierelor. lucru de care ne-am con
vins vizitind zilele trecute sistemele 
Dunavăț și Beibugeac-Sarinasuf. 
Numai că raidul nostru a scos in 
evidență și multe aspecte care de
notă că in unele locuri nu s-au 
creat condițiile necesare pentru apli
carea grabnică a udărilor pe toate 
suprafețele amenajate. Supunem a- 
tenției organelor agricole județene, 
cit și celor centrale, citeva din 

; »eaj unsurile constatate.

La o săptămînâ de la începerea 
udărilor la cooperativa agricolă Mu- 
r:ghiol, din 270 ha cu griu se iriga
seră doar 60 ha, iar din 20 ha cu lu
cerna — 14 ha. „Nu realizăm viteza 
zilnică de udat pentru că sistemul 
Dunavăț, de trei ani în funcțiune, 
are incă defecțiuni de construcție — 
ne spune tov. Ionel Popa, inginerul 
șef al cooperativei. Din cauza unei 
avarii pe antena A-4. circa 190 hec
tare nu pot fi irigate". Situația se 
Feoetă și la cooperativa agricolă 
Dunavăț. unde pe o singură antenă 
s-au produs 11 defecțiuni, iar unul 
din canalele princiDale. care asigură 
aproape jumătate din debitul de apă 
necesar unității, este incă nefolosibil, 
datorită deselor întreruperi pe care 
le face constructorul pentru reme
dierea porțiunilor cu defecte. Iată 
cum stau lucrurile la Întreprinderea 
agricolă de stat Sarinasuf. „Circa

Consemnăm o pre
mieră absolută in do
meniul materialelor de 
construcții. Recent, în
treprinderea de mate
riale izolatoare. „MA- 
TIZOL", din Berceni 
(județul Prahova), a 
introdus in fabricația 
curentă foliile de alu
miniu bitumate. Exce
lentele sale proprie
tăți hidroizolantc ii 
conferă o superiorita
te incontestabilă asu
pra materialelor clasi
ce, cunoscute și utili
zate pină acum pe 
șantiere, cum sint 
cartoanele și împleti
turile 
sticlă 
anume avantaje pre
zintă ? In primul rind, 
folia de aluminiu im
primă produselor de 
acest gen un grad mult 
mai ridicat de hidro- 
izolare, devenind prac
tic o „barieră" impe
netrabilă împotriva 
vaporilor și a aoei, iar 
în al doilea rind, a- 
cestea nu putrezesc, 
avind — deci — o du
rată de folosire mare 
in construcțiile de di
ferite feluri. Cit pri
vește efectele pozitive 
multiple ce decurg din 
activitatea pe șantiere, 
obținute prin utiliza
rea MUlor de alumi
niu bitum.'’''', acestea 
sint : numărul lucrări- v

din fibre 
bitumate.

de 
Ce

aprecia in această ordine de idei :
— Fabrica noastră a resimțit de la 

începutul anului lipsa dc comenzi, 
iar unele din capacitățile dc pro
ducție destinate fabricării confecții
lor pentru export n-au avut cc lu
cra. La sfîrșitul decadei a doua din 
luna martie a.c. incă nu cunoșteam 
pe deplin ce vom produce in tri
mestrul doi.

— Și cum v-ați descurcat, pentru 
ca oamenii să ' ’ * '

— Ni 
centrală, 
menzi... _____ _____  ________
miile dc ore'om stagnări la mașini. 
Am intimpinat apoi fel de fel de 
greutăți cu aprovizionarea materia
lelor necesare...

Ing. Maria Siminiciuc, șefa schim
bului B. preciza :

— Utilajele de la finisaj lenjerie 
au un avansat grad de uzură, func
ționează cu jumătate din capacitate. 
Dacă nu vor fi reparate temeinic. în 
trimestrul doi ne vom izbi de ace
leași necazuri. Cerem serviciului de 
organizare a producției și a muncii 
să se achite mai bine de sarcina 
pregătirii tehnologiilor și a lansării 
unor sortimente in fabricație. Con
ducerea întreprinderii să pună capăt 
provizoratului de orice fel !

Acestor deficiențe li se adaugă și 
nelivrări'.e la termen ale unor materii 
prime. Tovarășul secretar Dumitru 
Breabăn ne arăta că e vorba de 
zeci de mii de metri liniari de di
ferite țesături, pe care fabricile de 
confecții din județ, precum și între
prinderea textilă „Moldova" nu 
ie-au primit in ianuarie și februarie 
a. c. Ia timp de la furnizorii din 
Lugoj, Pitești, Buhuși, Mediaș, Satu- 
Mare,

Este drept, pe plan local s-a Inter
venit. între măsurile binevenite pen
tru curmarea unor neajunsuri și 
îmbunătățirea activității de produc
ție, reține atenția permanentizarea 
la I.U.P.S. Botoșani a unui activist 
al comitetului județean de partid. In 
perioada din urmă, spiritul de dis
ciplină s-a intărit, ceea ce dovedește 
rolul deosebit pe care il are munca 
politică in viața întreprinderii. în 
trimestrul II, la această fabrică va 
începe producția primului lot de 200 
războaie de țesut. Același optimism 
și din partea maistrului Mihai Șu- 
han, de la întreprinderea de corpuri 
de iluminat și sticlărie menaj :

— Secția în care lucrez va atinge 
parametrii proiectați pină la sfir
șitul lunii aprilie. Iar sticlarii de la 
Dorohoi. oamenii temperaturilor 
înalte, vor demonstra prin fapte că 
nu sint mai prejos decit alții, cu 
renume... Și renumele se dobindește 
prin muncă. Ne vom îndeplini toate 
sarcinile.

Este o hotărîre care trebuie 1 să 
anime,» la aceeași înaltă tempera
tură a muncii, toate colectivele flip 
infreprtnderiTo juBefdl&i Botoșani. 
Faptele să corespundă cu angaja
mentele. Și, pentru aceasta, sprijinul 
in continuare al organelor de partid, 
al forurilor de resort, din centrale și 
ministere este decisiv. Acest spri
jin trebuie acordat imediat !

s-au 
pe

Insă

aibă de lucru ?
transferat de către 

parcurs, diferite co- 
n-au putut fi evitate

in întrecerea socialistă din anul 1973
întreprinderea „Electro- 
centrale" Porțile de Fier
DROBETA TURNU-SEVERIN 

(Corespondentul „Scinteii", Virgil 
Tătaru). Ieri dupfi-amlază, în sala 
Teatrului din municipiul Drobeta 
Turnu-Severin, a avut loc aduna
rea festivă de decernare a Steagu
lui roșu și a Diplomei de unitate 
fruntașă pe țară in întrecerea so
cialistă pe anul 1973 întreprinderii 
„Electrocentrale" Porțile de Fier. 
Inginerul Alexandru Petrescu, di
rectorul întreprinderii, a eviden
țiat că, in 1973, hidrocentra
la de pe Dunăre a pulsat in 
plus, peste prevederile de plan, in 
sistemul energetic național peste 
294 milioane kilowați-oră energie 
electrică, realizindu-se un bene
ficiu peste plan de 13,8 mi
lioane lei.

Steagul roșu și Diploma de uni
tate fruntașă pe țară au fost in- 
minate de tovarășul Constantin 
Mindreanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la Porțile 
de Fier au fost felicitați de tova
rășul Constantin Băbălău, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al PC.R., ministrul energiei 
electrice, și tovarășul Iulian Ploști- 
naru, prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunarea 
festivă au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „Comuniștii, 
toți oamenii muncii de La între
prinderea „Electrocentrale" Porțile 
de Fier — se spune in telegramă 
— au primit cu nespus entuziasm 
și mindrie patriotică, alături de în
tregul popor, alegerea dumnea
voastră. strălucit fiu al patriei, ca 
președinte al Republicii Socialiste 
România". Subliniind că acordarea 
Steagului roșu și Diplomei de onoa
re reprezintă un nou stimulent in 
activitatea ’lor. in încheierea tele
gramei se spune : „Nu ne vom 
precupeți forțele pentru pune
rea in valoare a întregului poten
țial uman și material de care dis
pune sistemul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, pen
tru a intîmpina cu cinste cele 
două evenimente din acest an — a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al XI-lca Congres 
al partidului — pentru a realiza 
planul cincinal înainte de termen".

1973. Ing. Corneliu Velincov, direc
torul combinatului, a subliniat spri
jinul neprecupețit acordat slderur- 
giștilor gălățeni de secretarul gene
ral al partidului, președintele repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia vizitelor făcute în „ceta
tea metalului" de la Dunăre. Vorbi
torul a arătat că anul 1973 a fost 
încheiat cu substanțiale depășiri de 
plan, printre care 79 700 tone fontă, 
73 000 tone oțel, 35 400 tone lamina
te finite plin*-. 18 500 tone tablă și 
bandă laminată la rece.

Steagul roșu și Diploma de uni
tate fruntașă pe țară au fost în- 
minate de tovarășul Pavel Stefan, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R. Colectivul siderurgiștilor 
gălățeni a fost, totodată, felicitat 
de tovarășii Iginio Pavoni, adjunct 
al ministrului industriei metalur
gice, și de Gheorghe Moca, secretar 
al comitetului județean de partid.

In încheierea adunării, cei pre
zenți au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care, printre altele, 
se spune : „Sub puternica impresie 
a istoricului eveniment al alegerii 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, in funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, gă- 
lățenii. alături de întregul popor, 
iși exprimă prin fapte prinosul lor 
de prețuire și aleasă dragoste pen
tru ,cel mai destoinic conducător al 
destinelor noastre socialiste, patriot 
înflăcărat, om politic clarvăzător și 
curajos, cu un aport important in 
viața politică internațională. Comu
niștii, toți oamenii muncii de pe 
platforma siderurgică gălățeană iși 
reinnoiesc angajamentul de a-și am
plifica eforturile, de a-și spori con
tribuția la opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate in România".

ședințe al Consiliului Central al 
U.G.S.R. și tovarășul Marin Vasile, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R.. i-au felicitat 
călduros pe cel prezenți.

In încheierea adunării, partici
pa nții au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, printre 
altele : „Analizind cu răspundere 
posibilitățile de care dispunem in 
lumina Indicațiilor cuprinse in scri
soarea adresată lucrătorilor din a- 
gricultură și a expunerii prezen
tate la Conferința pe țară a ca
drelor de conducere din agricul
tură, ne angajăm să obținem peste 
f>lan producții vegetale și animale 
n valoare de peste 16.5 milioane 

lei și să depășim cu 5 milioane lei 
planul de beneficii. Vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului pe anul 1974. pentru a în- 
timpina cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și Congre
sul al XI-lea al P.C.R. cu rezultate 
tot mai bune".

întreprinderea „Electro 
aparataj" din București

Combinatul siderurgic 
din Galați

întreprinderea agricolă 
de stat Ograda — ialomița

întreprinderea „Electroaparataj'4 
din Capitală, căreia i s-a acordat 
recent, pentru a doua oară, „Or
dinal muncii" clasa I, a primit 
miercuri, în cadrul unei festivități, 
Steagul roșu și Diploma de între
prindere fruntașă pe țară, pentru 
jocul I ocupat in întrecerea socia
listă pe anul 1973. Luind cuvintul, 
inginerul Drăguș Panaite. directo
rul întreprinderii, a subliniat că 
rezultatele bune obținute reprezin
tă, in fapt, aplicarea indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitei de lucru 
pe care a făcut-p in unitate.

Steagul roșu și Diploma de în
treprindere fruntașă pe țară au fost 
înminate de tovarășul Gheorghe 
Stuparu, vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R. Colectivul 
întreprinderii a fost felicitat apoi 
de tovarășii Ion Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii, și Marilena Popa, 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 3.

In încheierea festivității, cei pre- 
zenți au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune, între altele : „Vă asi
gurăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că întregul 
nostru colectiv -este-hotărit -să-nu 
precupețească nici un efort pentru 
a continua și dezvolta realizările 
de pină acum. intimpinînd cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei cu îndeplinirea integrală a 
angajamentului pe care ni l-am a- 
sumat pe acest an de a da o pro
ducție suplimentară in valoare de 
13 milioane lei." (Agerpres)

SLOBOZIA (Corespondentul 
„Scinteii", Lucian Ciubotaru). — 
Miercuri după-amiază la sediul 
I.A.S. Ograda, județul Ialomița, a 
avut loc festivitatea decernării 
Steagului roșu și a Diplomei de 
unitate fruntașă pe țară în între
cerea socialistă pe anul 1973. Vor
bind de producțiile dobindite in 
1973 — 5 265 kg de griu, 5 400 kg de 
porumb, 2 450 kg floarea-soarelui, 
2 400 kg soia la hectar, 4 140 litri 
lapte in medie de la o vacă, care 
s-au concretizat in 10 000 tone ce
reale, 550 tone de carne, 4 500 hl 
lapte livrate peste plan la fondul 
statului și -18,5 milioane lei» bene
ficii,?^. — ing. Constantin Gib, 
directorul întreprinderii, a subliniat 
că aceste succese iși au sorgintea în 
indicațiile pe care le-a dat secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizi
tei de lucru efectuate in unitate.

înminind înaltele distincții, tova
rășul Gheorghe Petrescu, vicepre-

I

Sever UTAN

GALAȚI (corespondentul „Scin
teii", Tudorel Oancea). — La Casa 
de cultură a sindicatelor din mu
nicipiul Galați, intr-un cadru fes
tiv, combinatului siderurgic i-au 
fost decernate, ieri, Steagul roșu și 
Diploma de unitate fruntașă pe ța
ră in întrecerea socialistă pe anul

FEMEILE
(Urmare din pag. I)

reprezentat 34 la sută din elevi, iar 
in acest an — 45 la sută). Este cert, 
prin urmare, că aceeași proporție 
s-ar putea păstra și la unele școli de 
maiștri.-

— Din cite știm, ministerul 
ore o serie de obiective in con
strucție, altora li se va turnq. 
temelia in acest an. Care va fi 
prezența femeilor in noile obiec
tive fi capacități productive 7

La întreprinderea „Progresul" din Brâila, un nou lot de excavatoare R-601 în probele funcționale
Foto : E. Dichiseanu

« NOTE » NOTE » NOTE » NOTE

DE IA „DEBUT"

lor se reduce conside
rabil, deoarece nu mai 
este absolut necesară 
execuția unor protecții 
orizontale și verticale 
ale hidroizolațiilor : se 
realizează substanțiale 
economii de oțel-beton 
și ciment — datorită 
greutății scăzute a a- 
cestor materiale ; la 
operațiile respective, 
productivitatea muncii 
poate fi, cu ușurință, 
dublată. In plus, di
versitatea sortimente
lor în care este pro
dus face aptă între
buințarea noului ma
terial la aproape toa
te genurile de lucrări 
de izolații.

Pină în 
Trustul de 
pentru lucrări
triale din București, 
care a colaborat activ 
cu întreprinderea a- 
mintită la producerea 
foliilor de aluminiu 
bitumate. le-a introdus 
la izolarea unor întin- 

suprafețe din ca- 
noilor capacități 

la întreprinderea

prezent, 
izolații 
indus-

se 
drul 
de ____ ....
metalurgică din Iași 
și IntreDrinderea de 
oțeluri aliate din Tir- 
goviște, precum și dc la 
frăgătoria la rece aoar- 
ținind întreprinderii , 
de țevi din Roman. 
Un debut promiță
tor, dar nu la înăl
țimea posibilităților.

Motivul ? întreprin
derea din Berceni are 
o producție de folii de 
aluminiu bitumate mai 
mare decit cererile
beneficiarilor. Explica
ția acestui decalaj
constă in necunoaște
rea in suficientă mă
sură a materialului de 
către proiectanți, sin
gurii in măsură să 
dispună folosirea lui, 
în tendința acestora 
die a recurge la aceleași 
vechi și bătătorite so
luții, evident depășite. 
Se cer luate măsuri, 
iar prima dintre ele o 
reprezintă populariza
rea calităților noului 
produs, stabilirea unui 
contact efectiv și rod
nic în acest sens, intre 
producător și Centrala 
materialelor de cons
trucții din București, 
pe de o parte, și toate 
institutele de proiec
tări centrale și jude
țene, pe de altă parte. • 
Este singura modalita
te concretă de a se de
păși reținerea mani
festată, fără justifica
re, de unii proiectanți 
și a se da „drum li
ber" pe șantiere nou
lui produs cu certe ca
lități și avantaje eco
nomice.

După cîteva amînări 
de termene (primul a 
expirat la 30 septem
brie 1973), la Vaslui 
s-a pus in funcțiune 
— deocamdată este un 
fel 
(ia 
o 
Ea

Ing. Cristian 
ANTONESCU

de-a spune — sec- 
de coniac, de fapt, 
fabrică distinctă, 
va avea în final o

capacitate anuală de 
producție deosebit de 
importantă, Iar în a- 
cest an va trebui să 
producă 120 de vagoa
ne de coniac, din care, 
in trimestrul 1 — 30 
vagoane. Va avea..., va 
trebui să producă... De 
ce folosim timpul 
viitor ? Deoarece con
structorii șantierului 
nr. 4 al Trustului de 
construcții industriale 
Iași nu și-au făcut da
toria cum se cuvine, 
incit și acum trebuie 
efectuate o serie de 
remedieri și alte lu
crări de construcții. 
Recepția din noiem
brie 1973 a fost înso
țită de lungi procese 
verbale pentru aseme
nea remedieri, stabi- 
lindu-se ca ultim ter
men de predare a 
obiectivului data de 30 
aprilie a.c.

„Cu toate acestea, 
coniac se poate produ
ce — ne spunea ing. 
Nicolae Vîlceleanu, șe
ful unității. Dar in 
primul trimestru nu 
s-a realizat nimic.
Ne înscriem, deci,
cu o nerealizare de 30 
de vagoane, greu re
cuperabilă. Cauzele a- 
cestei întirzieri : 1) li
nia de spălare-îmbute- 
liere-etichetare din 
import ne-a sosit cu 
aproape o jumătate de 
an întîrziere ; 2) cînd 
a venit, s-a observat 
că sint necesare unele 
modificări, pentru că 
utilajul a fost conceput 
pentru 
vinului și nu a conia
cului ;
ziv" din București tre
buia să ne livreze, in 
trimestrul IV — 1973, 
două^stațil de deduri- 
zare a apei, din care 
a sosit doar 
februarie a.c. 
de specialiștii 
respective, la 
probe cu apă 
ția s-a defectat, 
am trimis-o la Bucu- 

’ rești. Acum, așteptăm.
Cum s-ar spune, am 
debutat destul de

imbutelierea

3) „Anticoro-

una, în 
Montată 
unității 
primele 
instala

și.

slab, dacă se poate 
zice că am debutat".

Sâ recapitulăm fac
torii răspunzători : 
Șantierul nr. 4 al 
T.C.I. Iași, Centrala 
viei și vinului, care nu 
s-au interesat decît in 
mică măsură de mer
sul lucrărilor la acest 
obiectiv, inclusiv de 
utilajele contractate 
prin „Mccanoexporl"; 
întreprinderea jude
țeană a viei și vinului, 
care nu a trimis mos
tre de sticle, dopuri, 
etichete întreprinderii 
producătoare de utilaje 
din import, iar această 
sarcină fiind „pasată" 
unității „Zarea“-Bucu- 
rești, aceasta a înde
plinit-o formal ; „Me- 
canoexport", care nu a 
urmărit livrarea in 
termen și potrivit des
tinației sale a liniei 
contractate ;
coroziv" 
rești... 
zicală : 
măciuci 
oală I

— Toate studiile de fundamentare 
a investițiilor ce privesc ramura 
electronică și electrotehnică, in an
samblu, prin însăși precizarea tehno
logiilor alese, converg spre folosirea, 
cu precădere, a mîinii de lucru fe
minine. Astfel, la fabrica „Tehno- 
ton“-Iași, viitoare producătoare de se
parate de radio-recepție, aflată In 
construcție, femeile vor reprezenta 55 
la sută din totalul muncitorilor ; 1& 
întreprinderea producătoare de echi
pament periferic București, pond€£ 
rea femeilor va reprezenta 50 la sută 
etc.

Merită menționat faptul că ampla
sarea noilor obiective s-a făcut, fije 
în centre ale industriei grele, deci cp 
o mare concentrare de muncitorr- 
bărbați, fie acolo unde există o tra
diție, o specializare a mîinii de id
em feminine. în aceste noi unități, 
peste 50 la sută din lucrători vor fi 
femei.

»
— In proiectarea întreprinde

rilor in care preponderente vqr 
fi femeile au fost prevăzute 
condițiile de muncă adecvate'?

„Anti- 
Bucu-din

Parafrazînd o 
Prea multe 
la o singură

Vasile IANCU
corespondentul 
„Scinteii"

— Larga utilizare a mîinii de lucru 
feminine stă chiar la baza concep
țiilor tehnologice cuprinse în studiile 
pentru fundamentarea investițiilor. 
Lucrările ce se execută la unitățile 
noi, cit și la dezvoltări prevăd o ase
menea complexitate a utilajelor, in
cit, in condițiile unei deosebite acU- 
rateți tehnologice, efortul fizic să fie 
minim, intervenția mîinii de lucru 
in operații monotone, sau care re
clamă o acuitate vizuală încordată, 
să fie redusă. Astfel, la întrepriri- 
derile de contactoare-Buzău, „Rom- 
lux“-Tirgoviște, I.P.R.S.-Băneasa, ,.E- 
lectronica“-București și „Tehnoton"- 
Iași se prevede montarea unor utilaje 
automate sau mecanizate pentru sof- 
tat, numărat, marcat, ambalat, benzi 
transportoare pentru vehicularea, 
fără efort fizic, a semifabricatelor și 
a produselor finite, dispozitive opti
ce pentru micșorarea efortului vizual, 
scule pneumatice etc. Firește, anexe
le sociale sint concepute și dotate 
corespunzător : la I.P.R.S.-Bănea- 
sa, Uzina de cinescoape-București, 
I.A.E.M.-Timișoara etc., anexele so
ciale sint prevăzute cu locuri distinc
te pentru vestiare, spălătoare și săli 
de dușuri, camere pentru igiena fe
meii ș.a.m.d. Rezultă din cele de mai 
sus că in industria construcțiilor dc 
mașini-unelt .* și electrotehnicii, fe
meile au asigurate condițiile mate
riale pentru a s? imuuhe printr-o 
prezentă activă, competentă, pe mă
sura mijloacelor tehnice cu care este 
înzestrată această importantă ramură 
a economiei.
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Prezentarea de eondolean[e 
Ia Ambasada Republicii Franceze

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A SENEGALULUI

în dupii-nmiaza zilt i de 3 aprilie, 
1b AmbqcndR Renubhctl franceze, to
varășii Manea Mftnescu. președintele 
Consiliului de Miniștri. Ștefan Voi tec, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
M’rnn Conslantmctcu, pre$?dintcle 
Varii Adunări Naționale. Gheorghe 
Râduleecu. vlccprcș.dinte fil Consi
liului dB Miniștri, Constantin Stă- 
to*cu. secretarul Consiliului de Stat, 
Fierea Dumitrescu, ministru] finanțe
lor, Nicolae M. Nicolae, ministru se
cretar d'" c'at la M‘nis»rrv1 Comer- 
tulu! Exterior. ?i Vacile Olița, 
te:' e, au exprimat condoleanțe am- 
basadnrulul FranA< Le.-«-ww in 
legătură cu încetarea dm \iață a 
președintelui Republicii Franceze, 
Georges Pompidou.

Conducătorii dr stat au păstrai un 
moment d*' reculegere in fața por
tretului îndoliat al lui Georges Pom
pidou șl au semnat in Cartea de 
condoleanțe.

♦
în acecrși zi au venit la sediul 

Ambasadei Republicii Franceze, pen
tru a prezenta condoleanțe, reprezen
tant! ai conducerii unor ministere și 
Instituții centrale, ai Grupului parla
mentar român pentru relații de prie
tenie Romania— Franța, oameni de 
j itnțâ și cultură.

★
Au mai prezentat condoleanțe șefi 

ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai carpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

Excelentei Sale
Domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal
Sărbătorirea celei de-a XlV-a aniversări a proclamării Independenței 

Republicii Senegal imi oferă deosebita plăcere să vă transmit, In nurrfelc 
Consiliului dc Stat, al guvernului, poporului român și al meu personal, 
cele mai cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate șl fericire 
Excelenței Voastre. Iar poporului scncgalez prieten noi succese nc calea 
progresului și bunăstării.

Amintindu-mt cu mare plăcere de intilnirea șl convorbirile avute la 
Dakar In anul 197.3, imi exprim încrederea că n-lațlile româno-senegaleze 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul popoarelor noastre, al pă
cii și colaborării internaționale.

Cu deosebită considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului PIERRE MESSMER

Prim-ministru al Republicii Franceze
PARIS

Am aflat cu profundă durere că prcș?dintcle Georges PomDidou a încetat 
d;n viată.

Personalitate politiei de prestigiu, președintelui Pompidou ii păstrăm 
© vie smintire Dentru contribuția sa la dezvoltarea tradiționalelor relații de 
r " dintre România si Franța. în numele guvernului Republicii Socla-
: >tc România si al meu personal vă adresez cele mai sincere condoleanțe 
F rugămintea de a exprima sentimentele noastre de compasiune doamnei 
Pompidou.

MANEA MĂNESCU
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Tovarășul Manca Mănescu, pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit. cu prilejul alegerii sale in 
această funcție, telegrame de felici
tare din partea : președintelui Con- 
■= Jiului de Miniștri a] R. P. Albania, 
Mehmet Shehu, primului ministru al 
Belgiei. Edmond Leburton, președin
telui Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria. Stanko Todorov, președin
telui guvernului R S. Cehoslovace. 
Lubomir Strougal, președintelui Re
publicii Cipru, arhiepiscopul Ma
karios. președintelui Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene. Kim 
Ir. primului ministru al Republicii 
Elene. Adamandios Androutsonoulos. 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Finlanda. Kaievi Sorsa. 
ministrului economiei și finanțelor 
al Republicii Franceze. Valery (dis
card d’Estaing, vicepreședintelui Con
siliului de Miniștri, președintele Co- 
misiei de Stat a Planificării al 
R. D. Germane. Gerhard Schurer, 
primului ministru al Republicii India, 
I-.dira Gandhi, ministrului planifică
rii. tehnologiei și economiei al Re
publicii India. D. P. Dhar. primului 
ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveyda. primului ministru al Israe
lului. Golda Meir. președintelui Con- 
«Jiului de Miniștri al Republicii Ita- 
li?ne. Mariano Rumor, primului mi
ri stru al-Japoniei. Kakuei -Tarraka. — 
președintelui Consiliului de Miniștri 
a’. R. P. Mongole. Jumjaaghiin Țe- 
denbal, primului ministru al Repu
blicii Tunisiene. Hedi Nouira. pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare. Jeno Fock, președinte
lui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosighin. pr-'ședinte’ui Con
siliului de Miniștri al R. D. Vietnam. 
Fam Van Dong, secretarului Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.), N. Faddeev.

★
Tovarășul Miron Constantinescu, 

președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, a 
primit, cu prilejul alegerii sale în a- 
ccastă funcție, telegrame de felici
tare din partea președintelui Adu
nării Populare a R.P. Albania, Iljaz

Reka, președintelui Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria. Vladimir Bu- 
nev. președintelui Knessetului din 
Israel. Israel Ișâiahu, președintelui 
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole. Niamin Luvsanciultem, mare
șalului Seimului R.P. Polone. Stani
slaw Gucwa. președintelui Consiliu
lui Poporului al Republicii Arabe 
Siriene, Mohammad Aii Al-Halabi. 
președintelui Sovietului Uniunii și 
președintelui Sovietului Naționalită
ților ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — A. Sitikov $i I. Nasrid- 
dinov. președintelui Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a R.D. 
Vietnam. Truong Chinh.

★
Tovarășul Ton Pățan, vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, a primit, 
miercuri, la Ministerul Comerțului 
Exterior, delegația comercia’ă irlan
deză, condusă de James T. Godfrey, 
secretar adjunct pentru comerț exte
rior in Ministerul Industriei și Co
merțului din Irlanda.

în cursul întrevederii au fos' abor
date probleme privind r l itple de 
colaborare și cooperare dintre cele 
două țări, posibilitățile de extindere 
și diversificare a acestora în viitor.

♦
Consiliul irlandez de export și 

membrii -delegației comerciale -irlan
deze au oferit, miercuri seara, in sa
loanele Hotelului „Intercontinental", 
o recepție.

Au participat tovarășii Ion Pățan, 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț și industrie a Re
publicii Socialiste România, membri 
ai conducerilor unor ministere eco
nomice și instituții centrale, ai în
treprinderilor românești de comerț 
exterior.

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
ex’erne al Republicii Senegal, Assa- 
n? Seek, cu prilejul celei de-a XlV-a 
aniversari a Zilei naționale.

(Agerpres)

Poporul senegalez 
sărbătorește astăzi 14 
ani dc la proclamarea 
independenței tării — 
eveniment ce i-a des
chis largi perspective 
pe calea dezvoltării 
istorice și afirmării 
ființei naționale. In 
această scurtă perioa
dă. tinfirul stat a ob
ținui realizări de sea
mă pc.calea progresu
lui economic, social și 
cultural. în ultimul 
deceniu, producția glo
bală a tării a crescut 
cu 76 la sută : intre 
196R și 1972 industria 
a înregistrat un spor 
de 30 la sută. Pe har
ta țârii au apărut cir
ca 150 de întreprinderi 
noi in care lucrează 
aproximativ 25 000 de 
muncitori. Col de-al 
patrulea plan do dez
voltare (1973—1977). 
prevede un volum de 
investiții cu 17 la sută

mai mare decit planul 
precedent. Agricultu
rii. ramura principală 
a economici scnegale- 
ze. i se acordă, in 
continuare, o mare în
semnătate. Planul pre
vede o producție a- 
nuală de arahide de 
1.1 milioane tone — 
Senegalul fiind unul 
din principalii furni
zori dc arahide ai lu
mii.

Pe plan extern. Se
negalul promovează o 
politică de pace și 
colaborare cu toate 
statele, militind pen
tru lichidarea colonia
lismului. pentru eradi
carea practicilor a- 
partheidului si discri
minării rasiale pe pă- 
mintul african.

în spiritul tradițio
nalei solidarități mili
tante a ponorului ro
mân cu popoarele a- 
fricane, intre România

și Scneg.nl s-au stabi
lit și sc dezvoltă re
lații de prietenie și 
colaborare. Ca un mo
ment deosebit de im
portant in evoluția ra
porturilor româno-se- 
negaleze s-a înscris 
intilnirea din toamna 
trecută a președintelui 
Nicolae Ceauș.eseu cu 
președintele Leonold 
Sedar Senghor. Cu a- 
cest prilej, au fost e- 
xaminate probleme le
gate de dezvoltarea 
pe mai departe a re
lațiilor multilaterale 
dintre cele două state, 
subliniindu-se necesi
tatea identificării, in 
continuare, de noi po
sibilități în această di
recție. coresuunzător 
intereselor celor doua 
țări și popoare, cau
zei păcii și cooperării 
internaționale.

A. B.

Plecarea unei delegații la Moscova
Miercuri a părăsit Capitala, ple- 

cind la Moscova, delegația Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovor’sul Emil Drăgănescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat, al 
Planificării, oentru a participa la șe
dința Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul activității de 
planificare.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Janos Fazekas. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului interior. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. de alte persoane oficiale.

A fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

19,00 Film serial pentru copii :
.George". Episodul ..Ursu-
lețul lui George ".t V 19.25 1001 de seri : Bugs Bunny și
prietenii săi.

20,00 Seară pentru tineret.
PROGRAMUL I 21,40 Mai aveți o întrebare ? —

„Omul în Cosmos. Cit poate
16,00-17,00 Teleșcoală. 16.00 Știin- .■ trâi omul în spațiul cosmic"?

țe sociale (consultații). Ele- 22,25 24 de ore.
mente de materialism și dla- J. il

- lectică • -în filozofia"’ antică. - - 1 PROGRAMl’L II
16,29 Fizică (anul IV). Fas- vt
cicule de ioni. Plasma. 16.40 20,00 Concertul simfonic al orches-
Botanica (clasa a V-a). Floa- trei Radlotelevizlunil. Dlri-
rea-soarelui. 16,50 Geografie jor : Emanuel Elenescu.
(clasa a V-a). Fenomene car- Solist : Ghidon Kremer
stlce. (U.R.S.S.). In program : Di-

17,30 Telex. mltrle Cuclin — Simfonia nr.
17,35 Curs de limba germană. 20 : Beethoven — Concert
18,05 La sud de Balaton — film pentru vioară și orchestră.

documentar. 22,05 Te’erama — Cîntecele pri-
18,25 Universitatea TV. măverli.

..Porțile albastre ale o- 
rașulul" .<e numără prin
tre filmele cu care cine
matografia noastră in
tim pinâ cea do-a XXX-a 
aniversare a eliberării. 
Filmul nu este o freacă 
a evenimentelor istorice 
din vara fierbinte a anu
lui '44, ci evocarea un<-i 
împrejurări particulare, 
petrecute in primele ore 
ale Insurecției naționale 
antifasciste armate, un e- 
pisod al luptei pentru a- 
părarea Capitalei ame
nințată de furia distruc
tivă a ocupanților hitle- 
riști. Citeva secvențe re
memorează 
dramatică și 
Bucuroși iul 
august 1944 : _____
oamenii salută smulgerea 
țârii din jugul fascist, in 
timp ce unități ale ar
matei române .și ale găr
zilor pal riot ice — înde
plinind planul Insurec
țional elaborat de Parti
dul Comunist Român — se 
pregătesc să împiedice și 
să înfrunte rezistenta 
iminentă, represaliile 
forțelor naziste.

Pe acest fundal, schi
țat in imagini vii, scrii
torul Marin Preda și re
gizorul Mircea Mureșan 
conturează profilul per
sonajelor principale ale 
filmului, o mină de os
tași dintr-o baterie de 
artilerie antiaeriană si
tuată in vecinătatea unui 
aerodrom hitlerist 
marginea marelui 
Bateria primește ...... ..
nea de a împiedica deco
larea avioanelor dușma
ne. Misiunea va fi înde
plinită cu prețul unor 
grele sacrificii. Sintem 
martorii unei bătălii ine
gale. in cadrul căreia sc 
relevă eroismul, dărui
rea patriotică a ostașilor 
români : sintem martorii 
uneia dintre multele vic
torii plătite cu singe, 
care, atunci, incă din pri
mele ore ale insurecției, 
au contribuit la zdrobi
rea mașinii , de război 
hitleriste, la mersul spre 
victorie al războiului 
antifascist.

Aflat la a doua colabo
rare cu cinematografia 
(după „Desfășurarea", 
filmul realizat in urmă 
cu aoroape două decenii) 
scriitorul Marin Preda 
propune, în Porțile albas
tre ale orașului, nu un 
„film de război", ci o me
ditație asupra eroismului 
firesc, izvorit din dragos
tea de patrie, din năzu
ința spre libertate și pace 
a unor oameni obișnuiți. 
Cu mijloace simple, de 
schiță cinematografică, și 
cu acea intuiție psiholo
gică proprie scrierilor sa
le, autorul scenariului se 
apropie de eroii filmu
lui, surprinde gindurile, 
bucuriile, amărăciunile

unor oameni foarte dife
riți, pc core războiul i-a 
strins laolaltă in mica 
baterie de artilerie antl- 
H'Tianft de la Olopeni. O 
calitate i.scnțialâ a fil
mului rezidă, fără Îndo
iala, in autenticitatea și 
relieful citorva dintre fi
rește personaje. Sint oa
meni descriși in lumini 
și umbre revelai oare, oa
meni intre care exista 
comuniuni ori adversități 
nedisimulate. Deci oa
meni, in primul rînd, 
caro, majoritatea, au lă
sat coarnele plugului pen-

poate afirma că — servit 
de un bun operator, 
Gheorghe Viorel Todan, 
autorul unor imagini n- 
decvate, in genere, ca to
nalitate dramatică, parti
cularităților evocării — 
regizorul *" 
pune in 
premise, 
secvențe 
atent la 
ales, la 
tie a unor momente pin- 
dite de riscul ostentației. 
Sint și secvențe realizate 
cu mai puțină rigoare ; 
anumite părți ale nara-

Mircea Mureșan 
valoare aceste 
intr-o serie de 
veridice ; el este 
nuanțe și. mai 
nota dc discre-

atmosfera 
eroică din 
zilei de 24 
pe străzi,

de la 
oraș, 

misiu-

PRONOEXPRES

Consfătuirea cadrelor de conducere 
din alimentația publică

BRAILA. (Corespondentul „Scin- 
*eii“. Valeriu Stoiu). — Timp de 
două zile (3 și 4 aprilie a.c.) se des
fășoară la Brăila — in organizarea 
Ministerului comerțului interior — 
Consfătuirea pe țară a cadrelor de 
conducere din sistemul alimentației 
publice. Participă dispecerii cu ali
mentația publică ai direcțiilor comer
ciale județene, directorii întreprinde
rilor de profil, specialiști din M.C.I.. 
șefi ai serviciilor de artă culinară

din întreprinderile județene și alte 
cadre de specialitate. Sint dezbătute, 
cu acest prilej, probleme privind 
dezvoltarea și perfecționarea servi
ciilor către populație prin acest sis
tem. Totodată, participanții au po
sibilitatea să ia contact cu unități 
modernizate din orașul gazdă, să 
participe Ia alte manifestări instruc
tive — ca expoziții de artă culinară, 
de utilaje comerciale etc.

1N INDUSTRIA CAPITALEI

Rezultate de prestigiu
Urmărind cu con

secvență îndeplinirea 
angajamentului de a 
realiza cincinalul in 
patru ani și jumătate, 
colectivele de mun
că din întreprinderile 
bucureștene au în
cheiat primul trimes
tru de activitate cu 
importante depășiri la 
principalii indicatori 
de producție ai pla
nului pe acest an. în 
această perioadă, așa 
după cum relevă da
tele statistice, indus
tria Capitalei și-a de
pășit producția globa
lă cu 1.4 la sută, iar 
producția-marfă cu 2.3 
la sută. Țivrind tot
odată suplimentar nu
meroase oroduse la 
export. Bilanțul în
trecerii desfășurate in 
primele trei luni ale 
anului de către oame
nii muncii din unită
țile industriale bucu- 
reștene consemnează, 
printre altele, reali
zarea peste prevede
rile planului a nu
meroase produse deo
sebit de necesare 
economiei naționale: 
2153.5 tone otel, peste
1 DOG tone laminate 
feroase și neferoase.
2 244 tone țevi din 
oțel, motoare cu ar
dere internă și mo

toare electrice insu- 
mind 20 994 CP și, 
respectiv, 28 178 k.V.’, 
transformatoare și au- 
totransformatoare de 
putere care totalizea
ză 40 549 kVA, pro
duse ale industriei e- 
lectrotehnlce și elec
tronice in valoare de 
12 milioane lei. mij
loace tehnice de cal
cul valorind peste 6 
milioane lei. 6 loco
motive electrice și 
Diesel hidraulice, a- 
proape 8 000 anvelope 
pentru autocamioane, 
tractoare și avioane, 
270.2 tone produse 
prelucrate din mase 
plastice. 25 414 mc 
panouri mari din be
ton armat, mobilier
dm lemn. aoroape
mo 000 mp țesături 
din bumbac și tip
bumbac. 43 700 mo țe
sături din lină ți tir» 
lină. 100 200 bucăți Pro
duse tricotate, 37 900 
perechi de încălță
minte, aproape 2 000 
tone uleiuri comesti
bile, 2 968 hl bere etc. 
Depășirile înregistrate 
la aceste produse au 
fost realizate lndeo- 
sebi pe baza folosirii 
"mai eficiente a capa
cităților de producție 
și a timpului de mun
că, a introducerii pe

scară largă in produc
ție a unor tehnologii 
moderne, a valorifi
cării superioare a ma
teriilor prime. O con
tribuție deosebită la 
obținerea acestor re
zultate au adus-o o 
serie de întreprinderi 
cum ar fi „23 Au
gust". „Vulcan", „Se
mănătoarea", „Nefe- 
ral", ..Republica". „La- 
romet", „Elecfroapa- 
rataj". întreprinderea 
de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie". „Automa
tica". Intreorinderea 
de mecanică fină „Sin- 
tjfarm", „Dacia", ..Au
rora". F.R.B., C.I.L. 
Pioera $.a. în aceste 
zile, colectivele dc 
muncă din Întreprin
derile bucureștene, sub 
conducerea și indru- 
marea organizațiilor 
de par’id, a comitetu
lui municipal de 
partid, își intensifică 
eforturile pentru creș
terea in continuare a 
eficienței economice la 
toate locurile de mun
ci, pentru a obține 
rezultate tot mai bune 
în întrecerea pe care 
o desfășoară in cin
stea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării 
patriei și a celui de-al 
XI-lea Congres al 
partidului.

Porțile9 
albastre

H1 O

tru a îmbrăca uniforma 
militară, care nu vorbesc 
despre eroism, dar care 
— in situația excepționa-» 
lă evocată pc ecran — ac
ționează solidar și eroic, 
descoperind abia acum 
sensul superior al vieții și 
puterea de a se sacrifi
ca la nevoie într-o bătă
lie care, acum, este a lor, 
o bătălie pentru viață, 
pentru viitorul țării afla
te in pragul unei ere noi. 
Amintiri depănate in mo
mentele de liniște dina
intea încleștării hotări- 
toare cu fasciștii, intim- 
plări petrecute cu puțină 
vreme in urmă in cadrul 
bateriei, sau in timpul 
unor scurte permisii — (o 
serie de episoade aparent 
disparate definesc, trep
tat, caracterele, sugerea
ză stări de spirit indivi
duale și colective intr-o 
înlănțuire ce poartă ade
seori girul observației 
pertinente și al unei a- 
dinci cunoașteri a natu
rii umane, al unui rea
lism autentic, de substan
ță.

Scrisul Iul Marin Pre- 
a oferit, așadar, regi- 

premisc generoase — 
idei și ca modalitate 
articulare a povesti- 
cinematografice. Și se

da 
ei 
ca 
de 
rii

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 3 APRILIE 1974

EXTRAGEREA I : 13 38 13 19 25 30
EXTRAGEREA a Il-a : 31 14 21 23 42
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 

1 030 801 lei

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL
Juniorii noștri — calificați 

pentru turneul U.E.F.A.
Pe stadionul ..1 Mai" din Pitești, 

in prezența a 5 000 de spectatori, s-a 
disputat ieri meciul retur dintre se
lecționatele R. F. Germania și 
României, contind pentru prelimina
riile turneului U.E.F.A., rezervat 
echipelor de juniori. învinși in pri
ma întilnire cu 1—0, tinerii fotba
liști români și-au luat revanșa, ob- 
ținind victoria cu scorul de 2—0 
(1—0). rezultat care le aduce tot

odată și calificarea în turneul final 
al competiției, programat in luna 
mai in Suedia.

Scorul a fost deschis de Augustin, 
in minutul 19. la o centrare a lui 
Vrinceanu. în repriza a doua, echipa 
României se apără bine și «atacă in
sistent. reușind să înscrie in minu
tul 70 al doilea gol, prin Vrinceanu. 
Selecționata juniorilor români a pre
zentat următoarea formație : Mo- 
raru — Cotigă, Agiu, Popa. Elisei — 
Leac. Hurloi, Augustin (Naghi) — 
Șurenghin (Hulea), Grosu, Vrin
ceanu.

Lotul reprezentativ 
a jucat la Galați

al

PERFORMANȚEI
Sub egida Consiliului județean Ti

miș pentru educație fizică și sport 
și a Centrului metodologic de studii 
și documentare, la Timișoara s-a 
desfășurat, timp de două zile, o 
dezbatere științifică (sub forma unei 
mese rotunde) pe tema „Aparate și 
metode noi privind obiectivizarea pe 
baze științifice in pregătirea sporti
vilor de performanță".

Lotul reprezentativ de fotbal 
țârii noastre a susținut ieri La Ga
lați un joc de verificare în compa
nia formației F. C. Galați. Partida 
s-a terminat cu scorul de 1—0 (1—0) 
in favoarea selecționabililor, unicul 
gol fiind marcat de Iordănescu, in 
minutbl 40.

Selecționata a aliniat in prima re
priză următoarea formație : Rădu- 
canu — Anghelini, Antonescu, Sa- 
meș, Cristache — Dinu, Iordănescu, 
Bălăci — Lucescu. Dumitrache (din 
min. 15 Neagu), Kun. în partea a 
doua a meciului au mai jucat Jivan, 
FI. Marin, Hajnal. Beldeanu, Bro- 
șovschi, D. Georgescu, Troi.

în cîteva rînduri
TENIS. — Turn’eul 

la Miinchen, contînd . 
I a circuitului W.C.T., 
ultimele partide din primul tur a! 
probei de simplu bărbați. Ilie Năs- 
tase l-a învins pc australianul Alan 
Stone, in două seturi : 7-6, 6-1. Po
lonezul Woijceh Fibak a obținut o 
surprinzătoare victorie. (6-3, 0-6, 
7-5), in fața australianului Ray Rulf- 
fels, in timp ce americanul Tom 
Gorman a dispus cu 7-6. 6-0 de com
patriotul său Mike Estep.

internațional de 
pentru grupa 

a programat

„Cupa cupelor" Ia baschet mas
culin a fost cucerită la actuala edi
ție de formația Steaua Roșie Bel
grad. In finală, disputată la Udine 
(Italia) in prezența a peste 6 000 de 

. spectatori, baschetbaliștii iugoslavi 
au întrecut cu scorul de 86-75 (46-36) 
echipa cehoslovacă Zbrojovka Brno.

PATINAJ VITEZA. - în cadrul 
concursului internațional de patinaj 
viteză, care se desfășoară pe pati
noarul de mare altitudine „Medeo", 
din apropiere de Alma Ala. sovieti
ca Tatiana Averjna a stabilit un nou 
record mondial in proba de 1 000 m: 
1’26” 40/100. în proba masculină de 
1 000 m, rezervată concurenților de 
peste hotare, sportivul român Vasi- 
le Coroș, s-a clasat pe locul doi. cu 
un nou record național : l’26”70/100. 
Victoria in această cursă a revenit 
lui Dajamțin Banzraci (R. P. Mon
golă). cu timpul de l’24”70/100.

țiunii cinematografice (de 
pildă, avatarurile poche- 
ristului Șerbânescu), -deși 
convingător filmate, ra- 
mîn insuficient asimilate 
în fluxul povestirii, 
element definitoriu 
atmosferă și 
al întregului 
constituie muzica 
să de Doru Stănculescu, o 
partitură cu rezonanțe de 
baladă care — însoțind 
imaginea și completind-o 
parcă — trec dincolo de 
ecran. Se remarcă, de ase
menea, virtuțile evocatoa
re ale scenografiei semna
te de arh. Liviu Popa.

Interpreții filmului (dis
tribuția ni s-a părut, cu 
puține excepții, remarca
bilă), îndrumați de regie 
spre un joc simplu, spre 
o trăire firească, creează 
citeva personaje care im
pun. străduindu-se să a- 
ducă pe ecran adevărul 
omenesc al eroilor lui 
Marin Preda. Rolul sub
locotenentului Roșu este, 
evident, dificil pentru de
butantul Romeo Pop. în 
pofida lipsei de expe
riență, care se face sim
țită uneori, actorul izbu
tește momente bune, in
terpretează convingător 
incapacitatea tinărului ofi-. 
țer, care n-a cunoscut

ineft frontul, de a se im
pune. subordonaților săi. 
incercatea acestuia dc a 
compensa lipsa de autori
tate printr-o severitate 
abuzivă, greșit înțeleasă, 
în mod deosebit ^e cer 
remarcate creațiile acto
rilor Dumitru Furdul, 
(tunarul implicat in po
vestea lichidării unei san
tinele SS — un personaj 
investit cu un autentic și 
savuros umor popular), 
Dan Nuțu (soldatul Păun 
— a cărui expresie spune 
mai mult decit cuvintele 
sale despre sensul com
portamentului său recal
citrant), Ion Caramitru 
(excelent in rolul lui Șer- 
bănescu, „băiatul de via
ța", pe care explozia unei 
bombe il va rc-aduce. lir- 
ziu, la realitate). Actorul 
Coslcl Constantin reali
zează un succint dar ad
mirabil portret di' țăran 
pe. care nici uniforma dc 
sergent, nici războiul nu-1 
pot face 6ă nu trăiască 
cu gîndul la viii șl l«a 
morții săi de acasă, iar 
Dumitru Rucăreanu. in
tr-un rol mic, aduce o 
prezență in ambianța 
umană a eroicei baterii 
de infanterie antiaeriană. 
Un perspnaj nereușit este 
Mihaela, fata interpretată 
de Emilia Dobrin (deco
rul, aici încărcat, preten
țios. accentuează parcă 
artificialitatea atitudini
lor, caracterul neconvin
gător al acestui unic per
sonaj feminin).

...Am văzut filmul „Por
țile albastre ale orașului" 
într-o sală de cinemato
graf de pe bulevardul ..6 
Martie". l«a un spectacol 
de dupâ-amiază. O sală 
arhiplină, cu un public 
predominant tînăr, vizibil 
captivat de intimplările 
evocate pe ecran, părtici- 
pind viu la momentele 
decisivei confruntări a 
ostașilor români cu ocu- 
panții fasciști. Și chiar 
dacă filmul nu este lipsit 
de inegalități, reacția, 
spectatorilor ni s-a părut 
edificatoare pentru actua
litatea mesajului acestei 
producții a Casei de fil
me nr. 3. pentru adeziu
nea publicului la ideile 
generoase exprimate in
tr-un limbaj simplu, fi
resc, pentru opțiunea 
spectatorilor față de nara
țiunile cinematografice cu 
eroi autentici, străbătute 
de adevăr. „Porțile albas
tre ale orașului" — o aș
teptată și promițătoare 
reluare a colaborării cine
matografiei cu scriitorul 
Marin Preda — este un 
film care îndeamnă la 
meditație, celebrind, pes
te decenii, eroismul unor 
oameni obișnuiți. al unor 
ostași care au scris, cu 
singele lor. atunci, la 24 
august 1944, una dintre 
primele pagini ale marii 
epopei a eliberării.

D. COSTIN

'A/

Jubileu pionieresc
La 30 aprilie 1974 se 

împlinesc 25 de ani de 
la crearea primelor 
detașamente de pio
nieri din țara noastră. 
După cum am fost in
formați la Consiliul 
Național al Organiza
ției Pionierilor, acest 
jub’ileu va fi marcat 
printr-un bogat pro
gram de manifestări 
politico-educative — 
dedicate importante
lor evenimente din 
viața țării noastre ; a 
XXX-a aniversare a 
eliberării și Con
gresul al XI-lea al 
P.C.R. — care, se vor 
desfășura atit pe plan 
central, cit și in școli 
și organizații de pio
nieri. Notăm 
dintre acestea.

„Organizația 
rilor la a 25-a . 
sare" va fi tema unui 
simpozion ce va avea 
loc la 26—27 aprilie, 
prilejuind o amplă 
dezbatere și un larg 
schimb de experiență 
in domeniul educației 
politico-cetătenești a 
copiilor. Jubileului ii 
va fi dedicată o ex
poziție comemorativă, 
intitulată sugestiv 
„Mulțumim din inimă 
partidului" și organi
zată la Muzeul de is
torie a partidului co
munist. a mișcării re
voluționare și demo
cratice din România. 
Ea va sintetiza ceea ce 
s-a petrecut in orga
nizația copiilor, sub 
conducerea partidului, 
într-un sfert de veac',

citeva

pionie- 
aniver-

creațiile pionierilor, 
rod al stimulării apti
tudinilor și talentelor 
tinerei generații — pe 
planurile artei, științei, 
tehnicii, al .........
unor lucruri 
folos pentru 
Festivaluri 
concursuri de creație 
și sportive, mult în
drăgite de copii, vor 
fi consacrate, 
semenea, 
pionierilor : 
flamura 
creștem odată cu țara"
— concurs și expoziție 
de fotografii artistice, 
„Partid, inima țării"
— festival de teatru, 
de poezie patriotică și 
revoluționară, „Marșul 
victoriei" — compe
tiții sportiv-turistice și 
de pregătire pentru a- 
părarea patriei (orga
nizate in colaborare 
cu Ministerul Apărării 
Naționale. U.T.C. și 
C.N.E.F.S.).

împlinirea unui sfert 
de veac de existență 
va fi marcată și prin 
instituirea unei diplo
me și insigne jubilia
re a Consiliului Na
țional al Organizației 
Pionierilor, editarea 
unei serii de timbre 
cu aspecte din viata 
pionierilor și școlari
lor.

In școli și unități de 
pionieri vor fi iniția
te largi 
masă in vederea 
mulării _Z_,______
elevilor față de învă
țătură, a participării 
lor la acțiuni de larg

realizării 
utile, de 
societate, 
artistice.

dc a- 
sărbătorii 

„Sub 
partidului

acțiuni de 
sti- 

râspunderli

interes obștesc, luna 
aprilie fiind conside
rată „luna muncii pa
triotice". Se va inten
sifica participarea pio
nierilor .și școlarilor la 
activitatea micro- 
C.A.P.-urilor, la înfru
musețarea școlilor și 
localităților respective, 
la amenajarea a 500 
baze sportiva și turis
tice, a satelor de va
canță. Numeroși elevi 
sint antrenați, in pre
zent, la elaborarea 
monografiilor unități
lor de pionieri, 
de cunoaștere a 
riei organizației revo
luționare de tineret din 
■țara i 
nire 
mai 
foști ] 
te 2 i 
tători 
roșii cu tricolor 
angajat 
peste 
pomi fructiferi și pu- 
ieți ornamentali, 
stringă 1 347 tone 
plante medicinale, să 
îngrijească 1 650 ha de 
parcuri și spații verzi 
din localitățile natale, 
să curețe 47 000 ha de 
pășuni și izlazuri, să 
colecteze 777 tone 
deșeuri de hîrtie

Cu entuziasm,, 
fantezie și inițiativă, 
pionierii se pregătesc 
in aceste zile să în- 
timpine jubileul celor 
25 de ani de pionierie.

prilej 
isto-

noastră, de întil- 
cu generațiile 

„virstnice" de 
pionieri. Cei pes- 
milioane de pur- 

i ai cravatelor 
s-au 

să sădească 
5 800 000 de

J y»

să 
de

de 
etc.

cu

Florica 
DINULESCU

„ROMÂNIA - FILM“ prezintă comedxa satirică Țaru[ Jvan schimbă profesia

L. Gaidai. Regia : Leonid Gaidai — după piesa lui 
Saveli Kramarov,

Producție a studiourilor „Mosfilm". Scenariul : V. Bahnov,
Mihail Bulgahov ,,!van Vasilievici". Cu : luri Iakovlev, Leonid Kuravlev, Aleksandr Demianenko, 

Natalia Selezneva

I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
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I 
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I
I 
I
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j 
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vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Izolat a plouat slab in nordul Dobro- 
gei. Vintul a mai prezentat intensi
ficări locale in- sudul Moldovei, 
Bărăgan și Dobrogea, dar a slăbit 
treptat din intensitate in cursul după- 
amiezii. Temperatura aertilui, la ora 
14, oscila intre 6 grade la Sulina și 
15 grade la Gurahonț. în București : 
Cerul a fost variabil. Vintul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6, 7 aprilie. în țară : Vremea se 
va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, 
cu tnnorări mai accentuate in vestul 
țării, unde sint posibile ploi slabe, 
izolate. Vint slab pină la moderat, 
predominind din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 2 și plus 8 grade, iar cele 
maxime intre 12 și 22 de grade, local 
mai ridicate. în București : Vremea 
se va încălzi ușor. Cerul va fi va
riabil. Vint 61ab pină la moderat

Scneg.nl
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Mesaje de felicitare adresate Sărbățoarea^

președintelui Republicii Socialiste România, a Ungiariei

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu plăcere că Excelența Voastră a preluat recent înalta 

funepe de președinte al Republicii Socialiste România.
Cu această ocazie de bun augur aș don să vă exprim felicitările 

mele călduroase, precum și ferma convingere că relațiile prietenești, 
care din fericire există intre cele două țări ale noastre, se vor întări și 
mai mult in viitor.

HIROHITO

Excelenței Sale
PREȘEDINTELUI REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA
Vă transmitem cele .mai bune urări ale noastre pentru îndeplinirea 

înaltei dumneavoastre responsabilități, precum și de fericire poporului 
României.

REGINA IULIANA
și PRINȚUL BERNHARD

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu marc bucurie despre alegerea în funcția supremă a 

țării dumneavoastră. Această desemnare reprezintă o consacrare a efor
turilor pe care le-ați desfășurat pentru triumful socialismului și bună
stării poporului prieten al României, pentru cauza păcii.

îmi face o deosebită plăcere sâ fiu interpretul poporului congolez, 
al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului pentru a vă adresa 
sincere și călduroase felicitări.

Cu cea mai înaltă considerație.
Comandant MARIEN N'GOUABI

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii, 
Șeful Statului.

Președintele Consiliului de Stai

Tovarășului JĂNOS KÂDĂR
Trlm-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PĂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungara

Tovarășului JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXIX-a aniversări a eliberării 

Ungariei, in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat șl Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului 
român și nl nostru personal, vă adresăm dumneavoastră 
șl poporului ungar un cald salut tovărășesc și cordiale 
felicitări.

Poporul român cunoaște și se bucură sincer de reali
zările însemnate obținute de poporul ungar, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, în construi
rea noii orinduiri sociale in R.P. Ungară, in dezvoltarea 
economiei, științei si culturii, in ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual.

Constatlnd cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor 
frățești multilaterale dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Ungară, ne 
exprimăm și cu acest prilej convingerea noastră că prie
tenia, colaborarea și cooperarea pe multiple planuri dintre 
cele două ț$ri se vor dezvolta continuu, pc baza trainică 
a principiilor marxism-leninismului și internaționalismu
lui socialist, in interesul poporului român și poporului 
ungar, al unității țărilor socialiste, pentru triumful cauzei 
păcii șl socialismului in lume.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare 
Ungare vă dorim dumneavoastră și poporului ungar, 
vecin și prieten, succese și mal mari in edificarea 
Ungariei socialiste.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului Pakistanului și al meu personal, adresez Exce

lenței Voastre felicitările noastre cele mai călduroase în legătură cu 
alegerea dv. ca președinte al Republicii Socialiste România. îmi exprim 
încrederea că relațiile prietenești și înțelegerea reciprocă, care există 
în mod atit de fericit între Pakistan și România, vor continua să se 
întărească.

Primiți. Excelență, urările mele cele mai bune pentru sănătatea și 
fericirea dv. personală și pentru progresul și prosperitatea continuă a 
poporului prieten al României.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice 

Pakistan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România, sint deosebit de fericit să vă adresez cele mai 
călduroase felicitări și urările mele cele mai sincere pentru prosperitatea 
poporului României. Sint convins că această alegere va permite Româ
niei să aducă o contribuție și mai mare la soluționarea importantelor 
probleme care stau in fața națiunilor.

De asemenea, sînt fericit de perspectiva raporturilor fructuoase pe 
care voi avea ocazia să le întrețin cu dumneavoastră, ca reprezentant al 
stalului român in relațiile internaționale.

Cu foarte înaltă considerație, ___ .....
FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Coastei de Fildeș

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii în funcția supremă a țării dumneavoastră, am 

deosebita onoare de a adresa Excelenței Voastre, în numele poporului 
zairez reunit in cadrul Mișcării Populare a Revoluției, în numele Con
siliului Executiv Național și în numele meu personal, sincere și călduroa
se felicitări.

Sînt convins că noile dumneavoastră funcții vor întări și mai mult 
legăturile de cooperare care unesc atit de fericit țările noastre prietene, 
în interesul superior al popoarelor noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
General de corp de armată.

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 
WA ZA BANGA

Președintele Republicii Zair

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re

publicii Socialiste România, transmit Excelenței Voastre felicitările mele 
cele mai cordiale, împreună cu cele mai bune urări de succes în conti
nuarea rodnicei dumneavoastră activități, precum și urări de fericire 
personală.

Dr. BRUNO KREISKY
Cancelar federal

In numele președintelui federal al 
Republicii Austria, dr. H. C. Franz 

Jonas

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu, Biroul Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat folosește fericitul prilej al alegerii dumneavoastră ca pre
ședinte al Republicii Socialiste România pentru a vă transmite cele mai 
călduroase felicitări și cele mai bune urări de succes în această funcție 
de înaltă responsabilitate.

întîlnirea pe care am avut-o cu dumneavoastră, cu cîteva luni în 
urmă, cu ocazia reuniunii Comitetului executiv al F.M.T.D., ce a avut loc 
la București, ne-a permis să remarcăm odată mai mult cu mare satisfac
ție. atenția deosebită pe care o acordați rolului activ al tineretului în 
societate și in viața politică internațională, precum și Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, în cadrul mișcării tineretului. Vă adresăm 
urările noastre de multă sănătate și deplin succes în activitatea pe care 
o desfășurați spre binele României socialiste și sîntem încredințați că 
poporul român își va continua mersul înainte pe calea edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, a statornicirii unui climat de pace, 
de securitate și cooperare între popoare.

PIERRO LAPICCIRELLA
Președinte al F.M.T.D,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Doresc să vă felicit cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte 

al Republicii Socialiste România. Sînt convins că, sub conducerea înțe
leaptă și competentă a Excelenței Voastre, relațiile dintre cele două țări 
ale noastre se vor dezvolta în continuare.

SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România

Călduroase felicitări din partea mea și a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură cu ocazia alegerii dumnea
voastră ca președinte al Republicii Socialiste România și cele mai 
bune urări în continuarea înaltelor responsabilități asumate. Doresc 
să cred că relațiile dintre Republica Socialistă România și această 
organizație se vor dezvolta în același climat de cordialitate și cooperare 
tehnică eficientă ca și pină în prezent.

A. H. BOERMA
Director general al F.A.O.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul alegerii unanime a Excelenței Voastre în cea mai înaltă 

demnitate națională, eveniment suprem care înscrie o dată decisivă în 
istoria României, îngăduiți-mi să vă prezint felicitările cele mai căl
duroase și urările cele mai sincere pentru ca strălucite succese să în
coroneze in continuare nobila misiune națională și internațională căreia 
îi închinați întreaga dumneavoastră viață cu o atît de pilduitoare de
voțiune.

Vă rog să primiți, domnule președinte, omagiul profundului meu 
respect.

S. A. CHEDID
Directorul Centrului de Informare 

al O.N.U. din București

DIN PARTEA GUVERNULUI REGATULUI HAȘEMIT 
AL IORDANIEI

Zaid Rifai, prim-ministru și ministru de externe al Regatului Hașe- 
mit al Iordaniei, a exprimat, cu ocazia alegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, 
„felicitările cele mai sincere și călduroase și cele mai bune urări de 
succes continuu pentru Excelența Sa, de progres permanent pentru po
porul român prieten".

Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România

Asociația culturală Belgia-România vă adresează cele mai călduroase 
felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România.

Asociația este convinsă că, fiind învestit cu încrederea poporului 
român, eforturile dumneavoastră vor contribui la realizarea obiectivelor 
menite să ducă la securitate, dezarmare generală și la instaurarea unei 
păci durabile in lume.

JEAN TAILLARD
Secretar general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia preluării funcției de președinte al Republicii Socialiste 

România, îngăduiți-mi, Excelență, să vă transmit, din partea Centrului 
European pentru învățămîntul Superior, cele mai sincere felicitări și 
urări în îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințată spre bună
starea și fericirea poporului român.

ERIK MANFRED RIBBING
Director al Centrului European 
pentru învățămîntul Superior

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Apreciez profund actul dumneavoastră istoric de instituire a sceptru- 
Iui prezidențial.

Al dumneavoastră respectuos,
SALVADOR DALI

cinema
• Un comisar acuzâ : PATRIA —
9; 12; 15; 18; 21. GLORIA — 8.45: 
11.15; 13,30: 15.45; 18,15; 20,30.
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,15: 16; 
18,30: 21.
• Țarul Ivan îsl schimbi profe
siunea : VICTORIA — 9; 11.15;
13.30: 16; 18.15; 20.30, CASA FIL
MULUI — 14.30; 16.30.
• Bărbați firi ocupație : LUMI
NA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18.13;
20.30.
• Porțile albastre ale oralului :
CENTRAL — 9.15; 1L.30: 13.45; 16; 
18.15; 20.30, VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.13.
• Cldul : SCALA — 9: 12.45: 16.30; 
20.15, EXCELSIOR — 9: 12.30: 16;
19.30. MELODIA — 8; 12.30; 16:
19.30.
e Păcală : SALA PALATULUI — 
17 (seria de bilete — 5032) : 20.15 
(seria de bilete — 5033). CAPITOL 
— 9.30; 12,30: 17; 20. AURORA —

9; 11,30; 14: 16.43; 19.45. BUZEȘTI
— 9: 12L30: 16; 19.30.
• Rio Lobo : LUCEAFĂRUL —
8.30: 11; 13.30; 16; 18,30; 21. FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30: 16; ie,30; 
21. FAVORIT — 9; 11.15; 13.30;
15,45: 18.15: 20,45.
• Al șaptelea cartuș : UNIREA
— 15,45; 18; 20,15, MOȘILOR — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Le Mans : GRIVIȚA — 9; 11,15: 
13.30; 16; 18,15; 20.30. MODERN — 
9; 11.15; 13.30: 16; 18,15; 20.30.
• Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : FLAMURA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• întoarcerea iul Magellan : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18: 20.
• Program de desene animate 
pentru copil ; DOINA — 9,45; 
11,15.
• Chemarea străbunilor : LIRA
— 15.30; 18: 20,13, DOINA — 12.45; 
15; 17.30; 19,45.
• Samuraiul — 14.30, A! doilea 
suflu — 16,30. Mikael — 18.45. Ui
mitorul dr. Clitterhouse — 20,45: 
CINEMATECA (sala Union).
• Proprietarii : MUNCA — 16: 
18; 20.
• Moara cu noroc : VIITORUL
— 15,30; 18; 20.15.

• CIntecul Norvegiei : BUCEGI
— 16: 19.15.
• Nu trișa, dragă : CRINGAȘI — 
16; 18,15.
• Aurul negru din Oklahoma : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 16,15; 
20.30.
• Prințul Bob : POPULAR —
15,30: 18: 20.15.
• Fantastica aventură a iui „Nep- 
tun“ : GIULEȘTI — 15,30: 10; 20,15. 
FLACĂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 20.15.
• Călărețul fără cap : ARTA — 
15.30; 18; 20.15.
• Marele vals i FERENTARI — 
16; 19.15.
• Dincolo de nisipuri : VITAN
— 15.30; 18; 20.15.
• Tora ! Tora l Tora 5 COTRO- 
CENI — 16; 19.

teatre
• Opera română : Văpaia — 19.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19.30.

• Teatrul Național (sala mare) : 
Becket — 19,30.
• Teatrul de comedie : Volpone
— premieră — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (9ala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chlțlmla — 20. (sala 
din str. Alex. Sahia) : Noile su
ferințe ale tln&rului „W“ — 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca ud 
vagon ? — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara*1 (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10,30, 
(sala Studio) ; Hamlct — 19.
• Teatrul Ciulești ; Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale“ (sala din Calea Victoriei) : 
Șoricelul și păpușa — 15. (sala 
din str. Academiei) ; De ce a 
furat zmeul mingea — 17.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ — 19.30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Eu sint tatăl 
copiilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate
- 19,30.

Poporul ungar, vecin și prieten, 
sărbătorește astăzi împlinirea a 
29 de ani de la memorabila zi de 
4 aprilie 1945, care a marcat un 
moment istoric al dezvoltării sale 
— eliberarea de sub jugul fascist 
și nașterea Ungariei noi, populare.

In anii care au urmat, hărnicia 
poporului ungar, devenit stăpîn pe 
propriile destine, s-a putut valori
fica larg, materializindu-se in pre
facerile înnoitoare ce au avut loc in 
viata economică și social-politică a 
patriei sale. După refacerea econo
miei distruse de război, clasa mun
citoare. oamenii muncii din Unga
ria, angajați intr-o amplă activi
tate constructivă, au înregistrat 
progrese remarcabile in sporirea 
forțelor de producție, dezvoltarea 
economiei și culturii, in întreaga 
operă de edificare a socialismului. 
Ca rezultat al eforturilor lor, au 
fost create ramuri industriale noi, 
au apărut peste 1 100 de întreprin
deri noi. înzestrate cu mașini și 
utilaje moderne ; odată cu indus
tria s-a dezvoltat agricultura socia
listă. știinta și tehnica au cunoscut 
un larg avint, orașele si satele 
și-au schimbat înfățișarea, a cres
cut nivelul de viață al oamenilor.

Cu interes și cu sentimente de 
frățească solidaritate urmărește 
poporul român activitatea rodnică 
desfășurată de oamenii muncii din 
țara vecină, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
realizările lor în făurirea vieții 
noi. Sint sentimente firești între

două popoare, a căror apropiere și 
prietenie sint potențate de comu
nitatea zorinduiri| social-politlce, a 
ideologiei marxism-leninismului, a 
țelurilor fundamentale de con
struire a socialismului și comu
nismului.

Infruntind politica de învrăjbire 
si discordie practicată de vechile 
regimuri din România și Ungaria 
sub presiunea cercurilor imperia
liste interesate in dezbinarea și 
slăbirea capacității de apărare a 
țărilor subordonate — prietenia 
dintre popoarele român și ungar a 
fost cultivată și propagată de-a 
lungul vremurilor de forțele so
ciale cele mai avansate din rîndu- 
rile popoarelor noastre, in frunte 
cu comuniștii. Ea și-a găsit o 
grăitoare expresie in anii celui 
de-al doilea război mondial, cind 
poporul român, după înfăptuirea 
insurecției naționale armate și 
eliberarea, alături de glorioasele 
oști sovietice, a întregului terito
riu al patriei noastre, a participat 
cu eroism la marile bătălii purtate 
sub steagul misiunii internaționa
liste pentru izgonirea hitleriștilor 
din Ungaria și Cehoslovacia, pen
tru infringerea definitivă a fascis
mului. Prin singele vărsat în lupta 
antihitleristă a fost cimentată prie
tenia trainică dintre țările și po
poarele noastre.

Căpătind noi semnificații și di
mensiuni in anii socialismului, re
lațiile româno-ungare s-au dezvol
tat în cele mai variate domenii :

politic, economic, tehnico-știlnțiflc, 
cultural etc. Dinamismul activității 
constructive desfășurate în ambele 
țări, realizările in construcția so
cialistă au întărit baza materială 
a acestor relații, determinlnd pro
gresul lor continuu, atit pe plan 
cantitativ, cit și calitativ. O înrlu- 
rire hotăritoare asupra acestui 
curs pozitiv al raporturilor bilate
rale exercită legăturile dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar, 
contactele, schimburile de vizite șl 
convorbirile intre conducerile de 
partid și de stat din cele două țări. 
In ace6t sens, un moment de seamă 
in analele legăturilor reciproce l-a 
constituit întîlnirea care a avut loc 
la București, in februarie 1972, 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Jănos Kădâr. Convorbirile rod
nice purtate atunci, semnarea cu 
acest prilej a noului tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între țările noastre au 
deschis perspective ample dezvol
tării pe mai departe a relațiilor 
frățești româno-ungare. spre binele 
ambelor popoare, în interesul cau
zei generale a socialismului și 
păcii.

De ziua sărbătorii naționale a 
Ungâriei socialiste, poporul român 
adresează poporului ungar căl
duroase felicitări și îi urează să 
repurteze noi izbinzi în munca de
dicată progresului și prosperității 
patriei sale.

In această primăvară, so
sită aci mai devreme decit ii 
era sorocul, am avut prile
jul de a vizita un număr 
de orașe, întreprinderi in
dustriale, șantiere din Un
garia populară. In urma 
deplasărilor făcute — o 
constatare de ansamblu : 
pretutindeni in țara prie
tenă se construiește in
tens, pe fondul unei în
suflețite întreceri socialiste, 
care a căpătat proporții 
deosebite in ultimele săp- 
tămini, in preajma celei 
de a 29-a aniversări a eli
berării Ungariei de sub ju
gul fascist.

Anul care a trecut s-a 
încheiat cu rezultate bune 
in diferitele sectoare ale o- 
perei de edificare a socia
lismului, iar in acest an 
s-au înregistrat un șir de 
noi succese. Iată citeva 
exemple din domeniul con
strucțiilor : chiar la începu
tul lui 1974 a intrat in func
țiune un laminor pentru 
oțeluri superioare la Com
binatul metalurgic din 
Diosgyor. La numai citeva 
zile după aceea a fost dată 
in folosință mina „Halim- 
ba-3*1, din care se vor ex
trage anual 600 000 tone 
bauxită. Zilele trecute'a 
început să producă noua 
fabrică de sticlă de Ia O- 
roshaza, care va realiza 10 
milioane mp de geamuri 
pe an.

în privința amplorii con
strucțiilor din R. P. Un
gară este semnificativ fap
tul că volumul investițiilor 
din acest an (117—119 mi
liarde forinți), depășindu-1 
cu 10 la sută pe acela din 
1973, este cel mai mare din 
istoria țării. Pe baza a- 
cestor fonduri vor Începe 
lucrările pentru construirea 
unor noi și importante o- 
biective, cum sint conducta 
de petrol „Adriatica". pri
ma termocentrală atomică

din Ungaria, care în 1980 va 
dispune de o putere insta
lată de 880 megawați, o fa
brică de ciment la Bela- 
patfalva, cu o capacitate 
de producție anuală de 
1 150 000 tone, precum și 
numeroase locuințe și așe
zăminte social-culturale.

Am vizitat de curind 
Combinatul metalurgic de 
la Csepel — o adevărată

de anul precedent. Re- 
ferindu-se la legăturile 
externe- ale combinatului, 
directorul său general. La- 
dislau Csato, ne-a vorbit 
cu satisfacție despre bu
nele relații de colaborare 
existente între acest com
binat și întreprinderi din 
România, remarcind că 
schimburile reciproce se 
amplifică an de an.

Șantiere 
ale progresului 

socialist
CORESPONDENTA DIN BUDAPESTA

cetate a otelului, care înglo
bează 14 uzine, dispunind 
totodată de un centru de 
proiectare și altul de cal
cul, precum și de două în
treprinderi de comerț ex
terior. Așa cum ne-au re
latat tovarășii din condu
cerea combinatului, in pe
rioada scursă de la înce
putul anului sarcinile de 
plan au fost îndeplinite și 
depășite, obtinindu-se În
semnate beneficii supli
mentare ; a fost depășit, de 
asemenea, planul de ex
port. deși sarcinile sale 
sint sensibil sporite față

Deși Csepelul are aproa
pe opt decenii de existen
ță, el arată mereu tînăr, da
torită acțiunilor de continuă 
modernizare. în ultima vre
me, de pildă, a fost demola
tă cea mai mare parte a ve
chilor ateliere de autocami- 

‘oane; în același timp, se 
continuă lucrările de extin
dere a combinatului cu noi 
fabrici și secții. Una dintre 
acestea, pe care am avut pri
lejul s-o vizitez, este uzina 
de mașini-unelte de mare 
precizie. In incinta ei to
tul este modern și organi

zat în cele mai mici amă
nunte. n'.-’

Numărul noilor obiective 
economice intrate in func- . 
Iiune crește an de an.
n legătură cui ampla- ' 

sarea acestora, conduce- ... 
rea de partid și de stat a 
R.P. Ungare a manifestat ■' 
o permanentă grijă pehtru 
dezvoltarea armonioasă, 
multilaterală a tuturor ju
dețelor și orașelor tării. 
Tocmai de aceea, in marea 
lor majoritate, noile între
prinderi au fost ridicate in 
provincie. Este semnificativ 
faptul că, in timp ce in urmă 
cu 20—25 de ani ponderea 
producției industriale a 
Budapestei in ansamblul 
industriei ungare era de 
circa 60 la sută, în pre
zent ea a scăzut la 40 
la sută. Paralel, pe har
ta țării au apărut ora
șe cu totul noi. Printre ele 
pot fi amintite Dunaujva- 
ros, unul din marile centre ' 
metalurgice ale țârii și care 
adăpostește azi 60 000 de 
locuitori, Leninvaros — ce
tate a industriei chimice, 
Ajka — orașul aluminei și 
aluminiului, Szazhalomba- 
ța — centru energetic, Var- 
palota — oraș al minerilor 
ș.a.m.d.

Odată cu succesele In
dustrializării, cu dezvolta
rea întregii economii au 
crescut și oamenii Ungă- — 
riei noi. Foști lucrători a- 
gricoli, recalificați in anii 
socialismului, produc as
tăzi medicamente sau rul
menți, televizoare sau mo
toare Diesel, in timp ce 
cadre noi, instruite și spe
cializate in diferite dome-' 
nil, împrospătează mereu 
detașamentele acestui front 
al muncii care îmbogățește 
continuu patrimoniul mate
rial și spiritual al Unga
riei prietene.

A. POP

Cocteil oferit de ambasadorul R. P. Ungare
Ambasadorul Republicii Populare 

Ungare la București, Ferenc Martin, 
a oferit, miercuri, un cocteil in sa
loanele ambasadei, cu prilejul celei 
de-a 29-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist.

La cocteil au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, secretar. al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Oprea, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Traian

Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Comei Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai organizațiilor obștești, 
oameni de cultură și artă, generali, 
alte persoane oficiale.

Au. luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

ALTE MANIFESTĂRI
Cu prilejul celei de-a XXIX-a 

aniversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a tri
mis tovarășului Frigyes Puja, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare, o telegramă 
de felicitare.

Tovarășul Miron Constantinescu, 
președintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România, 
a adresat tovarășului Apr6 Antal, 
președintele Adunării de Stat a Re
publicii Ponulare Ungare, o telegra
mă de felicitare cu Drilejul celei de-a 
29-a aniversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist.

Cu ocazia celei de-a 29-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist, ambasadorul acestei țări la 
București, Ferenc Martin, a depus, 
miercuri dimineață, o coroană de 
fldri la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Cu același prilej, ambasadorul 
R. P, Ungare a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor sovietici.

Au fost prezenți Nicolae Stanciu, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri superiori. 
La Monumentul eroilor sovietici au 
lost de față V. I. Drozdenko, amba

sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

La posturile noastre de radio «e 
desfășoară „Săptămina culturii unga
re", consacrată celei de-a XXIX-a 
aniversări a eliberării Ungariei. Pro
gramul cuprinde lucrări de muzică 
simfonică, de cameră, populară, 
ușoară și selecțiuni din opere, in in
terpretarea unor formații și soliști 
cunoscuți, piese de teatru, pagini din 
poezia și proza R. P. Ungare, repor
taje despre această țară.

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii și Comitetul foștilor 
luptători antifasciști din Republica 
Socialistă România au trimis telegra
me de felicitare organizațiilor simi
lare din Republica Populară Ungară 
cu prilejul celei de-a 29-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist.

La Invitația comitetelor județene 
Bekes, Hajdu-Bihar, Szaboles-Szat- 
mar și Csongrad ale Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, delegații ale 
comitetelor județene Arad, Bihor, 
Satu-Mare, Timiș ale Partidului Co
munist RomâYi au plecat in țara ve
cină și prietenă pentru a participa 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 
29-a aniversare a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist.

I



Lfl încetarea din viata 
3 PREȘEDINTELUI FRANȚEI, 

GEORGES POMPIDOU
Orlnia publică din țara noastră 

s luat cunoștință cu sentimente de 
din viață h preș'-d in telul Franței. 
G. -nrs Pompidou. In aceste triMe 
împrejurări, poporul român împăr- 
tăs <lc doliu) națiunii franceze 
sale condoleanțe și întreaga sa com-

Prin activitatea desfășurată, 
Gmrces Pompidou s-a impus ca o 
mare personalitate politică a Fran- 
t"i contemporane. în înaltele func- 
țo pe care Ic-a deținut ca prim- 
ministru și ca președinte al Fran
ței. el a adus o contribuție im
portantă la adincirca relațiilor 
de prietenie dintre popoarele 
român și francez — prietenie 
atit de bogată in tradiții, în
chegată de-a lungul vremuri- 
1 >r pe baza multiplelor afinități 
de cultură si limbă, a numeroase
lor momente de luptă comună pen
tru tchiri’c independenței, păcii și

l'rmind la conducerea statului 
francez generalului Charles de 
Gaulle, Georges Pompidou a conti- 
nuat orientarea acestuia spre inten- 
S n ■ 001 bor&rii romano-iran- 
ccze. in interesul celor doua po- 
poare. al destinderii, securității și 
păcii în Europa și în lume.

l’n moment de însemnătate de
osebită in dezvoltarea relațiilor re
ciproce l-a constituit vizita între
prinsa in Franța, in iunie 1970. de 
președintele Nicolae Ccaușcscu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Poporul 
si oficialitățile franceze au fă
cut cu acel prilej solilor po
norului român o primire pli- 
nS «■' căldură, in care și-au gă
sit expresie vie înalta stimă și 
considerație foță de personalitatea 
conducătorului statului român, pres- 
t'giul României socialiste, sentimen
tele reciproce de profundă simpa
tie dintre cele două națiuni.

Convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Georges Pom
pidou au reliefat evoluția ascen
dentă a legăturilor româno-fran- 
ceze, dorința celor două popoare 
de a acționa pentru intensificarea 
si extinderea acestor legături, pen
tru o pace trainică in Europa și în 
întreaga lume, pentru statornicirea 
unor raporturi noi intre state. în
temeiate pe principiile de legalitate 

â internațională. „Consider — 
sublinia cu prilejul acelei vizite

Georges Pompidou — ca n datorie 
r'lru ambele noastre țări de a-șl 
a'line contribuția ca in raporturile 
dintre națiunile europene să prc\a- 
Irze respectul independenței și su- 
x cranii .iții fiecăreia, voința de des
tindere si cooperare, spiritul do 
înțelegere. încredere și pace. Și. aș 
dori să \ă spun cit de mult apre
ciem contribuția pe care o aduce 
România la această marc opera de 
apropiere".

Hotflrirea comună de a dezvolta 
colaborarea intre cele două țări 
și-a găsit expresie in declarația 
româno-franceză, dată publicității 
la încheierea vizitei, precum și 
intr-o scrie de acorduri de coo
perare in domeniile economic, 
industrial, tehnico-științific, care, 
in anii ce nu urmat, și-au găsit și 
iși găsesc aplicare cu succes. Tot
odată. convorbirile la nivel înalt șl 
dezvoltarea ulterioară a relațiilor 
reciproce au exercitat o influență 
pozitivă asupra îmbunătățirii cli
matului politic în Europa, promo
vării înțelegerii internaționale.

Și-a găsit astfel deplină confir
mare aprecierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care, in timpul vizitei 
în Franța, sublinia : ..Colaborarea 
româno-francczâ este chemată sâ 
demonstreze eâ doua popoare cu 
orinduiri sociale diferite, animate 
de dorința de a trăi in pace și 
înțelegere, de a nu mai admite po
litica de dominare și forță, pot co
exista in bună înțelegere, in bună 
prietenie și pot contribui prin a- 
ceasta la dezvoltarea colaborării 
internaționale".

Tradițiile legăturilor prietenești 
româno-franccze, potențialul eco
nomic și tehnico-științific in plină 
dezvoltare al României și Franței, 
interesul comun de a vedea asigu
rate pacea in Europa și in lume 
constituie premise trainice ale ex
tinderii și diversificării cooperării 
dintre cele două țări.

La ■ încetarea din viață a pre
ședintelui Georges Pompidou, po
porul român aduce memoriei sale 
un cald omagiu, exprimîndu-și tot
odată convingerea că legăturile de 
profundă prietenie, colaborarea 
româno-franceză pe multiple pla
nuri se vor dezvolta și întări ne
contenit, in concordanță cu voința 
și sentimentele ambelor națiuni, cu 
aspirațiile comune de progres și 
prosperitate, cu interesele păcii și 
securității pe continentul nostru și 
în întreaga lume.

ȘEDINJA CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL FRANȚEI

PARIS 3 (Agerpres). — Consiliul 
d Miniștri al Franței s-a întrunit, 
miercuri, sub președinția primului 
ministru. Pierre Messmer, pentru a 
analiza situația creată după încetarea 
din viață a președintelui Republicii 
Franceze. Georges Pompidou.

La sfirșitul ședinței, a fost dat pu
blicității un comunicat oficial in 
care se arată că. respectind dorința 
președintelui Pompidou și la cererea 
familiei sale, a fost fixat un serviciu 
religios pentru ziua de joi ; vor asis
ta membrii familiei, membrii guver
nului și colaboratorii apropiați ai 
președintelui. înhumarea va avea loc 
la Orvilliers, la 50 km de Paris, in 
cadrul unei ceremonii strict familiale.

O ceremonie solemnă de omagiu 
președintelui Georges Pompidou va 
avea loc simbătă. la ora 10.00 GMT, 
la Catedrala Notre-Dame din Paris, 
la care vor asista membri ai guver-

nului, ai Parlamentului și ai dele
gațiilor străine.

Simbătă va fi declarată zi de doliu. 
Conform uzanțelor, toate drapelele 
vor fi coborite in bernă pînă la sfir
șitul lunii.

La Palatul Elyseg a fost deschis un 
registru de condoleanțe.

Consiliul de Miniștri se va întruni 
din nou vineri la palatul Elysee.

★
Tot miercuri, s-a întrunit șl Con

siliul constituțional francez, care a 
hotărit desemnarea oficială a pre
ședintelui Senatului. Alain Poher, in 
funcția de președinte interimar al 
Republicii Franceze. Alain Poher va 
rămine in această funcție pînă la 
alegerea noului președinte al țării, 
alegere care, potrivit prevederilor 
constituționale, urmează să aibă loc 
intre 22 aprilie și 7 mai.

Revista presei franceze
PARIS 3 (Agerpres). — Presa fran

ceză de miercuri inserează numeroa
se comentarii consacrate vieții și 
activității președintelui Republicii 
Franceze. Georges Pompidou, Făcin- 
du-se ecoul durerii resimțite de po
porul francez, ziarele evocă imagi
nea omului de stat care a reușit să 
mențină cu fermitate cirma țării 
pinâ in ultimele zile ale existenței

Comentatorii subliniază, în primul 
rlnd, rolul important jucat de fostul 
președinte in viața politică a Fran
ței. contribuția sa la o serie de eve
nimente internaționale. Amintind că 
biografia sa politică a fost strins 
legată de activitatea generalului 
Charles de Gaulle, o serie de comen
tatori il descriu pe președintele 
Georges Pompidou ca pe un apropiat 
colaborator și un continuator al poli
ticii ilustrului său predecesor. Sint 
scoase în evidentă, totodată, merite
le fostului șef de stat in aplicarea 
unei politici externe originale. Ast- 
f !. cotidianul ,,France-Soir“ relie
fează aportul deosebit pe care

□ □□□□SG

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai. ș! vicepremierul Li Sien-nien au 
avut, la Pekin, convorbiri cu Khieu 
Samphan. vicepremier in Guvernul 
Reeal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiel (G.R.U.N.C.). conducătorul 
unei delegații a Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei (F.U.N.C.) și a 
G.R.U.N.C.

Prințul Sufanuvong, pre' 
ședințele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic Laoțian, a avut 
o convorbire cu prințul Suvanna 
Fuma, primul ministru al guvernu
lui de la Vientiane.

La încheierea vizitei de 
prietenie in R- p- Ungară a lui 
Nguyen Dus’1 Trinh, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, a fost dat publicității un co
municat — transmite agenția M.T.I. 
In cadrul convorbirilor avute cu mi
nistrul de externe ungar. Frigyes 
Puja, s-a subliniat necesitatea întă
ririi si adineirii in continuare a co
laborării frățești dintre R. P. Ungară 
și R. D. Vietnam. Părțile — se a- 
rată în comunicat — au sprijinit in
tegral propunerea G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud din 22 
martie 1974, care va contribui în-

Georges Pompidou l-a avut in men
ținerea și afirmarea independenței 
naționale a Franței, precum și opozi
ția sa fermă față de ideea de supra- 
naționalitate.

Alte ziare, printre care, „Lp Na
tion", „Le Monde" si „Combat" con
sacră comentariile lor. in special, e- 
forturilor neobosite întreprinse de 
Georges PomDidou în direcția men
ținerii unui climat de cooperare. în
țelegere. destindere și Dace pe conti- 
nzntul european, cit și in întreaga 
lume.

★
Ziarele publică, de asemenea, de

clarația Drimului ministru francez, 
Pierre Messmer, in care se spune : 
..Franța a luat cunoștință cu o imen
să durere despre decesul lui Georges 
Pompidou, președintele republicii. 
Salutăm cu respect curajul unui om 
care, in ciuda bolii sale, și-a asu
mat in deolina luciditate datoria de 
sef de stat pînă in ajunul mortii 
sale".

viața internațională
Gustav Husak l-a primit 

pe ministrul de externe al României
PRAGA 3. (Corespondentă de la 

C. Prisăcaru). — Gustav llusak, se
cretar general al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, l-a primit. miercuri 
dupft-amiazft. pe George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România.

Ministrul român a transmis secre
tarului general al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia un călduros salut, urări 
de sănătate și fericire din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România.

La rindul sâu. tovarășul Gustav 
Husak a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări cordiale, cele mai 
bune urări de noi succese, multă să
nătate și fericire.

Secretarul general al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia și-a exprimat con
vingerea că relațiile de prietenie tra
dițională dintre Partidul Comunist 
din Cehoslovacia și Partidul Comu-

nist Român, dintre popoarele celor 
două tftri socialiste și prietene se vor 
dezvolta continuu, in folosul cauzei 
păcii și socialismului.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă cordlalfi, prietenească, a 
participat Vasil Bllak. membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia.

★
In aceeași zi. ministrul afacerilor 

externe al României a fost primit 
de președintele guvernului R. S. Ce
hoslovace. Lubomir Strougal.

La ambele primiri au fost de fată 
Bohuslav Chnoupek. ministrul de 
externe al R. S. Cehoslovace, Mi
roslav Sulele, ambasadorul Ceho
slovaciei la București, și Teodor Haș, 
ambasadorul României la Praga.

★
Marti șl miercuri, tovarășul Geor

ge Macovescu a vizitat întreprinderi 
din orașele Liberec. Jablonec și Po- 
debrady.

Președintele Siriei l-a primit 
pe președintele U.G.S.R.

DAMASC 3. (Corespondentă de la 
C. Ionescu). — La 3 aprilie. Hafez 
Al Assad, președintele Republicii A- 
rabe Siriene, secretar general al Par
tidului Baas Arâb Socialist, l-a pri
mit pe Mihai Dalea. membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

Cu acest prilej, tovarășul Mihal 
Dalea a transmis șefului statului si
rian un mesaj de caldă prietenie din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Președintele Hafez AI Assad a 
adresat mulțumirile sale călduroase 
pentru mesajul primit, transmițind 
președintelui Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de fericire personală 
si de prosperitate poporului român 
prieten. Șeful statului sirian a evo
cat cu multă plăcere momentele im
portantului eveniment in istoria re
lațiilor dintre cele două țări -1- vizita 
întreprinsă in luna februarie de to
varășul Nicolae Ceaușescu in Repu
blica Arabă Siriană, subliniind cu 
profundă satisfacție că acordurile de 
cooperare româno-siriene încheiate 
in cursul acestei vizite prind viată, 
concretizindu-se in multiple dome
nii. în interesul ambelor state și po-

poare, al colaborării internaționale. 
A fost evidențiată, totodată, inserri- 
nătatea contactelor dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Baas 
Arab Socialist, dintre organizațiile 
obștești din cele două țări, in vede
rea unei mai bune cunoașteri și a 
schimbului de experiență, contribu
ția acestora la întărirea legăturilor 
dintre România și Siria.

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie, 
ce caracterizează relațiile româno- 
siriene.

★
în cursul șederii sale la Damasc, 

Mihai Dalea a avut o intilnire cu 
Yaser Askari, membru al Comanda
mentului National al Partidului Baas 
Arab Socialist, șeful departamentului 
relațiilor externe al acestui partid. 
Convorbirile au abordat probleme 
privind relațiile dintre organizațiile 
sindicale din cele două țări si activi
tățile lor internaționale.

★
Președintele Consiliului Central al 

U.G.S.R. a fost invitat să se întâl
nească cu membrii Consiliului Cen
tral al Federației Generale a Sindi
catelor Muncitorilor din Siria. Parti- 
cipantii la intilnire au exprimat do
rința de a întări relațiile intre cele 
două organizații ale sindicatelor din 
România și Siria.

LA CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANÂ’

în sprijinul dezvoltării relațiilor 
economice și lehnico-științiîice

Elogii pentru contribuția României la progresul țărilor în 
curs de dezvoltare

GENEVA 3 (Agerpres). — In a- 
ceastă săptămină. in organele Con
ferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, care se ocu
pă de problemele cooperării econo
mice, reprezentanții țărilor medite
raneene neparticipante — Algeria, 
Tunisia, Israel, Egipt. Maroc și Si
ria — au expus punctele de vedere 
ale guvernelor lor cu privire la 
schimburile comerciale, cooperarea 
industrială, cooperarea tehnico-știin- 
țifică, protecția mediului înconjură
tor și la alte sectoare ale activită
ții economice.

în intervențiile și in documentele 
prezentate de reprezentanții țărilor 
amintite au fost subliniate legătu
rile economice strînse existente tra
dițional intre Europa și nordul A- 
fricii in domeniile discutate, noile 
dimensiuni pe care aceste legături 
le capătă în epoca contemporană.

Pronunțindu-se pentru lărgirea 
raporturilor lor de cooperare cu ță
rile europene, reprezentanții țărilor 
mediteraneene neparticipante la con
ferință au evidențiat necesitatea di
versificării și intensificării schimbu
rilor comerciale, așezării acestora pe 
baze noi. echitabile, prin eliminarea 
obstacolelor și discriminărilor exis
tente. Totodată, ei s-au pronunțat 
pentru lărgirea sferei și îmbogățirea 
conținutului sistemului de preferin
țe de care beneficiază țările in curs 
de dezvoltare.

Un loc important in discuțiile 
purtate a revenit problemelor pri
vind protejarea mediului înconju
rător. lupta împotriva poluării Mă
rii Mediterane, combaterea extinde
rii deșorturilor.

A fost reținut, de asemenea, in
teresul pe care il manifestă aceste 
țări pentru stabilirea de forme noi 
de cooperare industrială, care să 
contribuie activ la accelerarea dez
voltării lor economice, la facilitarea 
transferului de tehnici și tehnologii 
avansate.

în acest context, reprezentanții 
Marocului și Tunisiei au evidențiat, 
in documentele de lucru prezentate, 
contribuția pe care România o adu
ce la realizarea programelor lor na
ționale de dezvoltare economică.

în intervențiile lor, numeroase de
legații ale țărilor participante la 
conferință au manifestat interes 
pentru rezolvarea problemelor ridi
cate și s-au referit la perspectivele 
relațiilor de cooperare bilaterală și 
multilaterală cu țările mediterane
ene neparticipante.

în intervențiile sale, delegația ro
mână a relevat, printre altele, aten
ția cu care România — ea însăși 
țară in curs de dezvoltare — urmă
rește și sprijină eforturile acestor 
țări menite să le asigure o dezvol
tare și consolidare a independenței 
lor economice.

BONN

Reprezentantul P.C.R. s-a întîlnit 
cu secretarul general al P.S.D.
BONN 3 (Corespondență de la N. S. 

Slănescu). — în continuarea vizitei 
pe care o întreprinde in R.F.G., to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit, miercuri, 
cu Holger Boerner, secretar general 
al P.S.D., șl cu H. E. Dlngels, șeful 
secției relații externe a P.S.D. Au 
fost discutate, cu acest prilej, pro-

bleme ale relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul social 
democrat, ale raporturilor dintre Re
publicii Socialistă România și Repu
blica Federală Germania.

La discuții, desfășurate Intr-o nt- 
mosferă prietenească, a participat 
Constantin Oancea, ambasadorul 
României in R.F.G.

O declarație a cancelarului W. Brandt
BONN 3 (Agerpres). — Cancela

rul R. F. Germania. Willy Brandt, 
a făcut o declarație de presă in care 
s-a referit la situația internâ a parti
dului și Ia alte probleme ale politi
cii interne și externe a R.F.G. El a 
subliniat. astfel, necesitatea ca 
membrii Partidului social-democrat 
— principala formațiune politică a 
coaliției guvernamentale — să-și 
siringă rindurile. Brandt a arătat că 
această coeziune a devenit cu atit 
mai necesară, cu cit P.S.D. a sufe
rit mai multe eșecuri succesive in 
recentele alegeri parțiale desfășura
te in landurile Renania-Palatinat, 
Renania de Nord-Westfalia și 
Schleswig-Holstein.

Willy Brandt a cerut ca P.S.D. 
să rămină unit pentru îndeplinirea 
rolului său in stat și în societate.

în ce privește colaborarea. în ca
drul coaliției guvernamentale, cu 
Partidul liber-democrat. vorbitorul

n apreciat câ ea se caracterizează 
prin respect și lealitate reciprocă, 
exprimindu-și convingerea că rema
nierea guvernamentală, care va fl 
necesară după alegerile prezidenția
le din luna mai a acestui an. (la 
care candidează, cu mari șanse de 
victorie, actualul vicecancelar și mi
nistru de externe, Walter Scheel — 
n.n.) va prilejui o confirmare clară 
a viabilității coaliției P.S.D.-P.L.D.

Referindu-se la poziția tării sale 
fată de cererea guvernului de la 
Londra de a renegocia condițiile de 
aderare ale Marii Britanii la Piața 
comună, cancelarul a precizat că 
R.F.G. este gata să coopereze pen
tru ca Anglia să obțină condiții mai 

«bune de participare la C.E.E., dar 
că se va opune modificării prevede
rilor de bază ale Tratatului de la 
Roma, care constituie actul de 
naștere a comunității.

Energia nucleară — în beneficiul 
tuturor statelor

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN

GENEVA 3 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările comitetului 
pregătitor al Conferinței pentru examinarea aplicării Tratatului privind 
neproliferarea armelor nucleare. Luind cuvintul, în ședința de marți a 
comitetului, reprezentantul țării noastre, ambasadorul Constantin Enc, 
a declarat :

..România a participat de o ma
nieră activă la negocierile pentru 
elaborarea Tratatului privind nepro- 
liferarea armelor nucleare, prezentind 
propuneri concrete tinzind să ame
lioreze textul inițial al acestui a- 
cord".

Ratificînd tratatul de neproliferare
— a declarat delegatul țării noastre
— România a considerat că acest 
acord constituie un prim pas pe ca
lea măsurilor destinate să limiteze 
și să lichideze dezvoltarea cursei 
înarmărilor atomice. In același timp. 
România a subliniat necesitatea ca 
acest pas să fie urmat, cit mai re
pede posibil, de noi măsuri în do
meniile dezarmării, al utilizării paș
nice a energiei atomice, al creșterii 
securității statelor care au renunțat 
la producerea și achiziționarea arme
lor nucleare.

România, a arătat în continuare 
vorbitorul, acordă o mare importan
ță pregătirii și desfășurării apropia
tei conferințe, rolului pe care aceasta, 
ca și cele care o vor urma, trebuie 
să-1 joace ca mijloc de verificare co
lectivă pentru toate statele-părți, cu 
privire la maniera in care fiecare 
dintre ele iși îndeplinește obligațiile 
asumate și participă la cooperare in

vederea realizării obiectivelor tratatu
lui. Obiectivul conferinței este, deci, 
de a identifica, conveni și a pune in 
aplicare măsurile de ordin politic, 
juridic și material, de natură a asi
gura realizarea integrală a tratatu
lui. In acest sens, apreciem că o 
importanță deosebită revine adop
tării măsurilor pentru aplicarea dis-, 
pozițiilor tratatului privind dezarma
rea. dreptul tuturor statelor-părtl 
de a dezvolta cercetarea științifică, 
producerea și utilizarea energiei nu
cleare in scopuri pașnice, asigura
rea accesului, fără nici o îngrădire, 
la cooperarea în acest domeniu, par
ticiparea la cel mai larg schimb de 
echipamente, materiale și informații, 
obținerea avantajelor care decurg 
din aplicarea pașnică a exploziilor 
nucleare.

în ceea ce privește modul de or
ganizare a conferinței, delegația ro
mână se pronunță in favoarea unei 
proceduri democratice pentru desfă
șurarea lucrărilor, de natură să per
mită participarea egală a tuturor 
statelor-părți la dezbaterile asupra 
problemelor în discuție, la elabora
rea și adoptarea hotărârilor confe
rinței. prin consens, in vederea a- 
tingerii obiectivelor sale.

Vizita lui Fam Van Dong la Alger
ALGER 3 (Corespondență de la 

Mircea S. Ionescu). — Marți, in ca
pitala Algeriei au început convor
birile dintre Houari Boumediene șl 
Fam Van Dong, primul ministru al 
guvernului R. D. Vietnam.

în onoarea oaspetelui vietnamez, 
președintele Boumediene a oferit un 
dineu. Cu acest prilej, el a salutat 
— in toastul său — curajul și tena
citatea poporului vietnamez care, 
după ciștigarea unei mari victorii in 
lupta sa pentru pace și independență 
națională, continuă să fie la fel de 
mobilizat in înfăptuirea obiectivelor 
sale naționale atit in ce privește re
construcția, cit și propășirea țării 
sale. Președintele Algeriei a reafir
mat sprijinul pentru poziția R. D. 
Vietnam și pentru Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud — singurul repre
zentant autentic al populației sud- 
vietnameze.

Referindu-se, apoi, la apropiata 
sesiune extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U., președintele 
Boumediene a relevat că ea va des
chide o dezbatere de cea mai mare 
importanță pentru a face să prevaleze 
drepturile popoarelor care au suferit

sau continuă să sufere de pe urma 
colonialismului și neocolonialismuiui.

Răspunzind, Fam Van Dong a evo
cat relațiile de prietenie și solidari
tate existente între popoarele viet
namez și algerian și a salutat contri
buția activă a Algeriei pe plan in
ternațional la întărirea mișcării ță
rilor nealiniate, a tuturor forțelor 
antiimperialiste care luptă pentru 
independență națională, democrație, 
pace și progres social. El a reafirmat 
hotărirea guvernului R. D. Vietnam 
și a G.R.P. al R.V.S. de a îndeplini 
integral prevederile Acordului de la 
Faris asupra Vietnamului și de a 
cere Statelor Unite și administrației 
de la Saigon să respecte strict acor
dul și să înceteze actele de violare 
a lui.

o □ a □ H E □ El E B B H E

agențiile de presă transmit:
tr-o măsură considerabilă la asigu
rarea păcii si realizarea înțelegerii 
naționale in Vietnamul de sud.

Primul grup parlamsn- 
tar din lume pentru proble
mele populației, dln care Iac 
parte 70 de deputați, aparținind dife
ritelor formațiuni politice, a fost 
constituit in cadrul Dietei japoneze. 
Președintele grupului este fostul 
premier Nobusuke Kishi, care a de
clarat că noul organism parlamentar 
iși propune să colaboreze cu grupu
rile similare ce vor fi create in alte 
țări in problemele privind demo
grafia.

0 nouă întrevedere 8 re- 
prezentanților societăților de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea 
de sud a avut loc miercuri la Pan- 
munjon. Participanta au examinat 
posibilitățile de reluare a convorbi
rilor intre delegațiile principale ale 
celor două părți in problema reîn
tregirii familiilor despărțite avind 
membrii in Nordul și Sudul Coreei.

Convorbiri iugoslavo- 
vest-germane. Paul Frank’ 
cretar de stat la Ministerul de Ex
terne al R. F. Germania, locțiitor al 
ministrului de externe, a avut, la 
Bonn, convorbiri cu Iakșa Petrici, 
adjunct al secretarului federal pen
tru afaceri externe al R.S.F. Iugo
slavia. cu care a discutat probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări in diferite domenii și 
aspecte ale situației internaționale.

Guvernul indian 8 informal 
oficial societatea „Burma Shell" — 
cea mai mare companie petrolieră 
occidentală care acționează in India 
— despre hotărirea sa de a prelua 
controlul asupra a 74 la sută din pa
chetul de acțiuni al acesteia.

Parlamentul israelicm 8 
adoptat, în prima lectură, proiectul 
de lege cu privire la modificarea 
sistemului electoral actual. Noul pro
iect de lege stipulează ca. în locul 
actualului sistem electoral in baza

căruia întregul teritoriu al Israelului 
constituie o singură circumscripție, 
să fie suprimat și înlocuit cu împăr
țirea țării în 18 circumscripții, care 
vor desemna un total de 90 de depu
tați in Parlament.

In cadrul manifestărilor dedi
cate celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei de sub ju
gul fascist a avut loc la Amba
sada română din R.F. Germa
nia o seara românească. Au fost 
prezentate filme ce înfățișează 
frumusețile turistice ale Româ
niei, aspecte din viața cotidia
nă a cetățenilor țării noastre.

Convorbiri ptmamezo-a- 
IÎISriCSnO» ^nsu^a contadora a 
reînceput o nouă rundă de convor
biri intre delegațiile Republicii Pa
nama și Statelor Unite cu privire la 
încheierea unui nou tratat asupra 
Canalului Panama și zonei adiacente.

Consiliul ministerial al 
Organizației Unității Africa- 

reunit la Kampala, a adoptat 
recomandări pentru o poziție comu
nă a tarilor africane producătoare de 
materii prime la viitoarea sesiune 
extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. Aceste recomandări se referă, 
in primul rind. la stăvilirea ..expor
tului de inflație" din țările dezvol
tate industrial in țările in curs de 
dezvoltare, fenomen care are loc 
prin reducerea prețului materiilor 
prime și creșterea de cîteva ori a 
celui al produselor industriale.

„Cosmos-638" - un nou s°- 
telit artificial al Pămîntului — a fost 
lansat in U.R.S.S. Aparatele de bord 
au început să transmită informațiile 
care se prelucrează la centrul de 
coordonare și calcul.

Ploile torențiale care au <*- 
zut timp de patru zile asupra Alge
riei au provocat 50 de morți, spitali
zarea a numeroase persoane și mari 
daune materiale în mai multe regiuni 
ale țării. Majoritatea victimelor au 
murit sub dărimăturile caselor sur
pate de ape. A fost elaborat un plan 
de urgență pentru ajutorarea popu
lației sinistrate.

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbiri egipteano-sudaneze • 
Demisia șefului Statului major al 

armatei israeliene

CAIRO 3 (Agerpres). — Marți sea
ra. la Alexandria președintele Egip
tului. Anwar Sadat, a început con
vorbirile oficiale cu președintele Su
danului. Gaffar Numeiri. care între
prinde o vizită în această țară. Au 
fost examinate mijloacele de natu
ră să contribuie la dezvoltarea in 
continuare a relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri intre cele două sta
te și actuala situație din Orientul 
Apropiat.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Ge
neralul David Elazar și-a prezentat, 
marți noaptea, demisia din funcția 
de șef al Statului major al armatei 
israeliene, după ce o recomandare în 
acest sens fusese făcută în primul 
raport al comisiei guvernamentale 
insărcinate cu cercetarea unor as
pecte privind războiul arabo-israelian 
din octombrie 1973 — transmit agen
țiile Reuter, United Press Interna
tional și Associated Press. Guvernul 
israelian. întrunit in ședință extraor
dinară. a acceptat demisia șefului 
Statului major, care l-a numit ca 
locțiitor temporar al său pe gene
ralul Itzhak Hofi, șef al operațiuni
lor in cadrul comandamentului ar
matei. Potrivit agențiilor de presă, 
comisia specială guvernamentală, 
condusă de președintele Curții Su
preme, .a mai recomandat demiterea 
șefului serviciilor de informații mi
litare și a altor ofițeri din acest de
partament.

DE PRETUIINDEHI
• ARHEOGRAFII LA 

LUCRU. Pe lingă catedra de 
istoriografie de la Universitatea 
din Moscova a fost constituit 
un grup de arheografi. Spre 
deosebire de arheolog, arheo- 
graful culege relicvele trecute
lor civilizații nu din scoarța te
restră. ci... din casele oameni
lor. Este vorba de manuscrise 
și cărți vechi, predate din ge
nerație în generație sau, pur și 
simplu, rătăcite de-a lungul 
vremii. Mai multe mii de oa
meni participă la recuperarea 
acestor tezaure, străbătind loca
lități din diferitele zone „încăr
cate de istorie" — relatează zia
rul „Pravda". Acțiunea s-a sol
dat pînă acum cu recuperarea 
a peste 1 500 lucrări de un deo
sebit interes cultural și știin
țific, care imbogățesc biblioteca 
Universității din Moscova.

• CROAZIERA RATA
TA. Marele și modernul vas
„Queen Elizabeth II", al com
paniei maritime britanice „Cu- 
nard", se află in derivă, la 450 
km sud-vest de insulele Bermu-
de, din cauza defectării caza- 
nelor. Cei 1 600 de pasageri, 
îmbarcați la New York pentru 
o croazieră, au fost transbordați, 
miercuri, pe un pachebot norve
gian, venit din Bermude in a- 
cest scop. Din Bermude pasa
gerii vor fi transportați, pe ca
lea aerului, înapoi la New 
York, unde li se va oferi, odată 
cu scuzele companiei, rambur
sarea biletelor. Intre timp, 
„Queen Elizabeth II" așteaptă 
o echipă de mecanici, chemată 
de urgență din Anglia, pentru 
a-i repara cazanele.

• UN DANTE MO
DERN. Un profesor italian,
pe nume Hermanno Sueri, ori
ginar din orășelul Capri, a lu
crat timp de 10 ani pentru a 
crea o variantă modernă a ce
lebrei „Divine comedii" a lui 
Dante. Inspirația l-a determi
nat să aleagă pentru opera sa 
cu totul alte personaje decit 
Dante. Autorul deschide porțile 
infernului pentru... cunoscuta 
artistă franceză Brigitte Bar
dot, în timp ce lui Musolini i-a 
rezervat un loc in purgatoriu... 
Se pare însă că spiritul modernist 
al lui Sueri a rănit unele sen
sibilități. Așa se face că direc
torul școlii la care preda Sueri 
i-a adus la cunoștință că a fost 
îndepărtat din slujbă. Dar auto
rul s-a răzbunat, modificind 
îndată citeva pasaje din noua 
sa „Divina comedie" pentru a-1 
plasa pe fostul său director... 
in infern.

• FILMUL ,.T H E 
STING" (ACUL) A OB
ȚINUT PREMIUL OSCAR 
PE 1973 în cadrul unei ce
remonii speciale care a avut loc 
la Centrul muzical din Holly
wood. Filmul respectiv a mai 
obținut încă 5 premii, printre 
care, pentru scenariu original și 
aranjament muzical.

Cel mai bun actor al anului 
a fost desemnat Jack Lemmon, 
pentru creația din ..Save the 
Tiger" (Salvați tigrul).

Premiul pentru interpretare 
feminină a revenit actriței bri
tanice Glenda Jackson, pentru 
realizarea din „A touch of 
Class" (O persoană distinsă).

Pentru roluri secundare au 
fost premiați fetița Tatum 
O’Neal, in virstă de 9 ani, fiica 
lui Ryan O’Neal, interpretul 
principal din „Love Story", și 
John Houseman, în virstă de 
71 de ani, cunoscut regizor și 
producător, care nu mai apă
ruse pe ecran de 30 de ani.

Cel mai bun film străin al 
anului a fost considerat „La 
nuit americaine", (Filmare pe 
întuneric), realizat pe Franțois, 
Truffaut.

• CU LEMNE, PE TREI 
ROȚI. Criza energetică a de
terminat și o Serie întreagă de

invenții care de care mai năs
trușnice ale unor simpli par
ticulari. Realizat de un ameri
can, bizarul automobil din fo
tografie are trei roți, e pro
pulsat de forța aburului, drept 
combustibil utilizîndu-se lemn 
tratat chimic și dezvoltă o vi
teză de 53 km pe oră.

• ÎNCHISOAREA - 
SINGURUL ADĂPOST. 
Cetățeanul britanic Cyril 
Swenn, un om de virstă înain
tată, a cbmis o infracțiune : a 
dat foc unei grămezi de gunoi. 
Tribunalul care s-a ocupat de 
caz l-a condamnat la... închi
soare pe viață. Dar nu din 
cauza gravității faptei bătrînu- 
lui. In cursul procesului, care 
s-a desfășurat in orășelul Bad- 
ford, a reieșit că toate spitalele 
și azilurile pentru bătrini refu
zaseră să-l primească pe Swenn. 
Din nefericire, scrie „Interna
tional Herald Tribune", acuza
tul a înțeles că săvîrșirea unei 
infracțiuni este singurul mijloc 
de a-și dobîndi un adăpost. $1 
tribunalul i-a venit in ajutor. 
De fapt, a declarat procurorul, 
verdictul pe care l-am dat se 
adresează nu acuzatului, ci so
cietății care a generat un ase
menea caz.
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