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Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

Aș dori să încep prin a vă a- 
dresa tuturor, in numele conduce
rii de partid și de stat, precum și 
al meu personal, un salut căl
duros. (Aplauze puternice).

Plenarele consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
și germană au loc in anul cind 
sărbătorim a XXX-a aniversare a 
răsturnări: dictaturii militaro-fas- 
ciste și eliberării țării de sub do
minația fascistă, trei decenii de 
cind poporul nostru a pășit pe o 
cale nouă, de uriașe transformări 
democratice, revoluționare. Aceas
tă aniversare prilejuiește bilanțul 
schimbărilor profunde, radicale, 
produse în realitatea economică și 
social-politică a României post
belice.

Sînt cunoscute mărețele reali
zări obținute in dezvoltarea forțe
lor de producție, in progresul in
dustriei și agriculturii, in înflori
rea științei și culturii, în ridicarea 
generală a nivelului de trăi al 
oamenilor muncii. La înfăptuirea 
acestor mărețe victorii au parti
cipat, într-o deplină unitate, sub 
conducerea partidului comunist, 
toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani, sîrbi și de altă 
naționalitate — aplicînd neabătut 
politica internă și externă a parti
dului, pe deplin corespunzătoare 
intereselor vitale și năzuințelor 
întregului nostru popor. (Aplauze 
prelungite).

Se poate spune că în înfăptui
rea transformărilor istorice din 
România, care au dus la lichida
rea deplină și definitivă a exploa
tării capitaliste și moșierești, a 
inegalităților de tot felul, inclusiv 
a inegalității naționale, la înflori
rea patriei și bunăstarea poporu
lui. un rol esențial a avut preocu
parea constantă de a asigura dez
voltarea tuturor zonelor țării, a 
întregului teritoriu al patriei, am
plasarea rațională a forțelor de 
producție. Mai cu seamă reorgani

zarea administrativă din 1968 a 
asigurat dezvoltarea economică 
armonioasă a țării, industrializa
rea tuturor județelor patriei. Au 
apărut noi centre industriale pre
tutindeni, inclusiv în regiunile lo
cuite de populație de naționalitate 
maghiară, germană, sîrbă și de 
alte naționalități. Aș ilustra cele 
spuse doar prin faptul că Tg. Mu
reș a devenit un puternic centru 
chimic al României, că în Harghi
ta, devenită județ, s-au construit in 
cițiva ani un însemnat număr de 
întreprinderi din diferite domenii, 
inclusiv al construcțiilor de ma
șini, că județul Covasna a cu
noscut o puternică dezvoltare 
industrială. Județele pe care le-am 
citat s-au dezvoltat în același fel 
ca și Vasluiul, Botoșanii, Suceava. 
După cum vedeți, mă refer la ju
dețele care au fost mai puțin dez
voltate din punct de vedere indus
trial. Dezvoltarea economică a unor 
județe ca Sibiul, Aradul, Arge
șul, care aveau și înainte un ni
vel mai ridicat, creșterea rolului 
industriei în aceste județe este, 
ca să spun așa, un fenomen mai 
natural. Dezvoltarea celorlalte ju
dețe, rămase mai in urmă, arată 
însă preocuparea constantă a 
partidului, a conducerii sale, de a 
asigura așezarea cit mai rațională 
a forțelor de producție pe terito
riul țării. Acesta este un element 
hotărîtor pentru progresul general 
al societății noastre, pentru ridi
carea bunăstării tuturor oamenilor 
muncii. Aceasta constituie, pînă la 
urmă, factorul determinant al rea
lizării deplinei egalități în drep
turi între toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate. 
Subliniez aceasta deoarece îmi 
face impresia că nu in suficientă 
măsură se înțelege faptul că în 
realizarea politicii marxist-leninis- 
te a partidului nostru în proble
ma națională trebuie să pornim, 
întotdeauna, de la factorul deter
minant al progresului societății, al 
orînduirii noastre socialiste —

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la ședința comună a consiliilor 
oamenilor muncii de naționalitate 

maghiară și germană

„Vorbind de succesele obținute timp de 30 
de ani, de realizările dobîndite în dezvoltarea 
multilaterală a societății noastre, trebuie să 
menționăm, la loc de frunte, rezolvarea marxist- 
leninistă a problemei naționale. Aceasta este 
o mare victorie, o realitate cu care partidul 
nostru se poate mîndri“.

dezvoltarea forțelor de producție, 
asigurarea repartiției lor raționale 
pe întreg teritoriul țării. Numai 
acționind cu consecvență în aceas- 
tă'direcție vom crea condiții reale 
pentru manifestarea deplinei ega
lități în drepturi a tuturor oameni
lor muncii.

Aș dori să subliniez, de aseme
nea, preocuparea constantă a par
tidului și statului nostru pentru 
realizarea în viață a principiilor 
socialiste de dreptate și echitate 
socială, de repartiție a venitului 
național, de retribuție a tuturor 
oamenilor muncii în raport cu ac
tivitatea pe care o depun, cu can
titatea și calitatea muncii, cu con
tribuția adusă la dezvoltarea so
cietății. înfăptuirea principiului 
socialist — pentru care am luptat 
întotdeauna — al retribuției ega
le la muncă egală a tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de naționa
litate, sex sau vîrstă, constituie, 
de asemenea, una din marile rea
lizări ale noii orînduîri făurite în 
patria noastră, un factor de deo
sebită importanță pentru realiza
rea deplinei egalități în drepturi 
în societatea noastră. Vorbind de 
succesele obținute timo de 30 de 
ani, de realizările dobîndite în 
dezvoltarea multilaterală a socie
tății noâstre, trebuie să mențio
năm, la loc de frunte, rezolvarea 
marxist-leninistă a problemei na
ționale. Aceasta este o mare vic
torie, o realitate cu care partidul 
nostru se poate mîndri. Acționînd 
consecvent în spiritul concepției 
materialist-dialectice, putem spune 
că am făcut și facem totul pentru 
a soluționa problema națională, 
problemele naționalităților conlo
cuitoare, în concordantă cu princi
piile socialiste, asigurînd întărirea 
continuă a solidarității tuturor ce
lor ce muncesc în lupta pentru 
făurirea unui viitor nou — viitorul 
socialist și comunist al patriei 
noastre. (Aplauze puternice).

Am pornit și pornim întotdeau
na de la realitățile istorice ale 

României, de la faptul că pe unele 
teritorii trăiesc, de mult timp, lao
laltă, alături de români, și oameni 
ai muncii de diferite naționalități, 
în lupta îrrfpotriva asupririi, a 
claselor dominante, cind oamenii 
muncii au acționat în strînsă uni
tate, ei au obținut succese, și-au 
putut asigura condiții de viață și 
de muncă mai demne. Nu este lo
cul să facem acum istorie, dar tre
buie spus că și în condițiile ile
galității partidul nostru a acordat 
o atenție deosebită realizării aces
tei colaborări și unități, ridieîn- 
du-se întotdeauna, cu întreaga for
ță, împotriva oricărei discriminări 
naționale, pentru egalitate în drep
turi între toți oamenii muncii. Toc
mai aceasta a determinat unirea, 
sub conducerea partidului comu
nist, a celor mai înaintate forțe 
sociale — atît din rîndul români
lor. cît și al maghiarilor și germa
nilor — a tuturor oamenilor pro
gresiști din România. Așa a fost 
posibil ca, în condițiile fascismu
lui, românii, maghiarii, germanii 
să se ridice, împreună, împotriva 
Dictatului 'de la Viena, pentru a- 
părarea independenței și integrită
ții teritoriale a României. (A- 
plauze puternice).

Tot așa, după 23 August, după 
victoria insurecției naționale anti
fasciste și antiimperialiste în 
România, oamenii muncii de dife
rite naționalități au acționat în 
strînsă unitate pentru eliberarea 
deplină a teritoriului patriei, pen
tru transformarea democratică a 
țării, înfrîngînd rezistenta elemen
telor reacționare — atît române, 
cît și maghiare și germane. Ei au 
înțeles că ttebuie făcut totul pen
tru a se pune capăt dominației 
străine, pentru lichidarea claselor 
exploatatoare, pentru trecerea pu
terii politice în mîinile oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate. (Aplauze puternice). Viața a 
demonstrat pe deplin și în această 
direcție justețea politicii partidului 
nostru.

Desigur, în anii care au trecut,
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pe lîngă succese am avut și une
le lipsuri, s-au făcut și greșeli, 
s-au comis și abuzuri, de efectul 
cărora au suferit și oamenii mun
cii-români și cei din rîndul na
ționalităților conlocuitoare ; ar fi 
greu de spus care din ei au fost 
mai mult loviți pe nedrept. Desi
gur, cînd se comite o nedreptate 
la adresa unui cetățean aparți- 
nînd naționalităților conlocuitoare, 
el poate considera că aceasta este 
legată și de faptul că are altă na
ționalitate. Dar, în fond, fie că 
este Îndreptată împotriva românu
lui, germanului sau maghiarului, 
nedreptatea tot nedreptate este, a- 
buzul tot abuz rămîne! Nu trqbuie 
privite greșelile și abuzurile 
din trecut în raport cu o națio
nalitate sau alta ; ele trebuie a- 
preciate ca stări de lucruri con
trare concepției partidului nostru 
despre viață, despre organizarea 
relațiilor sociale. Este adevărat, 
s-au comis și abuzuri, ca să zic 
așa, specifice. Mă refer mai cu 
seamă la cele săvîrșite, la un mo
ment dat, față de germani. Dar 
ele aparțin trecutului, au fost li
chidate de mult — și avem depli
na convingere și garanție că nu 
se vor mai repeta niciodată în 
România. (Aplauze puternice).

După Congresul al X-lea și 
Conferința Națională, țara noastră 
a intrat, după cum se știe, într-o 
nouă etapă a dezvoltării sale eco- 
nomico-sociale — etapa înfăptui
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Pe primul loc continuă 
să se afle dezvoltarea forțelor de 
producție, industrializarea în ritm 
intens a țării, dezvoltarea agricul
turii ; aceștia sînt factori determi- 
nanți ai dezvbltării generale a so
cietății noastre. Cunoașteți realiză
rile. Tot ceea ce s-a înfăptuit este 
rodul muncii unite a întregului 
popor, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalita
te. Faptul că în cei trei ani ai cin
cinalului am obținut o depășire 
importantă a sarcinilor planului
(Continuare în pag. a IlI-a)

Din peisajul urbanistic al municipiului Piatra Neamț

PORUMBUL
E timpul semănatului; 

ce măsuri tehnice impun 
condițiile acestei primăveri?

Timpul trece șl în fiecare zi alte culturi agricole „so
sesc” la startul însămîntărilor. Acum, în actualitate este 
porumbul. Condițiile climatice din acest an impun ca 
și la această cultură să se procedeze în mod diferențiat 
de la o zonă la alta. In cadrul teleconferințel de azi, 
prin intermediul unor corespondenți și reporteri ai zia
rului nostru, ne-am adresat, în legătură cu aceste pro
bleme, unor cercetători și cadre de conducere din agri
cultură.

Prof. dr. Nichifor Ceapoiu, di
rectorul Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea : Deși temperatura aeru
lui a mai scăzut in ultimul timp, 
solul la adincimea de îngropare a 
semințelor are 8—9 grade. De luni, 
in Bărăgan trebuie să se treacă cu 
toate forțele la semănat. Recoman
dări : respectarea adincimii stabilite 
la semănat și o grăpare ușoară a 
terenului pentru a rezulta un strat 
afinat.

Ing. Iulian - Lebedencu, cercetător 
la stațiunea experimentală Mărcu- 
lești-Ialomița : Temperatura medie 
zilnică Ia 10 cm este de 7—8 grade. 
Deci, de luni poate începe semăna
tul. în cazul in care stratul de te
ren de la suprafață este uscat, adin
cimea de semănat va crește pină la 10 
centimetri. Important este ca să- 
mința să aibă deasupra un strat 
umed de circa 2 cm care să asigure 
răsărirea, uniformă.

Dr. ing. Constantin Bălan, direc
torul stațiunii experimentale Ca
racal : Deoarece temperatura in sol 
se menține constantă la 8—10 grade 
pină la o adincime de 60 cm, pă
rerea cercetătorilor de la stațiunea 
Caracal este să se înceapă neintir- 
ziat semănatul porumbului. Mai în- 
tii lucrarea trebuie făcută pe solu
rile „sănătoase'*, adică pe terenurile 
uscate, fără umiditate, care sînt in 
proporție de peste 80 la sută in ju
dețul Olt.

Dr. ing. Scrghei Ilicevici, șef de 
laborator la stațiunea experimentală 
agricolă Șimnic-Craiova : însămîn- 
țarea porumbului trebuie să în
ceapă cind in sol temperatura 
ajunge la 8—9 grade, la adincimea 
de 10 cm, cu tendință de creștere. 
Calendaristic, in condițiile acestui 
an, insămințarea porumbului va în
cepe in județele Dolj și Mehedinți 
in jurul datei de 8—10 aprilie. To
tuși, pe terenurile mai ușoare (nisi
poase. nisipolutoase. soluri nisipoa
se). ca și pe suprafețele destinate 
porumbului pentru masă verde și si
loz să înceapă chiar mai devreme.

Dr. ing. lovită Bratu, secretar ști
ințific la stațiunea experimentală a

O vastă acțiune angajează forțele agriculturii:

Din toate sursele, prin toate mijloacele - 
irigații pe suprafețe cit mai mari
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gricolă Lovrin : în mod normal pe
rioada optimă pentru semănatul po
rumbului in județul Timiș este in
tre 10—25 aprilie. In condițiile a- 
cestei primăveri mai secetoase, tre
buia să grăbim semănatul pentru a 
nu pierde apa din sol. avind insă 
grijă ca temperatura să fie de 9—10 
grade, la 10 cm adincime. înregis
trată dimineața.

Reporterii și corespondenții noș
tri au urmărit pe teren modul cum 
decurg pregătirile pentru semănatul 
porumbului și cum se desfășoară a- 
ceastă lucrare, acolo unde a în
ceput. Dar unde a început ?

— în județul Mehedinți — -inter
vine Ștefan Dorgoșan. Dar nu nu
mai că a început, ci se și lucrează 
din plin. După cum ne-a declarat 
ing. Constantin Bulugiu, directorul 
direcției agricole județene. în a- 
ceastă săptămină s-a ajuns la pes
te 2 500 ha pe zi și in curind viteza 
de lucru va crește la peste 3 500 ha, 
ceea ce va permite să se încheie 
această lucrare în cel mult 9—10 zile 
pe întreaga suprafață planificată.

— Nu este devreme ?
— Specialiștii de aci spun că nu. 

Temperaturile înregistrate la adin
cimea de semănat au atins limita 
optimă. De asemenea, cantitatea 
de umiditate din sol, specifică aces
tui an, impune efectuarea semăna
tului într-o perioadă cit mai scurtă 
de timp. Vreau să vă relatez și cite- 
va aspecte intilnite pe teren. La coo
perativa agricolă din Fintina Dom
nească am ajuns spre seară, iar 
Constantin Cazacu, șeful secției de 
mecanizare, ne-a spus că au fost în- 
sămînțate cu porumb 230 ha. Aci, in 
timpul nopții, se lucrează la pre
gătirea terenului, iar dimineața. încă 
de la primele ore — la semănatul 
porumbului. în acest fel se evită 
pierderea apei din sol. Aceeași con
statare — la ferma de cimp a coo
perativei agricole Șimian.

— Vreau să comunic cea mai 
proaspătă noutate, intervine cores-

Ion HERȚEG
(Continuare în pag. a Il-a)

Pînă la sfîrșitul acestui trimestru

RESTANȚELE - LICHIDATE 
SARCINILE - DEPĂȘITE!

La întreprinderea „Mirosea popularâ" din București, întregul colectiv este puternic angrenat in marea 
întrecere socialisto pentru îndeplinirea cincinalului inainte de termen In imagine: aspect din cadrul 

secției preparare In paqlna a Il-a
_____________________________________________________________________________________________

Viitoare păduri 

pe mii de hectare
VASLUI (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Vasile lancu). In actuala 
campanie, in județul Vaslui 
s-au efectuat împăduriri pe în
semnate suprafețe de teren, 
aparținind fondului silvic, coope
rativelor agricole șl comunelor. 
Lucrătorii ’inspectoratului silvic, 
bunăoară, au prevăzut pe acest 
an să împădurească 1 515 ha, 
din care pînă in ziua de 18 
martie se plantaseră puieți pe 
1 100 ha., ceea ce reprezintă 80 
la sută din planul anual. In pă
durile comunale s-au plantat 
alte 100 ha. Prin contribuția vo
luntară a țăranilor cooperatori, 
pe terenurile cooperativelor a- 
gricole de producție. îndeosebi 
la Dănești, Tăcuta, Ivești, Ro- 
șiești, Ivănești. Șuletea, Tutova 
etc., s-au împădurit pînă in pre
zent aproape I 000 ha. De re
marcat că planul inițial al ju
dețului Ia împăduriri a fost su
plimentat cu încă 500 ha.

ELEVII-ÎN VACANTĂ, 
organizatorii vacanței —la lucru

A început vacanța de 
primăvară. Ce oferă ea 
elevilor ? Cițiva dintre 
corespondenții noștri au 
adresat această întrebare 
principalilor organizatori 
ai vacanței — inspectora
tul școlar, consiliul orga
nizației pionierilor. co
mitetul U.T.C. — din ju
dețele respective.

Răspunsul ? O amplă 
relatare a unor bogate și 
interesante programe, cu- 
prinzind zeci și sute de 
manifestări culturale, 
sportive, artistice, acțiuni 
de muncă patriotică și de 
real folos cetățenesc, ex
cursii și drumeții, concur
suri de creație științifică, 
literară, plastică și multe 
altele. Toate acestea vă
dind elocvent grija foru
rilor de partid și de stat,

a factorilor educativi 
pentru a asigura elevilor, 
după un trimestru de in
tensă activitate școlară, 
un binemeritat prilej de 
recreare și odihnă.

In acest context gene
ral al unei vacanțe de pri
măvară educative, conli- 
nuind firesc activitatea e- 
ducativă desfășurată de 
școală și organizațiile de 
tineret in timpul lunilor 
de studiu, două aspecte 
atrag atenția in mod deo
sebit : fantezia, interesul.' 
atractivitatea, specifice 
unora dintre manifestări
le de vacanță din fiecare 
județ, concomitent cu e- 
clipsa interesului și a spi
ritului de inițiativă vă
dită de așa-zisele pro
grame de vacanță din u- 
nele școli. Dar să concre

tizăm, dînd cuvintul co
respondenților noștri.

— Ce este mai deose
bit in vacanța elevilor 
din județul Constanța, 
George Mihăescu ?

— Aș menționa spiritul 
de... prevedere al elevilor 
și pionierilor constănțeni.
- Adică ?
— Preocuparea pentru 

amenajarea și înfrumuse
țarea litoralului, a tabe
relor vacanței de... vară. 
Vor fi plantați 200 000 
pomi fructiferi și 150 000 
arbori ornamentali, vor 
fi îngrijite și înfrumuse
țate 16 ha de spații verzi 
la Constanța, Techirghiol, 
Mangalia și in alte loca
lități. Pe faleza plajei 
„Modern" din Constanța 
se va deschide un adevă
rat șantier pentru amena

jarea a 12 ha de spații 
verzi, in timp ce pionierii 
vor îngriji aleile și grădi
nile din taberele de la 
Năvodari și 2 Mai.

— Și ce lipsește din 
programul de vacanță al 
unora dintre elevii con
stănțeni ?

— La unele școli am 
constatat un program de 
manifestări sărac, in care 
diversele acțiuni sint no
tate la modul general. De 
pildă, la Liceul nr. 1 din 
Constanța, programul — 
întocmit numai de comi
tetul U.T.C. și necunos
cut elevilor pînă în preaj
ma vacanței -- cuprinde

Florlca 
DINULESCU

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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APA PENTRU PĂMÎNT-CA AERUL PENTRU OM
O vastă acțiune angajează forțele agriculturii: 

din toate sursele, prin toate mijloacele-
irigații pe suprafețe cit mai mari

Pîraiete sini imitate pe ogoare
în Întreg județul Bihor s-nu În

treprins ample acțiuni pentru iri
garea suprafețelor destinate Insâ- 
minț&riior din această primăvară. 
Toate aspersoarele și motopompcîc. 
Inclusiv motopompt le de la între
prinderile industriale din munici
piul Oradea și din celelalte oraș?, 
sint mobilitate pentru udarea se
mănăturilor. De citeva zile, s-a 
luat inițiativa udării prealabile a 
terenurilor care urmearâ a & in- 
simințak. Pmâ vineri, 5 aprilie, 
au fost irigate peste 2 000 ha. La 
un mare număr de unități coope
ratiste, printre care cele din Valea 
lui Mihai. Diosig. Sînnicolau Ro- 
rrăn, Salonta și altele, cooperatorii 
saoi puțuri pentru a 'asigura noi 
surse de apă in vederea irigării. 
De asemenea, la Buntești, Finiș, 
Buduslău. Tilcagd și in a’.te coope
rative agricole, situate in zona de

gugĂU; Autocisterne în vii
Irigarea plantațiilor tinere și a 

școlilor de viță de vie constituie 
una din preocupările țăranilor co
operatori din unitățile buzoicne. 
La Breaza și Vlspești. unde se asi
gură integral neces irul de viță de 
v ie pentru plantările prevăzute in 
cooperative in anul viitor, unită
țile cu sprijinul întreprinderii viei 
și vinului au amenajat 2 remorci 
și 5 autocamioane cu cisterne și 
budane care transportă zilnic apa 
necesară udărilor Ia școlile de viță. 
Cooperatorii din Sudiți au terminat

suceava: Acumularea de apă 
Dragomirna hrănește.,.

Acumularea de apă Drage rna 
reprezintă acum o importantă sur
să de alimentare pentru irigarea ce
lor 565 hectare ale Stațiunii agrico

deal, se execută mici baraje locale 
p*ntru zăgăzuirea ape.or ce curg 
din munți. Se semnalează insă și 
unele greutăți datorate lipsei unor 
banale anexe la instalațiile destina
te irigării. Așa. de pildă, la coope
rativa agricolă din SMacea. coope
ratorii au executat un baraj local 
(deci dispun de aoă suficientă) și 
au asoersoare pentru a Iriga 200 
ha semănături, dar caro nu o pot 
face din lipsa suporturilor pe care 
se sșjazâ aspersoarelc. Baza de a- 
provizlonare nr. 5 din Oradea nu 
arc suporturi In depozit. Cazul de 
la Sălacea nu este singurul in 1u- 
d țul Bihor ; exemplul de la Sa
lonta. Diosig și din alte coopera
tive. care și-au confecționat sin
gure aceste suoorturi, poate fi pre
luat și de alții.

Dumitru GAȚA

pichetarea pe 93 ha. unde se des
fășoară intens plantările cu viță de 
vie. Necesarul de apă la plantări 
este asigurat de o remorcă cu cis
ternă și 5 atelaje pe care s-nu 
montit butoaie. Pentru oprirea 
pierderilor de apă prin infiltrare, 
cooperatorii din Puieș'i lucrează 
intens la întărirea malurilor bălții 
naturale Puiasca, din care vor fi 
irigate culturile de lucerna, sfeclă 
de zahăr și porumb.

Mlhal BĂZU

le ex. . imentale din Suceava și a 
altor aproape 100 hectare ale coope
rativei agricole Pătrăuți. în ace’rși 
timp, cooperatorii din Roșcani, Fin- 

tinele, Udcști șl Bosanci au luat 
Inițiativa folosirii fiecărei bălți 
pentru irigarea terenului din jur 
cu ajutorul asDorsoarclor. în coo
perativele agricole Simlnicea Dum
brăveni, Verești și altoie, care au 
întinse suprafețe de teren situate

CONSTANȚA: [a CaURSU pIOuă... 

cu defecțiuni
în județul Constanța, unde a fost 

construit unul din cele mai mari 
complexe de irigații din țară, in 
ziua de 22 martie s-a dat startul 
la irigat. Dar in loc ca pe ogoare 
să curgă apă, a început să... plouă 
cu defecțiuni. Timp de o săptămi- 
nă, intre 22—29 martie, la între
prinderea de exploatare a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare s-au 
înregistrat o sumedenie de defici
ențe: motopompe nereparate la 
cooperativele Lanurile. Murfatlar. 
Albești, Arsa și Darabani, precum 
și la I.A.S. Poarta Albă, lipsă de 
acumulatori la cooperativele agri
cole din Mereni, Bărăganu, Potlr- 
nichea. Biruința etc., iar alte uni
tăți, printre care cooperativele agri
cole Medgidia, Osmancea, Mereni 
și altele, n-au scos instalațiile de 
udare in cimp. Ca urmare, in săp- 
tămina respectivă, din suprafața de 
11 590 hectare, care trebuia iriga
tă, s-au executat udări numai pe 
1 415 hectare, reprezentind doar 12,5 
la sută din plan.

AL5SA: Pe Mureș și pe Tîrnave
în multe cooperative agricole din 

județul Alba, îndeosebi cele situate 
în apropierea surselor de apă din 
văile Mureșului și Tirnavelor, lipsa 
umidității in sol este compensată 
prin udări cu ajutorul aspersoarc- 
lor și irigațiilor simple in sistem 
gravitațional. în prezent, peste 750 
hectare, culturi de toamnă și pri
măvară, sint udate zilnic, suprafa

de-a lungul celor 22 d<> kilometri, 
cit măsoară pinul Sălăgeni, aflat 
in curs de regularizare, s-au croat 
condiții pentru pomparea anei și 
stropirea unor întinse suprafețe oe 
pămint.

Gh. PARASCAN

Pentru perioada 29 martie—5 a- 
prilie s-a fixat un nou program de 
udări pentru 24 697 hectare și in une
le sisteme, intre care cclc din comu
nele Nicolae Bălcescu și Mihail Ko- 
gălniceanu, utilajele au reușit să 
funcționeze ca ceasul : 24 de ore 
din 24, astfel că pe ogoarele uni
tăților agricole din zonele res
pective au fost udate mari su
prafețe de grîu. trifoliene și al
tele care vor fi insâmințate in 
curind cu porumb. în schimb, in 
sistemul de irigații Comana, la 
Darabani și Scărișoreanu, apa n-a 
putut să ajungă pe mari suprafețe 
din cauza hldranților defecți și a 
unor conducte sparte. Ca atare, și 
din cel de-al doilea program nu 
s-au executat udări decit pe su
prafața de 9 000 de hectare, nici 
jumătate din cit se prevăzuse. 
Ce-i drept, lucrurile au mers mai 
bine decit in perioada precedentă, 
dar infinit sub posibilitățile și 
prevederile stabilite.

George MIHAESCU

ță care crește de la o zi la alta. 
Cooperatorii din Drimbar udă zil
nic 25 hectare cu trifoliene și 20 
hectare cu culturi de primăvară. 
Cei din Mihalț, 25 hectare cu tri
foliene și 10 hectare cu culturi de 
primăvară, iar cei din Aiud I — 
50 ha cu culturi de primăvară și 
10 ha de trifoliene.

ȘteSan D1N1CA

La I A S. Grddlștea, județul Ialomița, apa din Dundre este pompatâ în canalele de desecare, fiind folosltâ 
apoi la Irigarea culturilor. în acest fel, mai bine de 1 000,hectare vor avea apâ din abundența

PORUMBUL
(Urmare din pag. D 
pondentul nostru, Virgil Tătaru. 
Cooperatorii din comuna Vînjuleț 
au încheiat semănatul porumbului 
pe întreaga suprafață de 490 hectare. 
De asemenea, au terminat această 
lucrare cooperatorii din Rogova și 
Rocșoreni. întrucit semănatul s-a 
efectuat imediat după pregătirea te
renului, s-a evitat evaporarea apei 
din sol. Sint create condiții bune 
pentru răsărire.

— O veste din județul Timiș : uni
tățile agricole din Grabăț, Libling, 
Variaș, Cenei, Topolovățul Mare. 
Jimbolia, care se numără printre cele 
mai mari cu’tivatoare de porumb din 
județul Timiș, au început semănatul 
acestei culturi. pentru care în 
Cimpia Banatului s-au pregătit 
139 000 ha.

— Poți să dai amănunte. Aurel Pa- 
padiuc ?

— Sub directa îndrumare a comi
tetului județean de partid, trustul 
I.A.S. a stabilit din timp un plan de 
măsuri tehnice și organizatorice care 
să permită realizarea unor producții 
bune de porumb. După cum ne 
spunea tov. loan Mihu, directorul 
trustului I.A.S., aceste măsuri se re
feră. in principal, la amplasarea 
porumbului duoă cele mai bune 
plante premergătoare, îmbunătățirea 
structurii hibrizilor, erbicidarea în

tregii suprafețe, perfecționarea teh
nologiei, lnsămințarea întregii supra
fețe in numai 8 zile și altele.

Să vedem ce se întreprinde !n 
județul Olt, unde cercetătorii au re
comandat începerea semănatului.

— Pină acum au și fost Insămința- 
te circa 5 500 ha, relatează Emilian 
Rouă. De exemnlu, in cooperativa 
agricolă Văleni, in numai trei zile, 
datorită bunei organizări a muncii 
și pregătirii din vreme a terenului, 
au fost insâmințate peste 700 ha cu 
porumb. Suprafețe mari au fost rea
lizate și Ia cooperativele agricole 
Seaca — 420 ha, Sirbil Măgura — 
320 ha. Rotunda — 325 ha, Traian — 
250 ha. Brincoveni — 200 ha, Izbi- 
ceni — 200 ha, Comani — 250 ha. 
Pe lingă cele 5 500 ha insâmințate, 
alte 30 000 ha sint gata pregătite. De 
remarcat calitatea foarte bună a lu
crărilor.

— în estul tării se poate lucra la 
porumb ?

— Transmit de la Brăila, in
tervine Constantin Bordeianu. Ter
mometrele au devenit, in aceste zile, 
instrumentele cel mai des cercetate 
de specialiștii care urmăresc atent 
evoluția temperaturii solului. „Peste 
o zi. două, trecem la porumb — mi-n 
declarat ing. Emil Bălăuță, directorul 
direcției agricole. Semnalul este 
de altfel dat de sute de mecaniza
tori care au trecut la pregătirea pa

tului germinativ. întrucit nu este 
indicat să creăm un avans prea 
mare la pregătirea terenului, se lu
crează pc suprafețe strict delimitate, 
acolo unde se vor insămința hibrizii 
de porumb mai tirzii. Peste tot se 
fac lucrări de bună calitate".

— Se confirmă pe teren aceste a- 
precieri ?

— Da. Iată și citeva exemple : 
la cooperativa agricolă Cazasu, 
7 mecanizatori au pornit dis-de- 
dimineață la discuit terenul pen
tru porumb. Toate culturile prășitoare 
au fost repartizate din timp pe for
mații mixte de cooperatori și meca
nizatori. Esențial este că in județul 
Brăila elementele tehnologiei de cul
tivare a porumbului, pe terenurile a- 
menajate pentru irigat, se aplică în 
mod diferențiat. La- I.A.S. Urleasca, 
care are amenajată pentru iri
gat întreaga suprafață de 8 600 
hectare, după cum spunea ingi- 
nerul-șef Mărgean Mihalache, s-au 
întocmit grafice de lucru core
late cu cele de udare pentru fiecare 
parcelă in parte. In funcție de a- 
ceasta, sint dirijate tractoarele la pre
gătirea și erbicidarea terenului, cit 
și echipele de udători. Pinâ acum, au 
fost udate aproape 4 000 de hectare.

Prin urmare, marea bătălie a in- 
sămințârii porumbului a început. în 
zilele următoare, ea va cuprinde noi 
zone.

P1NÂ LA SF1RSITUI. ACESTUI TRIMESTRU
RESTANTELE - LICHIDATE 

SARCINILE - DEPĂȘITE!
întreprinderea „Poiico!or“-București0 RECUPERARE „DE DOMENIUL IMPOSIBILULUI"

tarara Steagului rasa
si a Hiptai de unitate fruntașă pe țară 

in intre» socialisiă din anal 1873

Secțiile întreprinderii intraseră în 
aleriă : nu realizaseră decit trei 
sferturi din pianul de producție pe 
luna ianuarie. Zilele se scurgeau sub 
același mare remn de întrebare : 
oare in februarie ce se va intim- 
p’.a ? Lipseau unele materii prime. 
Un vapor cu bisfenul, din import, 
era blocat de furtuni in Pireu, alți 
furnizori externi intirziaseră și ei li
vrarea comenzilor de materii prime. 
Oamenii întreprinderii „Policolor" 
din Capitală trebuiau să realizeze, in 
februarie, nu numai un plan sensi
bil sporit față de luna anterioară, 
dar să și recupereze o producție res
tantă in valoare de peste 40 milioa
ne lei. Un obiectiv care putea să pară 
de domeniul imposibilului...

în acrite condiții dificile, colecti
vul fabricii a primit sprijinul orga
nizației municipale de partid — 
cu atit mai mult cu cit în
treprinderea ..Policolor" nu e o 
unitate productivă oarecare, ci este 
cea mai mare întreprindere din ca
drul centralei industriale respective, 
în afară de aceasta, nerealizarc-a in
tegrală a producției de lacuri, vop
sele si rășini Dutea avea serioase 
implicații negative asupra unor ra
muri importante ale industriei, cu 
deosebire in electronică, construcția 
ti* mrșini, industria mobilei, mase 
plastice și construcțiile de locuințe.

Cu spr jinul comitetului de partid 
al municipiului s-a procedat imediat 
la o analiză minuțioasă, alcâtuindu- 
-* un comandament cu un obiectiv 
precis : întreprinderea trebuie să dea 
o producție ritmică și la întreaga ei 
capacitate, spre a se putea satisface 
comenzile pentru beneficiarii din 
străinătate și pentru industria noas
tră.

A urmat o muncă încordată, rigu
ros organizată. Materiile prime din 
stocul fabricii, precum și cete sosi
te, prompt, de la furnizorii din țară, 
au fost gospodărite cu o grijă ex
cepțională — ca aurul — s-ar putea 
z.ce. S-a apelat la calculator pentru 
a se preciza ce se poate fabrica din 
materiile prime existente — și șa 
insuficiente — in vederea satisface
rii comenzilor prioritare din cadrul 
primului trimestru al anului.

S-au ridicat noi probleme, de o 
mare complexitate. Pentru folosirea 
deplină a întregii capacități trebuia 
să se treacă, de la o fabricație pe 
bază de rășini poliesterice. la o fa
bricație avmd drept materii prime 
ce masă rășinile alchidice semifa
bricate — cu condiția ca secția ră 
5 inilor alchidice să-și pontă spori 
substanțial producția, fapt crre oă- 
--a mai mult decit incert... Această 
schimbare a materiei prime de bană 
urma să se facă, inițial, mulț mai 

tirziu. către sfirșitul lunii martie, 
cind cele două noi secții (dc rășini 
sintetice și de lacuri și vopsele) vor 
fi ajuns să lucreze la parametrii 
t 'hnico-economici proiectați. însă nu 
se mai putea aștepta acel sfirșit de 
martie. S-a apelat la oameni. Iar oa
menii fabricii au făcut, intr-adevăr, 
toi ce le-a stat in putință.

Toate acestea se petreceau in zi
lele lui februarie. Comuniștii erau 
la post, ziua și noaptea ; membrii 
comitetului oamenilor muncii, repar
tizați pe toate cele trei schimburi, 
vegheau la aplicarea deciziilor 
luate de acest organ de conducere 
colectivă : comandamentul special al
cătuit urmărea, zi și noapte, mișcă
rile de materie primă și de semifa
bricate intre secții ; foaia volantă, 
tioărită in fabrică, populariza suc
cese și fruntași ai întrecerii, lar.sa 
aueluri pentru căutarea unor solu
ții tehnice și tehnologice specifice 
situației noi.

Începînd cu a doua decadă a lunii 
februarie s-a produs o cotitură spre 
orizonturi mai luminoase. Rapoar
tele anunțau : „Colectivul dc tehno
logi dc la serviciul de programare 
a producției și din secție a reușit să 
reducă, cu aproape 30 la sută, timpul 
d? pregătire a șarjei de rășini alchi
dice. Se evidențiază, in mod excep
țional, inginerii Elefteria Dinculescu. 
Nicolae Imrea, Adrian Adamoiu și 
Gheorghe Cortoloman". Citeva zile 
mai tirziu se raporta un nou succes : 
„Cele două secții noi (de rășini sin- 
t tice si de ‘ lacuri și vopsele) au 
atins și lucrează la capacitatea pro
iectată'. Concret, asta însemna că 
secția de lacuri și vopsele trecea să 
producă, lunar, cu 235 de tone mai 
mult, iar secția de rășini — cu 361 
tone.

Ceea ce părea aproape imposibil 
Începea să-și găsească înfăptuire.

— Din clipa aceea mi-au dispărut 
și ultimele îndoieli cu privire la rea
lizarea planului trimestrial — măr
turisește azi. cu bucurie nereținută, 
ing. Steli3n Na vrea, directorul între
prinderii. Iar secretarul comitetului 
de partid. Florea Costache, adaugă : 
„A fost prima noapte cind am dor
mit și eu liniștit, după atitea săptă- 
rntni de încordare maximă".

Intr-adevăr, patru săptămini la rind 
secole de rășini au lucrat continuu, 
cu duminici active. Fără sporul lor 
de producție toiul ar fi fost zadar
nic. In ..prima linie" s-au aflat tot 
timpul operatorii chimiști Maria 
M'iineanu. Marin Nedelea. Alexan
dru Teodorescu și Dumitru Iancu, 
maiștrii Petru Breia și Marin Ianoș. 
precum și șefii de secție, inginerii 
Teodor Mureșan, Anton Fmil și 
Gheorghe Panait.

L-am întrebat pe directorul intre-

întreprinderea de pompe din București: un nou lot de produse este pregătit pentru „examenul" probelor 
tehnice și calitative

prinderii : „Cum au evoluat apoi lu
crurile ?“.

— In februarie am realizat inte
gral planul de producție. In schimb, 
nu am recuperat decit 2 milioane 
din cele 40 de milioane producție 
globală restantă. Ne-am achitat in
tegral de sarcina pentru export, dar 
continua să ne stea pe umeri marea 
restanță din plartvl pe ianuarie.

— înseamnă că luna martie a fost 
decisivă ?

— Intr-adevăr, decisivă. Dar am 
simțit o marc, o deplină satisfacție 
atunci cind am putut raporta parti
dului că întreprinderea noastră ..Po
licolor" și-a realizat planul trimes
trial la absolut toți indicatorii. Da, 
poate vă miră, dar in această lună 
martie, deși aveam un plan mult

întreprinderea de rețele electrice TimișoaraPRIN MUNCA ȘI ORDINE -IA „ORDINUL MUNCII"
In climatul efervescent al între

cerii, mari rezerve s-au descoperit și 
la Întreprinderea de rețele electrice 
Timișoara, a! cărei colectiv a fost dis
tins recent cu „Ordinul muncii" cla
sa a Il-a, pentru rezultatele obținute 
In anul 1973 in Îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor asu
mate. „E o mindrie pentru colecti
vul nostru ci a primit o asemenea 
înaltă distincție, ci a lansat chema
rea la întrecere în acest an către u- 
nitățile similare din țară — r.e spu
ne Nicolescu Radovan, secretarul 
comitetului de partid. Dar. în a- 
cclași timp, e o datorie care il 
obligă si fie in tea*.;, de-a lungul 
a sute de zile și nopți de muncă, ccl 
mai bun, să dovedească cu prisosință 
capacitate creatoare, inventivitate șl 

sporit față de luna anterioară — știți 
doar că planul merge In creștere de 
la lună la lună — am recuperat in
tegral restanțele. înseamnă că in 
luna martie colectivul Întreprinderii 
noastre a realizat o producție echi
valentă cu aceea obținută in 50 de 
ziie din anul trecut.

...Aceasta este scurta ..istoric" a 
unei bătălii de trei luni, a activității 
unui harnic și talentat colectiv mun
citoresc din Capitală. Din realizarea 
integrală a planului trimestrial el 
și-a făcut o datorie de onoare, res- 
pectind-o întocmai. Iar azi. după 
cum poate bănuiți, producția acestei 
mari întreprinderi din Capitală a 
reintrat in ritmurile sale normale.

Ștefan Z1DĂRÎȚA

simț gospodăresc". Asemenea atri
bute le regăsim in rezultatele obți
nute pină acum de către acest har
nic colectiv de energcticieni ce-și 
desfășoară activitatea in trei județe : 
Timiș Arad și Caraș-Severin. Din 
cele 10 milioane kWh economii, pro
puse a fi obținute prin reducerea 
pierderilor in rețelele de transport și 
distribuție a energiei electrice, in pri
mul trimestru s-au realizat 2,8 mili
oane kWh, iar la consumul de e- 
nergie electrică pentru activități au
xiliare — de 100 000 kWh.

Dar in activitatea rodnică de zl cu 
zi a colectivului întreprinderii s-au 
depistat și alte resurse ce vor deter
mina nu numai îndeplinirea, ci și su
plimentarea angajamentului la acest 
capitol. Bunăoară, realizarea trecerii a 

peste 60 km rețele electrice de 6—15 
kV la tensiunea de 20 kV a determi
nat colectivul întreprinderii să-și 
mărească angajamentul inițial, de 
150 km, cu iacă toi aliția kilo
metri de linii electrice. In scopul 
creșterii gradului de siguranță in 
funcționarea instalațiilor, aproape 
la toate obiectivele propuse in în
trecere termenul de înfăptuire a 
fost devansat cu două pină la 
patru luni. De pildă, in județele Ti
miș și Arad a fost terminată monta
rea contoarelor la toți abonații cas
nici. Acțiunea continuă in județul 
Caraș-Severin și se va încheia nu 
peste mult timp, obținindu-se astfel 
un avans remarcabil față de data pre
văzută in angajament — 23 august. 
Fiecare zi ciștigată in această „bă
tălie" cu timpul înseamnă economi
sirea a sute și mii de kilowați/oră. 
Timpul este ..comprimat" prin mul
tiple căi. Dintre acestea remarcăm 
activitatea de autoutilare. Au și fost 
realizate .șapte autoscări hidraulice 
și in același stadiu se află și ino
vația unui colectiv de la I.R.E. Ti
mișoara : aparat pentru acordarea 
automată a bobinelor de stingere din 
stațiile de transformare.

Există de pe acum certitudinea că 
angajamentele in întrecere vor fi nu 
numai îndeplinite, ci chiar depășite. 
Fiecare muncitor, inginer și tehni
cian cunoaște bine ce are de făcut 
ș se preocupă de realizarea exem
plară a sarcinilor proprii.

în această întrecere, in care toți lu
crătorii I.R.E. Timișoara s-au anga
jat cu tot ce au mai bun ca putere 
de muncă și inițiativă, comuniștii 
sint in frunte. Emilian Pirvulescu, 
Andrei Bircă, Teodor Bora, Ion Rusu, 
Francisc Wurmiinger, Gheorghe 
Rvasz sint numai cițiva dintre a- 
ceștia. Prin munca și angajamentele 
lor, pe care le transpun în fapte, fac 
cinste colectivului, fiind un exemplu 
demn de urmat in activitatea susți
nută și responsabilă pentru gospo
dărirea rațională și economisirea e- 
nergiei electrice.

Ion LAZAR

Direcția de telecomunicații
(De la redactorul „Scinteii", Dumi

tru Tircob). — Ieri, in cadrul unei a- 
dunâri festive. Direcției de teleeo- 
municații a municipiului București i 
s-a decernat Steagul roșu și Diploma 
de unitate fruntașă pe țară în între
cerea socialistă pentru rezultatele 
deosebite înregistrate in anul 1973. 
In cuvintul rostit cu acest prilej, 
tovarășul ing. Ieronim Florea, direc
torul unității distinse, a relevat că, 
in cursul anului trecut, cind în ora
șul București au fost date in folo
sință circa 26 000 de noi posturi te
lefonice, lucrătorii direcției, folosind 
in mod judicios mijloacele de tele
comunicații, au depășit planul de 
venituri cu peste 22 milioane lei, iar 
beneficiile planificate cu 4.8 la sută, 
reduclnd cu 10 lei cheltuielile la 
1 000 lei venituri. înaltele distincții 
au fost înmînate, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, de tovarășul 
Gheorghe Stuparu, vicepreședinte al

REALIZĂRI ALE MEȘTEȘUGARILOR MUREȘENI
TG. MUREȘ (Corespondentul 

„Scinteii", L. Deaky). — Acti
vitatea din acest an a celor 17 
cooperative meșteșugărești din 
județul Mureș este îndreptată 
spre înfăptuirea, in cele mai 
bune condiții, a sarcinii de creș
tere cu circa 25 la sută a volu
mului prestărilor de servicii 
către populație. In cursul aces
tui an vor fi date in folosință 
circa 30 de unități, in special 
in noile cartiere de locuințe din 
Tg. Mureș, Tirnăveni și alte lo

j BACĂU

j Pregătiri iu alimentația publică 
j pentru noul sezon turistic

Unitățile de alimentație pu- 
’ blică din orașul Bacău se pre-
ț gătesc intens in vederea noului
i sezon turistic. Directorul intre-
ț prinderii. Emilian Rusu. ne in-
l formează că. în acest scop, au
’ fost amenajate și modernizate,
) pînâ acum, peste 20 de restau-
i rante și bufete de pe principa-
1 lele trasee turistice, care pun la
i dispoziția consumatorilor un

sortiment bogat de preparate, 
ț semi preparat ? și produse de bu-
i câtărie. Printre acestea se nu-
1 mără bufetele „Zemeș". „Miori-
l ța" șl „Milcov" din cartierele

orașului, restaurantul „Nord" de 
) pe calea Ștefan cel Mare și res-
1 taurantul „Ciocirlia" din zona
’ centrală a municipiului. Au fost
\ organizate, totodată. unități
i lacto-vegetariene, pensiuni și
, restaurante cu autoservire. In
1 prezent, la toate restaurantele

mari din centrul Bacăului se a- 
( menajează grădini de vară. A-
’ semenea locuri se amenajează
) și la restaurantele „Aviatori",
1 ..Parcul libertății", la cofetăria

a municipiului București
Consiliului Central al U.G.S.r’ Apoi, 
colectivul direcției a fost felicitat de 
tovarășul Gheorghe Airinei, adjunct 
al ministrului transporturilor și te
lecomunicațiilor.

în încheierea festivității, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se subliniază, in
tre altele : „Răspunzind grijii per
manente a conducerii partidului și 
statului nostru pentru continua dez
voltare și modernizare a miiloacb- 
lor de telecomunicații, partierpanții 
la adunare iși reafirmă hotărirea 
nestrămutată de a depune întreaga 
pasiune și putere de muncă in sluj
ba realizării exemplare a planul”* 
de telecomunicații pe anul 1974. pen
tru a-și aduce întreaga contribuție 
la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră".

calități. în afară de extinde
rea meseriilor tradiționale au 
fost introduse noi servicii și 
prestații pentru repararea in
stalațiilor de gaz, apă. lumină, 
canalizare, a mașinilor și apara
telor de uz casnic, mobilarea 
apartamentelor, întreținerea cu
rățeniei, zugrăvitul locuințelor. 
Se află in curs de extindere 
serviciul pentru îngrijirea co
piilor la domiciliu, în absența 
părinților.

i 
I 
ț

ț
„Prichindel** și la „Popasul , 
Gherăești".

Conducerea întreprinderii este ) 
preocupată, in același timp, să ( 
ofere consumatorilor sortimente ’ 
culinare intr-o gamă tot mai \ 
variată și de bună calitate. în < 
acest scop au fost asimilate, in 1 
ultima vreme, peste 40 de sor- ( 
timente1 culinare, in majoritate ’ 
tradiționale, moldovenești. Pen- 
tru a asigura preparate culinare i 
de calitate superioară, la pre- ) 
țuri convenabile, unitățile • din ( 
Bacău desfac un mare număr 
de produse proprii. S-a urmă- \ 
rit ca in fiecare cartier al ora- i 
șului să existe unități speciali- 1 
zate in desfacerea produselor ( 
de tip „Gospodina", cofetării. ’ 
patiserii etc. De curind a fost \ 
deschisă prima casă de comenzi i 
pe lingă restaurantul „Parcul 1 
libertății". Există, de aseme- i 
nea, 14 microcase de comenzi / 
organizate pe lineă marile uni- ) 
tătl de alimentație publică din 1 
cartierele oraș dui. 1

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii" 1
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Societatea noastră face totul 
pentru sănătatea omului

Da „ZIUA SĂNĂTĂȚII" — o convorbire cu dr. Alexandru CALOMFIRESCU, prim-adjunct 
ol ministrului sânâtSjii

cinema „HILARIUS"

| „Vreau
I acasă“

fiul 1ui Alexandru 
numai 2 ani ai 10 

u«v (âtâ urmi de 
ind to&tâ comuna

rri.j---' $i el< x i. l-au ciutat . 
p Sânducu peste tot. A fost I

SSrMi-.rir.-A .Zilei «SnStJlll-, msnlfr.lnr.i devenii, traditional. In 
țat.i noastră, prilejuiește in fiecare nn — la 7 aprilie — o trecere in 
rovlfi'.ă n rezultatelor obținute in ocrotirea sAnfitftțli și o angajare a 
personalului mcdlco-srtnitar in vederea unor noi măsuri și acțiuni care 
să ridice această activitate la un nivel din ce in ce mai innlt.

I clicitlnd cu această ocazie pe toți slujitorii sănătății din țara 
noastră și ffte mdu-le cuvenitele urări de sănătate și putere do mun
că Îndelungată, ne-arti adresat, totodAtA. prlmului-adjunct al ministru
lui sănătății pentru a afla clteva din preocupările Actuale fi de perspec
tivă În acest domeniul atit de însemnat pentru noi toți.

!n mijlocul pădurii, ghemuit * 
i ” - > ■ •r<‘. EtauMl *1 dir- I 
d •• i dl frig Dus uigcnt la I 
dispensarul comunal, Sănducu | 
fi-a i venit uimitor de repede. . 
Și. tot spre uimirea celor din I 
jur, Sănducu lc-a spus imediat: I 
„Vreau acasă !“ Era și timpul.

u

Sărmanii 
pui...

S-a fnfimplaf la sectorul o- I 
ficol din comuna Oinacu (II- I 
/or). Abta irșif» din găoace. « 
3 ' ci? pvi (in căzut proda fid- I
cdnfor, Cu toată intervenția si- | 
ten dor yi a pompierilor, micu
țele ghemotoace aurit, precum I 
și o porte a clădirii n-au mai I 
p•»:•.; J salvate. După cum rc- I 
zultă G.n cercetările i atre prinse, | 
cauza izbucnirii incendiului o I 
constituie lipsa de supraveghe- | 

site, fO~ , 
cui izbucnind de la injector. O I 
neatenție soldată cu o pagubd I 
de zeci de mii de lei. Vinova- I 
1 .. cerc vor trebui să suporte ■ 
paguba, stau ca pe... frigare. I

A făcut-o 
pe nebunul...

După ce l-a bătut măr pe 
Sava Suhar, din Cimpulung 
Moldovenesc, Vasile Piticar, din 
Fundul Moldovei (Suceava), s-a 
prefăcut câ e bolnav de nervi. 
„Ce-aveți cu mine ? Nu vedeți 
că mi-am pierdut mințile ? Nu 
știu nimic. N-am bătut pe ni
meni. Lâsați-mă in pace, că 
fac urit !" Dar n-a fost lăsat 
in pace și nici sa facă „urit". 
Expertiza psihiatrică a stabilit [ 
câ Vasile Piticar e sănătos tun, I 
câ o face numai pe... nebunul | 
și că va trebui să-și bage min- 
țile-n cap.

Portmoneul- 
dar de nuntă i

Merofnd spre autogara din • 
Cra'.jvn, Mihai Nicolac. elev la I 
Grupul școlar C.F.R. âin locali- I 
tate, a găsit un portmoneu doi- | 
dora de bani. I

— Nevâzind pe nimeni in jur I 
— ne mărturisea cl — m-am | 
îndreptat spre miliție ca să-l 
predau. Deodată, zăresc o fe- I 
mele *•< multe bagaje, plin- I 

find-o de ce și cum, I 
•cama că portmone- 
«i i l-am dat inie- I

norocoasă (Maria I 
Găniștea — Vil- i 
:se cumpărături I 
uneia din fiicele | 
tierduse portmo- 
•ca nici cu ce-si 
le întoarcere, in 
t de elevul M.N. 

lei. Un adevă- 
itd".

— Cum roate fi definit astâ-i 
nivelul de îngrijire medicaid 
de care jc bucură populația ță
rii noastre ?

— Dispunem de 3 820 dispensare 
medicale, practic in toate comunele 
țării (față de clteva sute Înainte de 
război), de 372 policlinici și peste 
136 000 paturi de asistență medicală 
(de aproape șase ori mai multe), ma- 
joriiatca concentrate in spitale noi 
sau modernizate. Numărul locurilor 
in creșe depășește astăzi 41 000. A- 
proape 33 000 de medici, peste 5 100 
farmaciști și 112 700 cadre sanitare 
medii și auxiliare se află la dispozi
ția populației.

Instituțiile sanitare enumerate și 
cadrele lor au acordat anul trecut 
peste 155 milioane de prestații me
dicale, adică in medie peste șapte 
consultații și tratamente de fiecare 
locuitor al țării. Do asemenea, s-au 
făcut peste 4.2 milioane internări. 
Aceste date denotă că dispunem de 
o ocrotire sanitară la nivelul țârilor 
dezvoltate. Bineînțeles, aceasta pre
supune un însemnat efort financiar. 
Astfel, bugetul pe acest an prevede 
pentru sănătate peste 9.3 miliarde 
lei — cu peste 800 milioane mai 
mult ca In anul trecut șl de peste 
13 ori msi mult ca în 1950.

Starea de sănătate a ponulației s-a 
îmbunătățit simțitor. Astfel, morta
litatea infantilă s-a redus de peste 
trei ori față de 1950, ntingind in 
1973 cel mai scăzut nivel înregistrat 
pină In prezent in țara noastră. Mor
talitatea generală s-a redus ia jumă
tate față de anul 1933, iar durata 
medie de viață se apropie azi de 69 
de ani. (Era de 42 de ani în perioada 
antebelică).

Deși îmbunătățirea stării de sănă
tate se dâtorește in primul rind creș
terii nivelului de trai, material și 
cultural al poporului, se poate apre
cia că. la realizarea indicatorilor 
menționați, o importantă contribuție 
a adus-o și sectorul sanitar.

— Ce se întreprinde pentru 
îmbunătățirea in continuare a 
ocrotirii sănătății ?

— Continuă in ritm accelerat dez
voltarea și modernizarea bazei mate
riale. Exemplificativ, voi arăta că 
numai in acest an se dau in func
țiune 12 spitale și câ, pentru cin
cinalul următor, se promine con
struirea a încă 53 de spitale. De n- 
semenea, urmărim creșterea accesi

bilității populației la o asistență me
dicală din co in ce mal calificată șl 
specializată prin repartizarea judi
cioasă a unilăților sanitare, prin per
fecționarea personalului sanitar, prin 
legarea mai strinsă a activității spi
talelor de cea din teritoriu, prin 
creșterea promptitudinii asistenței 
medicale de urgență.

O atenție deosebită se acordă con
dițiilor igienice la locul de muncă si 
de viață. Identificării factorilor do 
risc și stabilirii gradului de influență 
al acestora asupra stării de sănătate 
a populației (pentru a se putea a- 
dop-a in timp util măsurile pentru 
eliminarea sau neutralizarea lor), 
precum și supravegherii modului in 
care se aplică și se respectă norme
le de igienă. Continuă completarea 
cu medici a rețelei de asistență la 
locul dc muncă. Sint In curs și vor 
continua acțiunile pentru Îmbună
tățirea condițiilor igienice ale femei
lor din industrie, pentru limitarea 
riscului de Îmbolnăviri profesionale, 
pentru prevenirea și reducerea mor
bidității cu incapacitate temporară de 
muncă. In acest context, preocupări 
majore se referă la probleme a’e 
ocrotirii sănătății și asistenței medi
cale a femeii. Astfel, se continuă ac
țiunea de asigurare cu medici obste- 
tricleni-ginecologi a întreprinderilor 
cu peste 2 500 de femei. Urmărim 
dirijarea unor astfel de specialiști și 
pentru servirea unităților cu un nu
măr mai mic de femei. De asemenea, 
este in curs organizarea de cabinete 
pentru combaterea sterilității femi
nine (in 12 Județe ele au și început 
să funcționeze), organizarea de ca
binete de ginecologie infantilă (func
ționează in București, Cluj și Iași), 
se iau măsuri pentru îmbunătățirea 
supravegherii gravidelor și acordarea 
asistenței medicale Ia naștere. In 
sprijinul ridicării la un nivel cali
tativ superior a întregii activități de 
ocrotire a sănătății este orientată și 
activitatea de cercetare științifică 
medicală.

De asemenea, citeva acte normati
ve noi. de mare importanță, vor con
tribui la îmbunătățirea activității de 
ocrotire a sănătății. Astfel, au fost 
elaborate și urmează să fie difuzate 
normele generale de organizare și 
funcționare a unităților sanitare, pe 
baza cărora fiecare unitate sanitară 
iși întocmește regulamentul de or
ganizare și funcționare, care se a- 
probă de comitetul oamenilor mun
cii. Sint pregătite „Proiectul de lege 
privind ocrotirea sănătății In Repu
blica Socialistă România", care re

glementează activitățile specifice sec
torului nostru șl stabilește atribuțiile 
Ministerului Sănătății șl organelor 
sanitare ca $1 obligațiile ministere
lor, celorlalte organe centrale și lo
cale ale administrației de stat, coo
peratiste și obștești in acest dome
niu ; „Proiectul do statut al perso
nalului sanitar", care reglementează 
îndatoririle șl drepturile personalului 
sanitar șl modul do formare, perfec
ționare și promovare a acestui per
sonal.

— întrucit la noi in țară ani
versarea care prilejuiește aceas
tă convorbire coincide și cu 
„Ziua mondială a sănătății" — 
prilej cu care, fn fiecare an. Or
ganizația Mondială a Sănătății 
atrage atenția specialiștilor și 
populației asupra unor probleme 
actuale și importante — am 
dori să ne oferiți citeva amă
nunte și In această privință.

— Tema propusă de Organizația 
Mondială a Sănătății pentru acest an 
se intitulează „Alimentație sănătoa
să, sănătate mai bună". Principiul 
enunțat are o valoare universală, 
deși implicațiile unei alimentații 
neraționale sint diferite. Astfel, a- 
proape două treimi din populația 
globului se află într-o stare de sub
nutriție, iar multe țări cunosc înde
lungi perioade de foamete cruntă. 
Subnutriția slăbește puterea dc rezis
tență a organismului față de infecții, 
influențează defavorabil dezvoltarea 
fizică și intelectuală, reduce capaci
tatea de muncă. Pe de altă parte, 
alimentația nerațională, abuzivă, su- 
praalimentația, de asemenea, au re
percusiuni negative, sint generatoare 
de multiple afecțiuni de metabolism, 
cardiovasculare, digestive, renale ș.a., 
care pot avea drept urmare scurtarea 
duratei de viață. în țara noastră, 
problemele alimentației se bucură de 
o atenție deosebită din partea foru
rilor sanitare. Recent, Ministerul Să
nătății a stabilit norme de alimen
tație rațională a populației și sint 
în curs noi acțiuni in vederea pre
venirii și combaterii bolilor de nu
triție și metabolism. S-au intensificat 
controlul și supravegherea respectă
rii condițiilor de igienă in produ
cerea, depozitarea și desfacerea ali
mentelor, precum și in alimentația 
publică. Devine, din ce in ce mai 
mult, o necesitate și o îndatorire a 
cadrelor sanitare de a ridica nivelul 
de educație sanitară și in domeniul 
atit de important al alimentației.

In încheiere, dați-mi voie să asi
gur pe cititorii „Scînteii", pe toți 
concetățenii noștri, câ personalul 
medico-sanitar nu-și va precupeți 
eforturile și va folosi toată price
perea sa profesională pentru a ac
ționa in permanență pentru ridicarea 
continuă a nivelului de sănătate al 
poporului.

Convorbire consemnatâ do 
Al. PLAIEȘU

• Un comisar acuzA : PATRIA
— 9; 12; 15; 10; 21, GLORIA — 
8.45; 11.15: 1.1.30; 15.43; 10.15; 20,30, 
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,15; lfi; 
18,30; 21, CASA FILMULUI — 18; 
17,30; 20.
• • Țarul Ivah fșl wchlmbA pro* 
reslunca : VICTORIA — 8; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
• BArbuți fArA ocupnțlr •. LUMI
NA — »; 11,15; 13,30; 16; 16.15;
20.30.
• Porțile albastre ale orașului i
CENTRAL — 9.15; 11.30; 13.45; 16; 
18,13; 20.30, VOLGA — 0; 11.13;
13,30; 15,45; 18; 20,lk
• Cidul : SCALA — 0; 12.43; 16,30; 
20.15, EXCELSIOR — 9; 12.30; 16;
19.30. MELODIA — 8; 12,30; 16;
19.30.
• PAcalA : CAPITOL — 9; 11,45; 
14.30; 17,13; 20. AURORA — 9; 
11,30; 14; 16,43; 19.43. BUZEȘTI — 
f>; 12.30; 16: 19,30.
• Rlo Lobo : LUCEAFĂRUL —
8.30; 11! 13,30; 16; 18,30; 21, FES
TIVAL — 8.30; 11; 13.30; 16; 18.30; 
21, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30;
15.15; 18,15; 20.45.
• Al șaptelea cartuș t UNIREA
— 13.45; 18; 20.15. MOȘILOR — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Lc Mans : GRIV1TA — 9; 11,13; 
13,30; 16; 18.13; 20.30. MODERN — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Cea mal frumoasă aearâ din 
viața mea : FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30: 10; 18,15; 20.30.
a întoarcerea lui Magellan : DRU
MUL SĂRII —16; 18; 20.
• Program de desene animata 
pentru copii : DOINA — 8,45; 
11,15; 12,45.
• Chemarea «tribunilor : LIRA
— 15.30; 18; 20,15, DOINA — 15; 
17,30; 19,45.
• Vampirul — 18,45. In noaptea 
de Anul Nou — 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Proprietarii : MUNCA — 16; 18; 
20.
o Moara cu noroc : VIITORUL — 
15.30; 18; 20.15.
• Clntecul Norvegiei : BUCEGI
— 16; 19,15.
o Nu trișa, dragA 1 CRÎNGAȘI — 
16; 18-13.• Aurul negru din Oklahoma : 
DACIA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
O Prințul Bob : POPULAR — 
15.30; 13: 20.15. , t
a Fantastica aventură a lui 
„Ncptun- : GTULEȘTI — 15.30; 1»; 
20,15, FLACĂRA — 9; 11.15; 13.30; 
15,45: 18; 20.15.
o Călărețul fără cap l ARTA — 
15.30; 18; 20.15. _____ __
O Marele vals ; FERENTARI — 

>’Dincolo de nisipuri t VTTAN 
— 15.30: 18-, 20,15.
a Tora ! Tora ! Tora 1: COTRO- 
CENI — lfi; 19.
o Misterioasa prăbușire : COS
MOS — 15.30; lfi; 20.15, PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15,

teatre

Emisiunea de lim
bă miighlarâ a Tele
viziunii ne-a invitat 
să urmărim prima sa 
montare de teatru : 
,.HI1 Ar I u.s". adaptare 
pentru TV de Petre 
Bokor, după o piesă 
a lui Deâk Tamâs, 
prețuit scriitor de lim
bă maghiară din țara 
noastră,

Dcăk Tamăa porneș
te evident in „Rugă
ciunea arhiereului" do 
la Montaigne. I’nrafra- 
zind o pagină din „A- 
nalclo Aquitaniel", 
scepticul francez ro.- 
Inta, intr-un eseu n! 
său, iatorla Alintului 
Ilarie, episcopul dc 
Poitiers, care, fiind în
științat că Abra, sin
gura lui fiică, ora ce
rută de seniorii cel 
mai de vază din țară, 
ca „o fată in totul 
binecrescută, frumoasă, 
bogată și in floare" 
s-a opus căsătoriei, 
fiindcă ii destinase un 
soț „mai marc și mai 
ales avind cu totul altă 
putere". Rugăciunile 
episcopului au făcut 
ca fiica și apoi, de 
bună voie, soția sa să 
fie smulse oricăror 
tentații lumești și să 
atingă prin moarte, 
credea el, „desâvirșl- 
rca divină".

„A fugi de desfă
tări cu prețul vieții" 
— iși intitulează Mon
taigne eseul, in care 
domină nu atit scepti
cismul, cit poate o 
ironie extrem de fină, 
o notă de sinceră mi
rare in fața curiozită
ților, aspectelor stra
nii pe care le poate 
releva aventura spiri
tuală a omului.

Deâk Tamâs inter
pretează diferit istoria 
lui Hilarius. El aser
vește substanța ei epi
că (pe care o utilizea
ză modificind structu
ral relațiile) elaborării 
unei meditații despre 
mobilurile și resursele 
posibile ale fanatis
mului, despre absur
dul, inumanitatea, 
monstruozitatea aces
tuia. Prin dezbatere» 
conținută, piesa se

constituie lntr-o con
vingătoare pledoarie 
Împotriva canoanelor, 
Intr-o pagină de vie 
denunțare a falsității 
oblăduite «ub faldurile 
dogmelor religioase. 
Autorul ne propune 
o piesă do idei În
nobilată de un per
manent ton interoga
tiv și meditativ, de un 
autentic fior poetic șl 
tensionată dc dramele 
umane imaginate. E- 
roul lui Deâk Tamâs 
va găsi atit in soția 
șl fiica sa. cit și în po
lul princiar — supe
rioare principii de o- 
pozițlo. Fanatismul,

La televiziune, 
in limba 
maghiară

întruchipat și profesat 
de această dată In nu
mele unor precepte 
sacre, arată Deâk 
Tamâs, In „radio
grafia" mentalității 
lui Hilarius, recurge 
(chiar dacă nu în
totdeauna perfect con
știent) la Ipocrizie 
și la mijloace crimi
nale. „Oglinzile" In 
care ceilalți 11 vor 
constringe să 6e pri
vească, II vor cutre
mura uneori pe Hila
rius. Vor fi acestea 
însă spaime de o cli
pă, căci fanatismul 
trece distruglnd șl 
pustlind totul peste 
orice, peste rațiune și 
peste adevăr.

Șl astfel vor muri 
toți In jurul lui Hila
rius ; chiar și călugă
rul temnicer se va 
spinzura ; Hilarius În
suși se va duce să 
piară în lupta cu ere
ticii răzbunători... Dar 
In atmosfera funerară 
a catedralei, porumbeii 
vor continua să zboa
re, să asculte liniștea: 
natura este eternă, 
viața este invincibilă. 
Este simbolul însuși

al vieții, al invincibili
tății rațiunii, ni iz- 
binzll sale asupra fa- 
natlsmului de sorgin
te mistică.

Acesta este ultimul 
cadru al ’ frumosului 
spectacol TV (realizat 
In adaptarea și regla 
lui Petre Bokor), care 
îmbină cu succes for
ța de expresie a acto
rilor cu cea sugestivă, 
nu o dată simbolică a 
imaginii, subordonin- 
du-lo valorilor tex
tului.

Dlntr-o distribuție 
prestigioasă care ne-a 
dat posibilitatea să ad
mirăm și jocul maies
tuos șl patetic al Itfl 
SzamaHsy Kornelia, șl 
pe cel lucid, rece, in
sinuant al lui C. Ana- 
♦ol, șl pe cel plin de 
gingășie oferit Abrel 
de către Nagy Reka — 
ni s-a Înscris puternic 
In memorie, așa cum 
era de așteptat, Ko
vacs Gydrgy, care a 
conceput rolul cu binc- 
cunoscuta-i eleganță, 
finețe și sobrietate. 
Felul In care a fost 
concepută imaginea 
inflexibilității fanati
cului, In care a fost 
sugerată rezistența pe 
care acesta o opune 
propriilor lui momente 
de slăbiciune, au rele
vat Încă o dată marile 
resurse ale artis
tului poporului Kovâes 
Gyttrgy.

Imaginea însăși (ex
cepție făclnd insisten
ța pe detalii fizice ne
expresive) a avut vir
tutea de a sugera, nu 
o dată, prin jocul lin 
al perspectivelor, trăiri 
subiective, stări șl di
mensiuni interioare.

„Hilarius" este un 
început meritoriu de 
teatru TV al emisiu
nii in limba maghiară. 
Așteptăm viitoarele 
realizări în speranța de 
a ne intîlnt pe micul 
ecran cu ceea ce tre
buia să fi fost, de fapt, 
Începutul : piese in
spirate din efervescen
ța construcției socia
liste.

Natalia STANCU

„ROMÂNIA - FILM" prezintă;

„LUPUL SINGURATIC^

ars4*
'torul întreprin- 
electrice Sibiu. 
Prelucrind cu 
v cazul ssm- 
divers «Actele 

3 martie, vă in
imi to rului-distri- 

îon, care a adus 
i falsificarea ac- 

preluarea și distri- 
aei. i s-a desfăcut 

.u muncă și se află 
ea organelor de re- 

icelași timp, au fost 
iți. pe cite două luni, I 

roului de aprovizionare, I 
a Mircea, șeful de atelier, I 

Bănculescu, merceologul i 
ncipal Coman Livia și tehni- I 
nul Nan loan, iar recepțione- I 

jI Kemendy Alexandru și im
piegatul de mișcare Rău loan 
au fost retrogradați din funcție 
pe timp de două luni. Cu alte 
cuvinte, i s-a „distribuit" fiecă
ruia ce i s-a cuvenit. Benzina 
arde, nu glumă 1

Neglijență 
fatală

După ce a adunat grămadă 
mărăcinii și iarba uscată de pe i 
lotul personal, Hie Jurchescu, I 
din comuna Bozovici (Caraș- I 
Severin), le-a dat foc. Curn lin- I 
gă Iotul său se afla păduri a, I 
focul s-a întețit repede, nâvâ- • 
lind spre copaci. Văzind peri
colul ivit din cauza nesăbuin
ței sale, omul a început ime
diat lupta cu potolirea incen
diului și salvarea pădurii. Pină 
la urmă — după cum ne scrie 
locotenent-colonelul Iosif Pă- 
dureanu, din grupul de pom
pieri al județului — pădurea a 
fost salvată de oameni, dar 
Iile Jurchescu — nu. Murise 
prin asfixiere.

Rubrlod redactolâ de
Petre POPA 
Gaeorqhe DAVID 
ți corespondenții ^Scinieli'

✓

Film de aventuri pentru copii. Producție a studiourilor iugoslave. Regia : Obrad 
Gluscevic. Cu : Slavko Stimac, Zeljko Mataija, Ivan Stimac

1—.

Tragicul 
tribut al

nesocotinței
îi vine greu și reporterului — cum greu 

le-a fost, de altfel, și oamenilor legii — 
$ă răscolească intimplarea din strada 
Anestinelor... O intimplare dramatică șl 
absurdă, adusă in fața instanței intr-una 
d:n sălile judecătoriei sectorului 4 din Ca
pitală : se judeca procesul unui om a că
rui căință era mai presus de orice îndo
ială. Dar ce căință, ce regrete ar mai pu
tea repara ireparabilul ?

Un fost extinctor transformat in rezer
vor de combustibil, un arzător de la o 
lampă de benzină, așezat pe două cărămizi 
in mijlocul încăperii.. Sinistră improviza
ție ! Autorul — de profesie șofer — toarnă 
in recipient un amestec de benzină și pe^ 
trol. il pune sub presiune cu ajutorul unei 
pompe de umflat cauciucuri, scapără ur. 
chibrit... Mulțumit de „opera" lui. omul iși 
face de lucru prin curte, gospodina trebă- 
luiește pe dincolo.™ în cameră, In pătucul 
lor. au rămas doar copiii : un băiețel și o 
fetiță. Singuri : doar ei $i flacăra. Dorm, 
iar flacăra ucigași se umflă, crește...Ex
plozia a cutremurat casa 
ferestre s-au ivit trimbe de foc ;
s-a repezit îngrozită să-și salveze copiii ri 
a leșinat lingă patul lor ; tatăl a sărit in 
flăcări după ea. a revenit după copii... Za
darnic !

T-a7ic și absurd tribut plătit nesocotin
ței ! Cum de n-a știut, cum de a uitat un 
șofer ce pot face benzina și focul ?

din temelii, pe 
mama

Niște
„suveniruri" 

in valoare de
o jumătate 
de milion

Viola Makocsan din Oradea, strada Tea
trului nr. 6, era o mare amatoare de 
excursii in străinătate. Timp avea bere
chet, că de lucrat nu lucra nicăieri. Bani ? 
Nici de bani nu ducea lipsă pentru câ, de 
pe unde mergea, venea încărcată cu fel de 
fel de suveniruri pe care le... valorifica (a 
se citi specula) aooi in țară. Numai in ul
timii trei ani frenetica excurslonistă a va
lorificat prin intermediul „Consignației" 
mărfuri a căror valoare depășește 450 000 
lei. Plnă la urmă a fost nevoită să facă un 
drum și in fața instanței de judecată.

— Recunosc, am mai vindut și eu cite 
ceva. Der vă rog să țineți cont că am avut 
și eu cheltuielile mele... Și, de fapt, n-am 
făcut speculă.

— Bine, dar ai cumpărat In scopul vin- 
zârii.

— Da, dar am revindut prin intermediul 
„Consignației", am acte doveditoare !

De asta dată V. M. n-a mai reușit să se 
descurce, cu toate actele doveditoare. Șl, 
pentru că tot era mare amatoare de „su
veniruri", instanța i-a oferit unul în va-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Recital dc plan sus
ținut de Lavlnla Tomulescu-Co- 
man — 19.
• Opera Română ; Prinț $i cer
șetor — 11, Kigoletto — 19.
• Teatrul de operetă : Soarele
Londrei — 10,30, Contele de Lu
xemburg — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Becket — 10,30, Zodia Taurului — 
20, (sala Comedia) : Părinții te
ribili — 10,30. Trei frați gemeni 
venețicnl — 15.30. Moartea ulti
mului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 10. Mutter Courage — 20.
q Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — io 
Pygmalion — 15, Chițimia — 20. 
(sala Studio) : A douăsprezecea 
noapte — 10, N’ollo suferințe alo 
tlnărului „W“ — i>. Vicarul — 20. 
n Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 10,30, 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wllde — 10, Hotelul astenicilor _
15.30, Paradisul — 19.30. (sala 
Studio) : Oratoriu pentru Diini- 
trie Cantamir — 10.30. Gaițele — 
20.
• Teatrul Ciulești : Meșterul Ma« 
nole — 10. Năpasta (Studio 74)
— 15, Sinibătă la Veritas — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* (sala 
Studio din Piața Amzel) : Pinoc
chio — io, Scufița cu trei Iezi
— 16: Tragedia greacă — 19,30.
• Teatrul „Țftndărlcâ" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11, (sala din str. Acade
miei) : Răi și nătărăi — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 11, Au fost odată 
un băiat și o fată —- 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale* : Bucătăria — 20.
o Teatrul satlrlc-muzlca! „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ — 19,30. (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să no vezi deseară — 19.30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„ion Vasilescu" : O fată imposi
bilă — 10; 19,30, (la Sala Palatu
lui) : Cadouri muzicale — 16:20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Mugurel de cîntcc ro
mânesc — 16.30; 19,30.
• Ansamblul artistic „Doina" Ha 
Casa Centrală a Armatei) : Foc 
la... estradă — 19,30.
• Circul „București" : Întllnire la 
circ — 10; 16; 19,30, (In cartierul 
Drumul Taberei) : Atracții ’74 — 
10; 16; 19,30.

loare de... 3 ani și șase luni închisoare. 
Cum s-ar zice, o excursie cu acte in 
regulă, dar ceva mai specială.

Dar apropo de acte : cum a fost posibil 
ca speculanta să-și facă afacerile, in stil 
mare, chiar prin intermediul „Consignației*1? 
întrebarea o adresăm forurilor tutelare ale 
acestei firme, cu precizarea că, odată cu 
explicațiile de rigoare, așteptăm și măsurile 
luate Împotriva celor care și-au încălcat 
îndatoririle de serviciu.

„Vă felicit
pentru

gindul bun!"
în fața cabinetului tovarășului Păstorel 

Zugrăvcscu, vicepreședintele Judecătoriei 
sectorului 6 ; un bărbat și o femeie iși 
aranjează reciproc ținuta. Apoi, cu 
emoție, femeia intredeschlde ușa :

— E voie ? Știți, în legătură cu 
țul... Am venit și cu soțul...

— Ne-am împăcat și am venit să 
tragem acțiunea, completează bărbatul.

Cu un zimbet larg, magistratul se ridică, 
Ie strlnge mina, ii poftește să ia loc. A ur
mat aproape o Jumătate de oră de confe
siuni din partea celor doi. Simțeau nevoia 
să se destâinuie, să arate cit de nereale 
erau motivele pe care le trecuseră in 
rerea de divorț-

— Ce prostie era să facem ! A fost 
un vis urit Avem copii la școală...

— Fetița e-ntr-a doua, face engleza.

vădită

divor-

ne re-

ce-

ca

S-o
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PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea emisiunii • Gim

nastica pentru toți.
8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

„Comoara din 13 case". Epi
sodul X.

10,00 Viața satuluL
11,15 Documentor TV ; Mlinile, 
11,40 Bucuriile muzicii.. Beetho

ven șl „Concertul de soliști". 
Triplul concert pentru pian, 
vioară, violoncel . și orches
tră cu Valentin Gheorghiu, 
Varujan Cozighlan. Cătălin 
Ilea șl orchestra simfonică 
a Filarmonicii „George E- 
nescu". Dirijor : Mircea Cris- 
tescu.

12,30 De strajă patriei. 
Album duminical.

13,00 Cupletul zlleL 13.10 Ilustrate 
de primăvară. Muzică ușoa
ră. 13,18 Desene animate : Do
nald în premieră. 13,25 Mo
ment folcloric. 13.33 „Gin- 
durl vesele" de Emil KrotkL 
13.10 Vedete pc micul ecran. 
13,50 „Înțeleptul și împăra
tul", Ecranizare de Nlcolae 
Popescu după Mlhall Sado- 
veanu. Regia artistică: Petre 
Bokor. 14,03 Divertisment 
muzical. 14.08 Ce vrăji a 
mat făcut nevasta mea. 
14,33 Meșteri mari, meșteri 
mici... Reportaj de Aristide 
Buholu. 14,43 Interpret șl 
compozitor : Olimpia $tefă- 
nescu. 14,50 Spectacolul lumii 
văzut de loan Grlgorescu : 
CaprL 15.10 Voci tinere.

15,20 Drumuri în istorie. Cum ară
tau „Pinzele albe".

15,10 Magazin sportiv Stadion — 
rubrică de reportaje din 
sportul de mase « Volei 
masculin : Cehoslovacia — 
România. Selecțluni înre
gistrate de la Bratislava •

Fotbal : R.D.G. — Belgia. Se
lecțluni Înregistrate de 1* 
Dresda.

16.40 Film serial : „Eneida". Epi
sodul VI.

17.40 Cintore patriei ■— concura 
coral lnterjudețean. Grupa 
a xn-a din etapa finală. 
Participă : Corul Institutu
lui pedagogic Tg. Mureș : 
Corul Casei de cultură din 
Drăgășani, județul Vlicea ; 
corul ostășesc „Ialomița". 
Transmisiune de la Bucu
rești ; corul liceului „Petru 
Rareș" din Piatra Neamț ; 
Corul Casei de cultură din 
Huși, județul Vaslui. Transmi
siune de la Bacău. Emisiune 
de Petru Manzur șl Ion Ba- 
beș.

19,W Lumea copiilor. Bine te-am 
găsit, vacanță ! Primăvară 
harnică.

19,5d Telejurnal • Săptămlna po
litică internă și lntemațlona- 

• I& în imagLnL
10,00 Avanpremiera.
30,00 Reportajul săptămînil 1 „De 

ce nu are dreptate Ovldiu?" 
30,30 Film de aventuri : „Un șe

rif la... New York". 
Regia : Harrj’ Falk.

22,00 Telejurnal.
22,15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00-11.40 Matineu simfonic. Con

certul orchestrei Filarmoni
cii de stat „George Enescu". 
Dirijor : Stanislaw Wislockl 
(Polonia). Solist : Fausto Za- 
dra (Italia). în program : 
Șostâkovicî — Simfonia I ; 
Mozart — Concertul pentru 
plan șl orchestră In do ma
jor K.V. 503 ; Lutoslavski — 
Livre pour orchestre. In 
pauză : Viața muzicală în 
actualitate.

20,00 Film serial pentru copii t 
„George". Episodul „Michelle 
din Geneva".

30,25 Mai aveți o întrebare ? Omul 
in Cosmos. Cit poate trăi 
omul In spațiul cosmic 7 (TI).

21,00 Formații și ansambluri bucu- 
reștene. Taraful ..Dedlțelul’f 
al sindicatului I.C.A.B.

21,1.5 Film serial : ‘„Columbo".

auziți cum vorbește... Vă mulțumim pentru 
sfatul omenesc dat la timp.

— Și eu vă mulțumesc. Mi-ațl făcut o 
mare bucurie. Vă felicit pentru gindul 
bun !

...și tot mai
crede că a a
vut ghinion

Constantin Manca, șofer la I.T.B., a fost 
însărcinat să facă rodajul unui autobuz 
pe ruta București—Oltenița. Ajuns la Ol
tenița, s-a gindit că n-ar strica un pahar, 
două de vin. Așa, pentru „stimularea" re
flexelor. Din aceleași motive, in loc să se 
ducă la garaj ci nd s-a reîntors la Bucu
rești, a tras in fața restaurantului ce pe 
atunci mal purta Încă firma ghinionistă de 
„Motanul negru". (între timp, mai marii 
restaurantului s-au gindit să înlocuiască 
vechea firmă cu una mai optimistă : 
„Ceahlăul" I). Aici, C. Manea s-a intilnit 
cu mai mulți amici și s-a așternut pe chef.

Tirziu, pe la miezul nopții, s-au ridicat 
cu toții să plece spre casă. Și cum tot era 
cu autobuzul, C. M. s-a oferit să-i trans
porte. O discuție ceva mal aprinsă cu 
unul din amici, pe tema traseului nocturn, 
l-a determinat pe C. M. să întoarcă vola
nul și să conducă mașina, cu amici cu tot, 
pe platoul I.M.M.B.-ului. Să rezolve miliția 
disputa ! Și a rezolvat-o : văzindu-1 in 
starea in care se afla, miliția a acționat 
in consecință.

— Onorată instanță, e nedrept ca tot eu 
să fiu găsit vinovat...

— Știai că n-al voie să te urci la volan 
sub influența băuturilor alcoolice ?

— Știam, dar eu mă dusesem la miliție 
să rezolvăm o neînțelegere prietenească șl 
nu mi-am închipuit că o să dau de bucluc. 
Ce ghinion, să mă duc eu singur, cu mina 
mea...

Curat ghinion !

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că am participat împreună cu 
coinculpatul la două furturi, dar eu mă 
consider nevinovat, deoarece furturile au 
fost săvirșite fără știrea mea...“.

. (Din declarația inculpatului 
C. Florin. Dosarul nr. 1 459/ 
1974, aflat pe rol la Judecăto
ria sectorului 4).

„în fapt m-am căsătorit cu pirita avind 
cele mai curate sentimente șl credeam că 
și ea a simțit la fel. Dar, spre surprinderea 
mea, am constatat 
numai cu intenția 
alt bărbat...".

că s-a măritat cu mine 
să se răzbune pe.„ un

piesele unui dosar de 
sec tor u-

(Din
divorț. Judecătoria 
lui 7).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACKE

J
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la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară si germană
(Urmare din p»R. I)
creează condițiile pentru înfăptui
rea mai devreme a cincinalului, 
pentru realizarea angajamentelor 
luate ele organizațiile do partid din 
toate județele țării, de toate co
lectivele de oameni ai muncii din 
România. Pe baza acestor rezul
tate am putut adopta recentele 
hotâriri privind sporirea mai ac
centuată a veniturilor oamenilor 
muncii, creșterea mai mare decît 
prevăzusem inițial a veniturilor 
mici, hotărîri ce asigură ca la 
siirșitul cincinalului să se ridice 
substanțial bunăstarea întregului 
popor. In anul 1975 se va aplica 
o retribuție mai echitabilă, ținîn- 
du-se seama atit de cantitatea 
și calitatea muncii, cit și de sa
tisfacerea in condiții cit mai bune 
a necesităților oamenilor muncii, 
tie realizarea unei proporții ra
ționale intre veniturile mici și cele 
mari. Repartizarea mijloacelor de 
care dispune societatea în condiții 
cit mai echitabile va uni și mai 
ruterme eforturile întregului po
por in înflorirea socialistă a pa
triei. Grija permanentă pentru 
creșterea bunăstării întregului po- 
por constituie una din caracteris
ticile esențiale ale întregii noastre 
activități din ultimii ani. Ea va 
fi și in viitor preocuparea noastră 
centrală ; vom face totul ca re
zultatele obținute in dezvoltarea 
forțelor de producție, creșterea bo
găției naționale să se reflecte cit 
mai bine în ridicarea nivelului de 
viață al tuturor oamenilor muncii. 
Aceasta este esența politicii parti
dului, scopul fundamental al so
cietății pe care noi o edificăm ! 
(Aplauze puternice).

în această direcție consider că 
e<*e necesar ca și consiliile oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană să acționeze 
mai intens, preocupindu-se de u- 
nirea eforturilor oamenilor mun
cii pentru a participa și mai activ 
la îndeplinirea programului minu
nat de dezvoltare a patriei, elabo
rat de partid. Nu am participat 
la toate lucrările plenarelor dum
neavoastră. dar am fost informat 
asupra desfășurării lor și am as
cultat sintezele prezentate astăzi 
despre ceea ce s-a discutat în șe
dințe. Am impresia — aș dori să 
mă înșel — câ tocmai asupra a- 
cestor probleme nu s-a insistat în 
suficientă măsură. îmi exprim spe
ranța că în viitor se va acorda 
mai multă atenție acestor proble
me care nu sînt specifice națio
nalității germane sau maghiare, 
sau numai românilor, ci-sînt pro
bleme comune. Cînd discutăm 
problemele generale ale muncii 
noastre nu trebuie să uităm esen
țialul ! Nu trebuie să scăpăm din 
vedere că soluționarea probleme
lor unei naționalități este strins 
legată de progresul general al for
țelor de producție, de ridicarea 
nivelului general de civilizație din 
țara noastră. Numai în măsura în 
care soluționăm aceste probleme 
de fond vom crea cadrul cores
punzător in care să-și găsească 
rezolvarea deplină și problemele 
specifice ale uneia sau alteia din 
naționalitățile conlocuitoare. Sper 
că în viitor se va acorda mai mul
tă atenție acestor probleme !

Desigur, marile progrese pe care 
le-am obținut în creșterea forțe
lor de producție, a economiei, au 
impus dezvoltarea învățămintului. 
științei, culturii — factori esențiali 
ai civilizației moderne. Cum se 
prezentau învățămîntul, știința și 
cultura in trecut, cunoașteți. In 
mod constant, partidul nostru s-a 
preocupat de dezvoltarea rapidă a 
învățămintului. Sîntem printre ță
rile care au introdus învățămîntul 
obligatoriu de 10 ani — el se va 
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generaliza în următorii doi ani In 
întreaga țară, va cuprinde între
gul tineret. Sîntem printre țările 
în care invățămintul liceal și uni
versitar a cunoscut o dezvoltare 
foarte puternică. Asigurăm pregă
tiră tuturor cadrelor de care au 
nevoie economia. știința și cul
tura. reaervind, totodată, un anu
mit număr de locuri citorva mii 
c’e tineri care vin din alte țări 
pentru a studia în țara noastră. 
Această realizare deosebită, preo
cuparea noastră pentru dezvolta
rea învățămintului, a asigurat 
condiții pentru a ne forma ca
drele, forța de muncă necesară 
dezvoltării in ritm intens a între
gii societăți.

Am intensificat și lărgit cerce
tarea științifică, a cunoscut o pu
ternică dezvoltare activitatea cul
turală. Ne numărăm printre țările 
care depun mari și constante efor
turi pentru ridicarea nivelului ge
neral de cultură al maselor popu
lare. în acest context, s-a dezvol
tat și învățămîntul în limbile 
naționalităților conlocuitoare. Aș 
vrea să menționez că astăzi între
gul tineret, toți cetățenii patriei 
noastre au acces la toate formele 
de învățămînt. fără nici o îngră
dire sau discriminare. Partidul și 
statul fac totul pentru ca fiii oa
menilor muncii să poată urca orice 
treaptă a învățămintului. Asigu
răm in acest scop și condițiile ma
teriale : gratuitatea întregului în
vățămînt, acordarea de burse la 
aproape 60 la sută din studenții 
țării. Aceasta este, de asemenea, 
una din marile realizări ale regi
mului nostru socialist. în același 
timp, pornindu-se de la realitățile 
României, pe baza politicii noas
tre naționale marxist-lehiniste, s-a 
acordat o atenție permanentă dez
voltării învățămintului în limba 
fiecărei naționalități, creîndu-se 
condiții ca tinerii să învețe în 
limba pe care o înțeleg mai bine. 
Nu doresc să dau date, le cunoaș
teți cu toții. Este un lucru cert, 
pe care nimeni nu-1 poate con
testa, că astăzi nu există tînâr, ro
mân. german, maghiar sau de altă 
naționalitate, care să nu poată în
văța în una din școlile în care 
dorește. Sînt, desigur, deficiențe 
în felul în care am soluționat 
unele probleme în învățămînt. 
Cele mai multe sînt. de ordin ge
neral ; le-am discutat, de altfel, la 
plenara, de acum un an. au mai 
fost discutate și în trecut. Ele vi
zează întregul proces de pregătire, 
organizare a învățămintului din 
tara noastră, apropierea continuă 
a acestuia ele viață, de practică.

în discuțiile de ieri și de as
tăzi s-a vorbit și de unele defi
ciențe specifice care, fără în
doială, trebuie să rețină atenția. 
Vor trebui rezolvate toate acele 
probleme care creează greutăți în 
dezvoltarea corespunzătoare a in
strucției — mă refer nu numai la 
cele de ordin general, ci și la cele 
ce privesc o naționalitate sau alta, 
în această privință ar trebui să 
avem însă în vedere că, în condi
țiile de astăzi, trebuie să ne preo
cupăm nu numai, și nu în pri
mul rind, de felul cum se învață 
într-o limbă sau alta — deși a- 
ceasta are importanța sa — ci 
mai ales de conținutul învățămîn- 
tului, indiferent în ce limbă se 
predau cunoștințele. Totodată, și 
la lucrul acesta m-am referit și 
acum trei ani, și acum patru ani, 
și în alte împrejurări cînd m-am 
întîlnit in județe cu naționalitățile 
conlocuitoare, trebuie să avem în 
vedere că tineretul de astăzi și de 
mîine, constructor al socialismu
lui și comunismului, trebuie să 
aibă posibilități nelimitate, neîn
grădite de a lucra în orice parte a 
țării, în orice domeniu de activi-

tate, Astăzi — după cum știți — 
noi am dezvoltat o largă colabora
re internațională, am realizat un 
șir de societăți mixte și trebuie 
să trimitem mii de oameni pentru 
a lucra în diferite țări. Una din 
condițiile pe care le punem celor 
trimiși să lucreze în străinătate 
este aceea de a învăța limba țârii 
respective. Dacă nu vor cunoaște 
limba, nu vor putea să facă ni
mic acolo. înseamnă că lezăm. în 
vreun fel, sentimentul național al 
cuiva, spunîndu-i că dacă vrea să 
lucreze, ele exemplu. într-o țară 
arabă, să învețe araba ? Trebuie 
înțeles că în general a învăța o 
altă limbă este astăzi o necesitate. 
Pentru cetățenii României, a cu
noaște limba română este de ase
menea o necesitato. Dacă cineva 
vrea să fie siderurgist este evi
dent câ el trebuie să meargă să 
lucreze la Hunedoara, la Galați. 
Nu «putem face siderurgie în fie
care județ ! Dacă cineva vrea să 
lucreze într-o centrală atomică, 
chiar dacă vom construi una, să 
zic, la Harghita — avem aceastcr 
în vedere în perspectiva — tot va 
trebui să vorbească acolo o singu
ră limbă. Nu putem organiza lu
crul în fabrici cu translatori. 
Vreau să fiu bine înțeles. Am 
mai vorbit despre aceasta, dar îmi 
face impresia că unii tovarăși, 
pornind de la bune intenții, ră- 
min încă prizonierii unor menta
lități vechi, rezultat al vechilor 
stări de lucruri de inegalitate. Ei 
nu înțeleg că s-a transformat ceva, 
că se transformă continuu ceva 
în țara aceasta. Preocuparea pen
tru condiții de învățătură in 
limba proprie nu trebuie să ducă 
la împiedicarea tinerilor să în
vețe limba română care, realmen
te, le dă posibilitatea să lucreze 
în orice domeniu de activitate. Așa 
cum nu trebuie să împiedice pe 
tineri să învețe in plus una S3U 
două limbi de circulație interna
țională. Nu înseamnă aceasta nici 
o lezare a sentimentului național ! 
Dimpotrivă, este o necesitate a 
dezvoltării forțelor de producție, 
a dezvoltării științei, culturii, a 
relațiilor internaționale. Trebuie 
să pornim de la noile reali
tăți în care trăim ! Asîgurînd 
condiții de învățătură în lim
ba maternă, nu trebuie să alu
necăm pe panta greșită — și 
unii mai au încă o asemenea con
cepție — că esențial este limba în 
care înveți. Nu am judeca în spi
rit revoluționar, nu am fi comu
niști dacă nu am atrage atenția 
asupra acestei greșeli. Doresc să 
discutăm lucrurile foarte deschis. 
Nu servește nimănui dacă nu cla
rificăm lucrurile pînâ la capăt. 
Datoria consiliilor, a comuniștilor, 
a revoluționarilor este de a lămuri 
clar aceste probleme ! Am fost in
format că s-au adus critici unor 
părinți ce-și trimit copiii să în
vețe românește. Ce e rău în asta ? 
Sînt împotriva oricăror încercări 
de a obliga pe cineva să se în
scrie la o școală românească, 
maghiară sau germană. Sînt pen
tru libertatea deplină a părinților 
și copiilor de a alege școala. A- 
cesta este un principiu umanist 
rațional, este principiul socialist și 
comunist după care ne conducem ! 
Avem obligația, și facem totul în 
acest sens, de a asigura cadrul co
respunzător pentru ca toți copiii, 
tineretul să poată învăța în limba 
în care dorește. Aceasta este una 
din problemele asupra căreia am 
mai discutat de cîteva ori, și a- 
supra căreia am dorit și doresc 
sâ insist și la această întîlnire, în 
acest cadru.

In domeniul activității educati
ve generale, dispunem de o boga
tă rețea de instituții artistice pen
tru naționalitățile conlocuitoare.
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Apar numeroase opere de litera
tor.) in limba maternă. Avem o 
puternică presă a naționalităților, 
in limba maghiară presa are pes
te 500 000 de exemplare și în lim
ba germană — peste 100 000 — la 
o apariție. Aceasta înseamnă că la 
circa 3 oameni la o apariție exis
tă un ziar sau o revistă. Este un 
lucru destul de bun. S-au dat aici 
date privind tirajele importante in 
care apar diferite cărți de litera
tură. S-au adus însă și unele cri
tici privind literatura tehnică. De
sigur, mai sînt lucruri de îmbu
nătățit. Dar trebuie să analizăm, 
si vedem în ce măsură unele lu
crări tehnice pot fi scoase într-o 
limbă sau alta. Cei din edituri, nu 
mai spun de tehnicieni, știu că a 
scoate o lucrare tehnică într-o 
limba sau alta nu-i deloc ușor. 
Sînt lucrări pe care pe plan na
țional le avem numai în engleza, 
in rusă, in franceză sau .germană. 
Trebuie să înțelegem că dorința 
— de înțeles — de a edita lucruri 
științifice și tehnice în limbile na
ționalităților se poate realiza nu
mai intr-o anumită măsură. Nu 
traducem nici în românește unele 
lucrări de foarte mare importan
ță, atunci cînd nu se justifică ; 
preferăm să le comparăm în 
limbile în care au fost editate. 
Acest lucru trebuie să-1 avem în 
vedere. în ce privește problema 
hirtiei. Eu nu știu pe cine să as
cult mai întîi ; pe cei de naționa
litate maghiară sau germană, sau 
pe români, căci toți cer hîrtie mai 
multă. Trebuie înțeles că hirtia 
nu e o problemă de limbă, ci o 
problemă economică și trebuie să 
o tratăm în mod corespunzător, 
ținînd seama de situația existentă 
astăzi pe piața internațională. Noi 
importam hîrtie — cei mai mulțî 
cunosc acest lucru, cel puțin ace
ia care lucrează în acest domeniu. 
Pe piața internațională, hirtia se 
oferă la asemenea prețuri incit ar 
impune să scumpim de cîteva ori 
ziarele și revistele. Cred că ni
meni nu ar dori acest lucru. Deci, 
trebuie înțeles că sînt și probleme 
care depășesc specificul național, 
care țin de criza de materii prime 
în care intră și hirtia. Dar nu do
resc să mă opresc acum asupra a- 
cestei probleme. Am atras numai 
atenția câ în soluționarea unor 
cerințe ridicate aici trebuie să ți
nem seama de situația generală. 
Este de la sine înțeles câ dacă 
reducem consumul general de hîr
tie, această măsură este valabilă 
pentru toată lumea. De altfel, ti
părim destul de mult, iar tirajele 
nu sînt în general prea mici. Ni
meni nu se poate plînge că lucră
rile bune, cerute de public, apar 
intr-un tiraj prea mic. Desigur, 
cărțile pentru maghiari, pentru 
germani, adresîndu-se unui nu
măr mai mic de cititori, au și un 
tiraj mai mic. Poate că nu trebuie 
sâ se meargă la un raport automat 
cu numărul populației. Să anali
zăm și să ținem seama de acest 
lucru.

Este un fapt bine cunoscut că 
oamenii muncii maghiari, germani 
și de altă naționalitate, la fel ca 
toți ceilalți cetățeni, participă ac
tiv la conducerea întregii activi
tăți economico-sociale. Cadrul or
ganizatoric creat prin consiliile și 
comitetele oamenilor muncii, prin 
alte organisme în care cei ce 
muncesc participă nemijlocit la 
dezbaterea și adoptarea hotărîri- 
lor, asigură dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste, participa
rea tuturor cetățenilor la condu
cerea statului. Numai în consiliile 
populare sînt aproape 13 000 de 
deputați de naționalitate maghiară 
care participă activ la rezolvarea 
problemelor comunelor, orașelor și 
județelor respective. Sînt peste
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3 000 de deputați de naționalitate 
germană ; de asemenea, sînt de
putați și de alte naționalități. 
Deci și din punct de vedere poli
tic, tncepînd de la comună pină 
la Marea Adunare Națională, pină 
la Consiliul de Stat, Comitetul 
Central al partidului, Comitetul 
Executiv, oamenii muncii tic na
ționalitate germană și maghiară 
sînt prezenți. Ei își aduc contri
buția activă la soluționarea pro
blemelor societății noastre.

S-au ridicat și unele pro
bleme legate de activitatea 
consiliilor. Sper că se va ți
ne seama de aceste critici. 
Este, într-adevăr, necesar ca, cel 
puțin o dată pe an, consiliile să se 
întrunească, să discute problemele 
activității lor. Este, de asemenea, 
necesar să asigurăm buna funcțio
nare a consiliilor județene, acolo 
unde există. Trebuie să reflectăm 
în ce măsură propunerea de a se 
crea noi consilii la municipii, ora
șe și comune este sau nu justă. 
M-aș întreba : de exemplu, la 
Miercurea Ciuc, ce fel de consilii 
aie oamenilor muncii maghiari să 
mai facem, cînd însuși consiliul 
popular este format, în proporție 
de 90 la sută, din maghiari ? Poate 
s-ar putea spune ca în Harghita 
să creăm un consiliu al români
lor ?! (Animație in sală). Să nu 
credeți că glumesc. Mi-au fost tri
mise scrisori în acest sens — am 
să vi le trimit la consiliu să le 
citiți. Desigur, ar fi absurd. La fel, 
în Odorheiul Secuiesc, în Gheor- 
ghieni? Sau în comunele din acele 
județe unde consiliile populare sînt 
formate în mare majoritate de oa
meni ai muncii maghiari, germani 
sau de altă naționalitate ? Ce ar 
face, ce ar trebui să facă un con
siliu special ? Nu ar însemna sâ 
creăm un nou organism, care să se 
ocupe de aceleași lucruri de care 
se ocupă astăzi consiliile populare? 
Trebuie să vedem ca. din dorința 
de a crea consilii speciale, să nu 
ajungem la forme total inutile, 
lipsite de rațiune, la paralelisme 
dăunătoare, chiar la absurd. Să ju
decăm lucrurile cu spirit de răs
pundere ; preocupîndu-ne de solu
ționarea unor probleme specifice, 
să nu cădem în absurd. Aceasta 
nu ar fi în folosul soluționării pro
blemei naționale. Dimpotrivă, nu 
ar fi decît în detrimentul unei 
bune activități.

Va trebui să asigurăm crearea 
unui asemenea cadru de manifes
tare a oamenilor muncii, de parti
cipare a lor la conducerea socie
tății incit, cu timpul, nici să nu se 
mai pună problema că cineva este 
i'omân, maghiar sau german.

Asigurarea participării la viața 
politică se realizează prin partid, 
care este forța politică conducătoare 
a societății și în care sînt cuprinși 
cei mai înaintați oameni ai muncii, 
fără deosebire de naționalitate. 
Avem 190 000 membri de partid 
maghiari, ceea ce corespunde cu 
circa 12 la sută din populația ma
ghiară. Pe țară, raportul dintre 
membrii de partid și populație e 
același — 2 400 000 la 21 milioane, 
reprezintă tot circa 12 la sută. Por
nim de la faptul că în partid, în 
organizațiile obștești trebuie să 
participe, în condiții de deplină 
egalitate, toți oamenii muncii, in
diferent de naționalitate, spunîn- 
du-și părerea, luptînd pentru solu
ționarea problemelor care privesc 
dezvoltarea patriei noastre.

Veghind la asigurarea deplinei 
egalități în toate domeniile de ac
tivitate, a condițiilor de folosire a 
limbii materne în școli, în acti
vitatea culturală, în justiție, în 
activitatea practică de fiecare zi, 
trebuie să înțelegem, în același 
timp, că este necesar sâ mergem 
pe căile întăririi solidarității și
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unității tuturor oamenilor muncii, 
întăririi partidului, a rolului său 
de forță politică conducătoare. 
Avem nevoie de organizații de 
partid puternice, care să asigure 
conducerea și soluționarea proble
melor în fiecare județ, comună, 
oraș. Trebuie să asigurăm solu
ționarea corespunzătoare a pro
blemelor care privesc pe toți 1 Tre
buie să mergem nu la forme orga
nizatorice care tind spre izolare, 
ci la forme organizatorice care 
tind spre unitate, spre înmănun- 
cherea eforturi lor tuturor celor ce 
muncesc, pentru a asigura mersul 
înainte spre socialism și comunism 
în România. (Aplauze puternice).

Va trebui sâ acordăm mai multă 
atenție muncii educative, activi
tății ideologice de formare a omu
lui nou, a conștiinței socialiste. 
Avem un program elaborat de ple
nara din 1971, în spiritul directi
velor Congresului al X-lea. Am 
obținut unele rezultate, însă mai 
avem mult de făcut. Aș dori sâ 
remarc cu multă satisfacție fap
tul că, în cuvîntul lor, mulți to
varăși s-au referit la necesitatea 
intensificării activității politico- 
educative de formare a omului 
nou, de dezvoltare a conștiinței 
socialiste. Nu trebuie să uităm nici 
un moment că se mai fac simțite 
concepții vechi, mistice, retrogra
de, că pe diferite căi se mai răs- 
pindesc mentalități străine gin- 
diril socialiste, principiilor noi ale 
dezvoltării sociale, ale relațiilor 
dintre oameni. în general se pune 
problema educării oamenilor în 
spiritul concepției materialist
dialectice, a intensificării activi
tății de răspîndire a cunoștințelor 
științifice. Ținînd seama de felul 
în care se pune această problemă 
într-o parte sau alta a țării, esen
țial este să ne preocupăm de ea' 
în mod constant. N-aș fi deloc îm
potrivă ca și consiliul naționali
tății germane sau maghiare să se 
ocupe de această latură ceva mai 
atent. Desigur, sa nu lezăm cre
dința cuiva, să nu îngrădim acti
vitatea religioasă, dar, avînd în 
vedere concepția noastră, să nu 
uităm de răspunderea de a asigu
ra răspîndirea cunoștințelor știin
țifice, de a educa «oamenii muncii 
intr-un spirit înaintat, de a lupta 
pentru crearea omului nou, con
structor al socialismului și comu
nismului. Cei mai în vîrstă știu 
bine că de aceste probleme ne-am 
ocupat și în ilegalitate, citeodată 
chiar mai ferm decît o facem acum.

Formarea conștiinței socialiste 
presupune înarmarea omului cu 
concepția înaintată despre lume a 
proletariatului. Această ‘ problemă 
e necesar să fie dezbătută în bi
rourile celor două consilii sau 
chiar organizîndu-se o ședință 
soecială a consiliilor cu participa
rea președinților de consilii jude
țene.

De altfel, această problemă nu 
se pune numai pentru aceste două 
consilii ; am pus-o foarte ferm și 
foarte ascuțit, cu o lună în urmă, 
la ședința Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Mîine va fi ședință cu secretarii 
cu propaganda și cu primii secre
tari ai U.T.C.-ului, unde se vor 
dezbate, de asemenea, problemele 
educative. Va trebui discutat acest 
lucru și pe linia Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Este 
necesar ca și consiliile oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
și germană să se angajeze cu 
toată forța în această direcție. Se 
pune această problemă și pentru 
uniunile de creație care au dato
ria să dezbată foarte serios orien
tarea educativă, revoluționară a 
operelor de artă. Activitatea noas
tră politică, ideologică, culturală 
trebuie să fie mai fermă pe linia
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afirmării concepției socialiste șl 
comuniste despre lume și viață. 
Trebuie pus capăt oricăror conce
sii față de uncie stări de lucruri 
negative. Dezvoltarea impetuoasă 
a țării noastre în toate domeniile 
impune și intensificarea activității 
politico-educative, ridicarea nive
lului general de cultură, de știin
ță, de înțelegere. Numai așa vom 
forma un om cu adevărat nou, 
înaintat, gata să continue înfăp
tuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului !

Trebuie să înțelegem, de ase
menea, că politica internațională, 
problemele multiple ce se pun pe 
plan internațional cer o mai bună 
cunoaștere a schimbărilor care au 
loc în lume, o mai bună înțelegere 
a sensului dezvoltării sociale. Nu- ■ 
mai astfel se va putea înțelege 
mal bine și sensul întregii noas
tre politici de dezvoltare a relații
lor cu țările socialiste, cu țările 
care luptă pentru afirmarea lor 
economico-socială independentă, a 
solidarității cu forțele progresiste, 
antiimperialiste de pretutindeni, 
a politicii de relații cu toate sta
tele, fără deosebire de orinduire 
socială, de participare activă la , 
soluționarea marilor probleme in
ternaționale. Pornim de la faptul 
că numai în măsura în care fie
care națiune, fiecare stat, mare 
sau mic, va participa, în deplină 
egalitate, la soluționarea tuturor 
problemelor internaționale, se ' 
poate asigura înfăptuirea unor 
relații noi, democratice, între țări, 
întemeiate pe respect reciproc, pe 
neamestec în treburile interne. 
Numai așa se poate asigura 
triumful unei lumi mai drepte și 
mai bune, care să asigure tuturor 
popoarelor dreptul la o dezvoltare 
liberă, corespunzătoare voinței și 
năzuințelor lor. (Aplauze pu
ternice).

Iată, tovarăși, cîteva din proble- ' 
mele pe care am dorit să le ri
dic în fața dumneavoastră, cu con
vingerea că consiliile oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară . 
și germană, ca de altfel toate or
ganismele noastre sociale și poli- 
tice, vor acționa pentru a asigura 
soluționarea lor în cele mai bune 
condiții.

Trebuie să facem totul pentru 
a asigura participarea activă a tu
turor cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, la condu
cerea societății, la rezolvarea tu
turor problemelor, la întărirea u- 
nitâții și forței națiunii noastre 
socialiste, a întregului nostru po
por ! Aceasta constituie garanția 
succesului în înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea, a programului pe care îl 
va elabora în acest an Congresul 
al XI-lea al partidului, aceasta 
este garanția mersului înainte spre 
o societate în care toți 'oamenii 
muncii, fără nici o deose>:-e vor 
fi pe deplin stăpîni pe 
spre societatea cop 
piauze puternice, în

în încheiere, dori 
tuturor succes în 
care o desfâșurați, 
transmiteți în ju 
voastră tuturor -j 
și românilor, și g 
salut călduros și 
în întreaga lor act

Multă sănătate 
piauze puternice, 
prezenți scandeaz; 
P.C.R.“, ovaționea 
tru Partidul Cc 
pentru Comitetul 
secretarul gener. 
lui și președintek 
cialiste România, tt 
Ceaușescu).

H E Q L

LA COMBINATUL DE FIRE Șl FIBRE 

CHIMICE-SĂVINEȘTI

Economii de 12000 tone 
combustibil prin folosirea 

gazelor reziduale
Acțiunea de economisire a 

energiei și combustibilului a 
găsit un larg ecou și in rindul 
colectivului Combinatului de 
fire si fibre chimice Sâvinești. 
Astfel, potrivit calculelor econo
mice, pină acum, aici se pier
deau anual milioane de mc de 
gaze reziduale provenite din 
procesul tehnologic al fabricării 
acetileneL Aceste gaze erau 
arse la faclă, ceea ce constituia 
o mare pierdere pentru econo
mia națională. Tocmai de aceea 
t-a inițiat un studiu amănunțit 
asupra posibilităților de recupe
rare a acestor gaze pentru fo
losirea lor drept sursă de ener
gie in cazanele vechii centrale 
termoelectrice.

A rezultat, de pildă, că pe a- 
ceastâ cale se pot economisi anual 
circa 12 000 tone de combusti
bil convențional, suficient pen
tru a se asigura funcționarea 
neîntreruptă a tuturor instala
țiilor productive din combinat 
pe timp de 7 zile. Iată și moti
vul pentru tare, prin forțe

proprii, s-a trecut de îndată la 
executarea lucrărilor necesare 
recuperării acestor gaze rezi
duale. Au fost construite, de 
pildă, un traseu de conducte sub 
presiune, in lungime de 2 km, 
și o instalație pentru reducerea 
presiune, in lungime de 2 km 
de transport al gazelor. De ase
menea. s-a trecut la adaptarea 
arzătoarelor din centrală de pe 
gaz metan la noul combustibil 
recuperat. Tot aici s-au realizat 
o instalație de purificare a ga
zelor reziduale și o instalație 
necesară reducerii presiunii 
pină la presiunea impusă de 
procesul de ardere in cazan. 
Acum, lucrările au fost înche
iate. Toate gazele reziduale pro
venite de la fabricarea acetile- 
nei. echivalind cu circa 12 000 
tone combustibil convențional 
pe an, sint recuperate și folosi
te ca energie utilă in centrala 
termoelectrică.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

(Urmare dîn pag. I)

opt manifestări, înscrise 
formal pe hîrtie, dintre 
care doar excursia la La
cul Roșu, pentru care exis
tă 60 de amatori, se pare 
că va avea sorți de reali
zare. Ciți elevi vor parti
cipa la acțiunile sportive 
și patriotice înscrise în 
program, cînd vor avea 
loc, cine răspunde de rea
lizarea lor — sînt între
bări la care nimeni din 
liceul amintit nu mi-a 
putut răspunde, cu două 
zile înainte de începerea 
vacanței.

— Și elevii din județul 
Cluj au spirit de preve
dere, dar in cu totul altă 
direcție.

— Concret, ai cuvîntul, 
Alexandru Mureșan.

— Așa cum ne-a infor
mat Liliana Mihuț, secre
tar al comitetului jude
țean U.T.C., vacanța de 
primăvară programează o 
serie de acțiuni comune 
ale elevilor cu tineri 
muncitori, la cluburile 
muncitorești, întilniri cu 
reprezentanți ai forurilor 
economice locale, ai unor 
mari Întreprinderi în care 
se va discuta despre in
teresul și frumusețea u- 
nor meserii, despre nece
sitățile de cadre califica
te pe olan local, despre 
condițiile de calificare și 
încadrare in producție a 
absolvenților școlilor ge
neral p și liceelor, conco
mitent cu'v’Zite In fabrici 
și uzine. Vacanța le va

oferi, așadar, elevilor ca
drul și timpul prielnic 
pentru informare și o- 
rientare in alegerea vii
toarei profesiuni.

Ceea ce cred eu că a 
scăpat organizatorilor va
canței este atragerea in 
activitatea cultural-edu- 
cativă și a școlilor mai 
îndepărtate de centrul ju
dețului. De altfel, la Co
mandamentul județean al

e la loc de frunte la a- 
ceastă școală 1

— La Liceul nr. 2 din 
Vaslui, motivele invocate 
pentru lipsa unui plan 
concret de manifestări e- 
ducative pentru vacanță 
sint altele.

— Te ascultăm, Vasile 
Iancu.

— Să-1 ascultăm mai 
bine pe directorul liceu
lui, Cezar Buchidău, care

Elevii-în vacanță
vacanței nici nu se prea 
cunosc programele de va
canță și inițiativele șco
lilor din mediul rural. In 
plus, am întîlnit chiar și 
aici, in Cluj, școli care 
nu au un plan concret de 
vacanță. ,,E in lucru — 
ne-a asigurat în ajunul 
vacanței prof. Ion Enă- 
șescu, director adjunct la 
Centrul școlar al Minis
terului Industriei Ușoare. 
Peste 80 la sută din ele
vii noștri pleacă in va
canță in alte localități. 
Noi le vom spune să se 
angajeze acolo in diferi
te acțiuni. Pentru cei de 
aici vom organiza activi
tăți de club și ceva (s.n.) 
munci patriotice, dacă 
vom fi solicitați". Nu s-ar 
putea spune că inițiativa

ne-a spus : „Sîntem foar
te ocupați cu încheierea 
situației de sfîrșit de tri
mestru. Problema vacan
ței trebuia rezolvată, mai 
ales, de comitetul U.T.C. 
pe școală".

De ce nu a rezolvat-o ? 
Pentru că membrii săi 
erau ocupați cu... înche
ierea propriilor situații 
școlare. Și așa mai depar
te. justificările continuă. 
Aceleași fapte le-am 
semnalat și în dialogul cu 
cadre didactice din alte 
școli vasluiene. Am mai 
reținut că sint programa
te prea puține activități 
in aer liber, predominind 
cele de club, ceea ce nu 
e firesc pentru zilele fru
moase ale primăverii. în 
altă ordine de idei, aș

semnala și o altă s. 
ție.

— Despre, ce este voi 
ba ?

— Pionierii din județ, 
s-au gindit să reamenaje-- 
ze tabăra județeană de 
anul trecut, „Poiana Că
prioarei" și să construias-' 
că acolo căsuțe cu încă 
50 de locuri — ne-a re
latat Elena Condrea, pre
ședinta consiliului jude-' 
țean al organizației pio-. 
nierilor. Fondurile nece
sare. circa 30 000 lei. vor 
fi obținute din stringerea 
plantelor medicinale, co
lectarea sticlelor și bor
canelor, a diferitelor de
șeuri utile. Acțiunea a șl. 
început, magaziile unor 
școli s-au și umolut. însă 
U.J.C.C. nu le ridică pen
tru a se putea încasa fon
durile planificate. în acest 
fel se poate compromite 
o acțiune educativă, o ini
țiativă a copiilor.

Vacanța de primăvară 
a început! Ea oferă pri
lejul unei intense activi
tăți educative, cu un con
ținut bogat in planul for-, 
mării profilului moral și 
a personalității tinerilor. 
Semnalele critice prezen
te în rindurile de față . 
sînt menite să atragă a- 
tenția organizatorilor, fo
rurilor locale de partid și 
de stat, că există unele 
deficiențe, că acestea Dot 
și trebuie să fie remedia
te ODerativ, incit c^le 
două săptămîni do vacan
ță să fie cu adevărat... de 
vacanță.
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Mesaje de felicitare adresate

președintelui Republicii Socialiste România, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului de Stat, 
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste
Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al 

Republicii Socialiste România, în numele populației, nl Frontului Na
țional de Eliberare, al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud și în numele nostru personal, adresăm Exce
lenței Voastre călduroase felicitări.

Urăm Excelenței Voastre noi succese în înalta dumneavoastră mi
siune.

Fie ca prietenia și solidaritatea combatantă dintre populația din 
Vietnamul de Sud și poporul român sâ se consolideze șl să se dezvolte 
tot mai mult pe zi ce trece.

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
VA rog să primiți felicitările mele cu ocazia preluării funcției de 

președinte al Republicii Socialiste România.
Am convingerea că relațiile noastre vor continua să se dezvolte In 

’P'nlul pozitiv al discuțiilor noastre din timpul vizitei făcute de dum
neavoastră aici, în decembrie 1973.

Cu sinceritate,

RICHARD NIXON

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia învestirii dumneavoastră oficiale ca președinte al Re

publicii Socialiste România, vâ transmit urările mele cele mai bune.

ELISABETA. R.

Pietro Nenni, președintele Partidului Socialist Italian, a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin intermediul Ambasadei române la 
Roma, cele mai bune urări și felicitări cordiale pentru alegerea sa in 
înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.

A transmis, de asemenea, felicitări, cu același prilej, domnul Pablo 
Simon de Aerschot, expert in turism B.I.T.O.N.U.

Președintelui Republicii Socialiste Romania 
NICOLAE CEAUȘESCU

Am aflat cu mare plăcere că ați fost ales președinte al Republicii 
Socialiste România.

Vă transmit felicitările noastre cele mai călduroase.

SIGURD OMANN
Președintele Partidului Socialist 

Popular din Danemarca

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Am aflat cu plăcere despre recenta alegere a Excelenței Voastre 

ca primul președinte al Republicii Socialiste România. Permiteți-ne să 
folosim acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre felicitări. îm
preună cu urări de noi succese în eforturile pe care le depuneți pen
tru cooperare și activitate internațională, cărora British Aircraft Cor
poration este mindrâ să li se alăture.

JOHN FERGUSON SMITH
Director general 

British Aircraft Corporation

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat că ați fost ales președinte al Republicii Socialiste 

România.
Vă adresez cele mai sincere felicitări și urările mele cele mai 

bune. Aștept cu nerăbdare ocazia de a vă prezenta din nou, în scurtă 
vreme, omagiile mele.

KENNETH KEITH
Președintele companiei aviatice Rolls-Royceîncheierea Conferinței pe țară a Automobil Clubului Român

Simbătă au luat sfirșit la Brașov 
lucrările conferinței pe țară a Au
tomobil Clubului Român — A.C.R. 
In ședința finală au fost adoptate 
propunerile de modificare la statu
tul asociației, care conțin prevederi 
noi referitoare la scopul șl sarcinile 
sporite ale A.C.R, Conferința a 
adoptat, de asemenea, hotăriri cu 
privire la dezvoltarea ansamblului 
activității asociației.

Au fost alese apoi noile organe 
de conducere ale A.C.R. Președinte 
a fost ales tovarășul Ion Cosma, 
ministrul turismului, iar prim- 
vicepreședinte ing. Vasile Iordă- 
chescu.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cei prezenți au adoptat, in 
încheiere, o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care se spune :

Particiuanții la conferința pe țară a 
Automobil Clubului Român au dez
bătut cu exigență șl spirit de răs
pundere rezultatele activității aso
ciației in perioada anilor 1967—1974, 
rezultate ce se Însumează intr-un 
rodnic bilanț In toate domeniile, cu 
deosebire in cel al dezvoltării sale 
organizatorice : asociația numără azi 
peste 100 000 de membri, cuprinși in 
39 de filiale județene șl a munici
piului București, in peste 1 000 de 
cercuri automobilistice din uzine, 
mari întreprinderi industriale și 
instituții. Aceste rezultate ne-au 
permis să jalonăm noi obiective 
pentru a spori sarcinile ce revin 
Automobil Clubului Român, cores
punzător cu dezvoltarea întregii so
cietăți. cu creșterea continuă a bu
năstării materiale șl spirituale a po
porului român.

Cele peste 100 000 de inimi ale 
membrilor A.C.R vă mulțumesc 
fierbinte pentru generosul dumnea
voastră mesaj adresat conferinței 
noastre pe țară și cu prilejul Împli
nirii a 70 de ani de la crearea pri
mei asociații automobilistice din 
România, ale cărei frumoase tradi
ții le continuă astăzi Automobil Clu
bul Român.

Ne îndreptăm plini de adinefi re
cunoștință gindurile către partid, 
către dumneavoastră, mult Iubite 
tovarășe secretar general, asigurln- 
du-vă de profundul devotament al 
tuturor membrilor asociației față de 
partid, față de politica sa marxist- 
leninistă. care iți găsește expresia 
cea mai elocventa în progresul con
tinuu. pe toate tărimurile, al patriei 
noastre socialiste.

însuflețiți de cuvintele dumnea
voastră mobilizatoare, particioanții 
la conferință au acordat o deosebea 
atenție dezbaterii problemelor le

gate de activitatea educativă desfă
șurată de asociație in rîndurile au- 
tomobiliștllor, în spiritul înaltelor 
comandamente morale ce izvorăsc 
din preocuparea partidului nostru 
pentru formarea omului nou. pă
truns de o înaltă conștiință socia
listă.

Vom milita pentru creșterea con
tinuă a forței de înrâurire educativă 
a Automobil Clubului Român, pen
tru formarea unei largi opinii de 
masă care să ducă la respectarea cu 
strictețe a regulilor de circulație, la 
crearea unui consens general de 
autodisciplină, de Înaltă etică auto
mobilistică. pentru un ridicat nivel 
de siguranță și de civilizație rutieră.

Mobilizați de minunatul dumnea
voastră exemplu de slujire atit de 
strălucită, cu devotament nețărmu
rit, a cauzei partidului și poporului, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face to
tul pentru transpunerea In fapt a 
liniei partidului, a hotărîrilor isto
rice pe care le va stabili Congresul 
al Xl-lea al partidului, că vom de
pune toate eforturile de a ne achita 
cu cinste de sarcinile sporite care 
ne stau în față, pentru ca asocia
ția noastră să-și aducâ o contribuție 
cit mai însemnată la Îndeplinirea 
mărețului program de Înflorire ma
terială și spirituală a țării.

(Agerpres)

Atribuirea numelui Dimitrie Cantemir 
unei comune din județul Vaslui vremea

VASLUI (Corespondentul „Sein- 
teii**, Vasile Iancu). — Ieri, In co
muna Hurdugl (județul Vaslui), in 
prezenta a peste 2 509 cetățeni, a 
avut Joc festivitatea de atribuire a 
numelui Dimitrie Cantemir acestei 
localități. Actul se înscrie în șirul 
manifestărilor care au avut loc In 
cadrul aniversării a 200 de ani de 
la nașterea savantului și domnito
rului patriot Dimitrie Cantemir. năs
cut pe aces’e meleaguri. La aduna
rea populară au luat parte locuito
rii comunei, numeroși cetățeni din 
localitățile învecinate, delegați din 
județele Iași, Galați. Brăila. Cu 
acest prilej s-a dezvelit un bust 
in oiatră al lui Dimitrie Cantemir. 
reaț'zat de sculptorul ieșean Iftimie 
Birleanu. șl s-a deschis o expoziție 
currinzind fotocopii, texte, cărți, do
cumente orivind viata și activitatea 
marelui cărturar moldovean.

Avoctt NGUYEN HUU THO
Președintele

Prezidiului Comitetului Central 
al F.N.E. din Vietnamul de Sud, 

Președintele
Consiliului Consultativ al G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Rog pe Excelența Voastră să accepte cele mai vii felicitări pen

tru alegerea ca președinte al Republicii Socialiste România, împreună 
cu cele mal bune urări de succes în îndeplinirea importantei misiuni 
ce vă revine.

Cu asigurarea înaltei mele considerațiuni,

SADRUDDIN AGA KHAN 
înalt comisar al Organizației Națiunilor 

Unite pentru refugiați

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți viile mele felicitări cu ocazia alegerii dum

neavoastră în funcția de președinte al republicii, împreună >cu cele mai 
călduroase și sincere urări pentru îndeplinirea înaltei misiuni care v-a 
fost încredințată.

NICCOLO GIOIA
Director general al FIAT

\ Ministrul afacerilor externe al Republicii Singapore, S. Rajaratnam, 
a trimis ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, următoarea telegramă :

„Doresc să transmit prin dv. Excelenței Sale domnului Nicolae 
Ceaușescu felicitările mele cele mai cordiale și sincerele mele urări 
cu ocazia alegerii sale ca președinte al Republicii Socialiste România**.

25 DE ANI
LA PLOIEȘTI

PLOIEȘTI (Corespondentul Scîn- 
teii. Constantin Căprarul. — Acum 
25 de ani. la 7 aprilie 1949, 
batea gongul pe încă o scenă din 
țara noastră, anunțind înființarea 
primului teatru profesionist din is
toria Prahovei — Teatrul de stat din 
Ploiești. In cinstea sfertului de veac 
parcurs de către slujitorii Thaliei din 
orașul petrolist, intre 1 și 6 aprilie a 
avut loc o săptămină jubiliară in 
cadrul căreia s-au prezentat la sediul 
teatrului, la Rafinăria Ploiești, pe alte 
scene din centrele muncitorești ale 
județului cîteva din spectacolele care 
au marcat succese notorii ale colecti
velor de dramă, de estradă, de pă
pușari ploieștene.

în seara zilei de 6 aprilie, la În
chiderea săotămînii jubiliare, în sala 
Teatrului de dramă a avut loc un 
spectacol festiv la care a luat parte 
un numeros public — oameni ai mun
cii din uzinele și fabricile orașului, 
intelectuali, activiști de partid.

Mulțumind pentru minunatele con
diții create mișcării artistice din pa
tria noastră, partlcipanții la festivi
tate au adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă in care se spune, printre al
tele : „Colectivul Teatrului de stat 
din Ploiești vă adresează dumnea
voastră. eminentul nostru conducă
tor. nețărmurita sa recunoștință 
pentru minunatele condiții in care 
se dezvoltă astăzi arta și cultura 
românească, pentru grija părintească 
cu care Partidul Comunist Român, 
dumneavoastră personal, ați îndru
mat și sprijinit teatrul și pe sluji
torii săi. Hotărițl să nu precupețim 
nici un efort pentru a contribui cu 
succes la transpunerea în viață a 
programului Comdex de făurire a 
societății socialiste multilateral dez-

Cei prezenți la festivitate au a- 
dootat textul unei telegrame adre
sată C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune. 
Intre altele : „Festivitatea noastră 
reprezintă incă o dovadă a grijii și 
atenției manifestate de dumneavoas
tră, stimate tovarăș? secretar gene
ral, pentru glorificarea celor care 
de-a lungul veacurilor au purtat sus 
steagul luptei pentru libertate, nea- 
tirnare și progres, pentru propășirea 
neîncetată a poporului român.

Manifestările la care am fost mar
tori astăzi vor ține peste timp trea
ză conștiința generațiilor prezente și 
viitoare, de pe meleagurile pe care 
a trăit familia cantemiriștilor, asu
pra continuității poporului nostru pe 
aceste păminturi. asupra unității sale 
din toate ținuturile locuite de ro
mâni**.

HUYNH TAN PHAT
Președintele

Guvernului Revoluționar
Provizoriu al Republicii 

Vietnamului de Sud

DE TEATRU
voltate. vă rugăm să primiți, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, asigurarea 
întregului nostru devotament, stima 
și dragostea profundă ce vi le pur
tăm dumneavoastră, conducătorul 
nostru iubit, și să vă urăm totodată 
din adincul inimilor să ne trăiti ani 
mulți și fericiți, pentru gloria P.C.R. 
și a poporului**.

LA PITEȘTI
PITEȘTI (Coresoondentul „Scîn- 

teii". Gheorghe Cirstea). — Tea
trul de stat „Al. Davila" din 
Pitești a împlinit 25 de ani de 
activitate. Momentul a fost precedat 
de o săptămină aniversară consacra
tă dramaturgiei românești, în cadrul 
căreia colectivul teatrului a prezen
tat spectacole în premieră, a orga
nizat simpozioane si intilniri cu pu
blicul. în cadrul ședinței festive, care 
a avut loc in lăcașul nou al teatru
lui. la care au fost prezent! repre
zentanți ai organelor locale de partid 
si de stat, oameni de teatru din tară. 
Drecum și un numeros oublic. au 
fost reliefate principalele etape de 
dezvoltare a acestui important lăcaș 
de cultură în cei 25 de ani de activi
tate.

în încheierea festivității parti- 
cioantii au aorobat cu puternice a- 
n’auze o telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in care se 
arată : ..Vă raportăm, tovarășe pre
ședinte. că milităm cu hotărire și 
perseverentă, asa cum ne cere parti
dul, pentru repertorii judicioase, care 
să satisfacă cerințele spirituale ale 
oamenilor muncii din județ. Vom 
promova o artă angajată, care să slu
jească înaltele idealuri umaniste ale 
eoocil noastre, aduclnd oe scenă va
lori autentice ale dramaturgiei ori
ginale si universale, clasice și con
temporane".

Ieri In fără : Cerul s-a menținut no- 
ros, in jumătatea do est a tării și a 
fost variabil in rest. Au căzut ploi 

«labe. Izolate In Moldova, estul Tran
silvaniei șl Dobroqea. unde au avut șl 
caracter de aversă, in Carpațll Orien
tali a nins. VInlul a suflat slab, pînâ 
la potrivit. Temperatura aerului la ora 
11 oscila Intre 7 grade la Joseni și ifl 
grade la Gurabonț. în București : Ce
rul s-a menținut noros. Vintul a su
flat slab, plnă la potrivit. Temperatu
ra maximă a fost de 16 grade.

T.'mpul probabil pentru zilele de 8. 9 
șl 10 aprilie. în țară : Cerul va fi va
riabil. mai mult noros in estul sl sud- 
estul țârii, unde vor cădea ploi sla
be, izolate. Vint potrivit. Temperatura 
va înregistra o ușoară scădere. Mini
mele vor fl cuprinse intre minus 4 
și plus 6 grade, iar maximele între 8 
și 18 grade, mal ridicate în a doua 
parte a intervalului. în zona de mun
te, pe alocuri, va ninge. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros, favorabil ploii slabe. Vint 
potrivit. Temperatura va scădea ușor.

Cronica ziBei
Tovarășul Manca Mănescu, pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Românin, a pri
mit, cu prilejul alegerii salo in a- 
co.'.'tâ funcție, telegrame de felici
tare din partea primului ministru al 
Maltei, Dom Mintoff, directorului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație șl agricul
tură. A. H. Bocrma, președintelui 
Băncii „Manufacturers Hanover 
Trust", Gabriel Hauge, din Now 
York.

★
Tovarășul Miron Constantlncscu, 

președintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România, 
a primit, cu prilejul alegerii sale in 
această funcție, felicitări din partea 
președintelui Adunării Naționale a 
Franței. Edgar Faure, șl din partea 
președintelui Adunării Federale a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Mialko Todorovici.

♦
La București a fost parafată con

venția dintre Republica Socialistă 
România și Republica Franceză pri
vind asistența judiciară in materie 
penală și extrădarea.

Instrumentul a fost parafat de Mi
hail Răsuceanu, șeful delegației ro
mâne, $i, respectiv, de Pierre Nclet, 
șeful delegației francezo. Noua con
venție vn contribui la lărgirea, in 
continuare, a cadrului juridic al re
lațiilor româno-franceze.

(Agerpres)

Măsuri pentru generalizarea 
primei trepte

a învățămintului liceal
0 liotărîre a Consiliului 

de Miniștri
Recent, printr-o hotărire a Con

siliului de Miniștri, s-au stabilit mă
suri pentru traducerea in viață a 
prevederilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 18—19 iunie 1973 privind gene
ralizarea primei trepte a învâțămîn- 
tului liceal. Ca urmare, Incepind din 
anul școlar 1974'1975, intreaga gene
rație de promovați ai clasei a VIII-a 
va fi cuprinsă in anul I de liceu, 
cursuri de zi.

Vor funcționa următoarele tipuri 
de licee : reale, umaniste, industria
le, agricole și silvice, economice, 
sanitare, pedagogice și de artă, in- 
vățămintul fiind organizat pe două 
trepte, prima treaptă cuprinzind anii 
I și II de liceu.

♦
De la Ministerul Educației și învă

țămintului ni se comunică că exame
nul de bacalaureat se va susține în 
acest an la aceleași obiecte și in a- 
cceași perioadă ca și in anul prece
dent. Programele analitice vor putea 
fi procurate de la centrele de difu
zare a presei, în jurul datei de 15 
aprilie.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTj

„Cupa tineretului"
întrecerile finale la tenis 

de masă
In patru săli din Ploiești — 

a Institutului de petrol, a li
ceului „Mihai Viteazul", „Victo
ria" și a Casei sindicatelor — au 
început simbătă întrecerile fi
nale ale competiției de tenis 
de masă din cadrul „Cupei ti
neretului" (ediția de iarnă). La 
întreceri participă peste 500 de 
sportivi și sportive, reprezen
tând toate județele țării. Cam
pionii acestei ediții vor fi cu
noscut! astăzi la amiază.

TENIS DE MASĂ: La

Au început campionatele europene
Simbătă au început la Novi Sad 

(Iugoslavia) campionatele europene 
de tenis de masă. Conform progra
mului. iri prima zi au avut loc me
ciuri contind pentru competițiile pe 
echipe. La feminin, selecționata 
României a debutat cu o victorie, 
intrecind cu scorul de 3—1 forma
ția Suediei. (Alexandru—Radberg 
2—1, Hellan—Lesai 2—0 : Alexandru, 
Lesai—Andersson. Radberg 2—0 ; A- 
lexandru—Hellman 2—0). Alte re
zultate : Anglia—Iugoslavia 3—1 ; 
R. F. Germania—Franța 3—0 ;

BASCHET. — România—Ceho
slovacia 82—77. In cadrul turneului 
international masculin de baschet de 
la Kosice, echipa reprezentativă a 
României a intilnit redutabila for
mație a Cehoslovaciei. La capătul u- 
nui ioc in care au evoluat excelent, 
baschetbaliștii români au terminat 
învingători cu scorul de 82—77 
(40—44). Intr-un alt joc. formația 
Cubei a învins cu 61—50 (29—26) 
echipa de juniori a Cehoslovaciei.

VOLEI. — România—Bulgaria 3—0. 
După disputarea a trei etape, in 
turneul internațional masdulin de vo
lei de la Bratislava conduce selec
ționata Cehoslovaciei, cu 6 puncte, 
urmată de echipele României — 5 
puncte. Ungariei. Bulgariei. R. D. 
Germane și Cehoslovaciei (B) — toa
te cu cite 4 puncte. în etapa a treia 
a competiției, voleibaliștii români au 
Învins formația Bulgariei cu scorul 
de 3—0 (15—6. 15—12. 15—6). în ce
lelalte două partide : Cehoslovacia— 
Ungaria 3—0 ; R. D. Germană — se
lecționata secundă a Cehoslovaciei 
3-1.

TENIS, o La Teheran a Început 
meciul de tenis dintre echipele Ira
nului șl Israelului, contind pentru 
preliminariile „Cupei Davis". Dună 
disputarea primelor partide de sim
plu, scorul este e?al : 1-1. Taghi 
Akbarl (Iran) l-a învins cu 6-1, 6-3,
6- 3 pe Felix Kaolan, iar Joshua 
Shalem (Israel) l-a întrecut cu 3-6,
7- 5. 6-1, 6-8, 5-3 De Hossein Akbari. 
• Dună prima zi. in meciul .Taoo- 
nia—Coreea de sud. care se desfă
șoară la Tokio in cadrul zonei a- 
siatice a ..Cupei Davis", scorul este 
2—0 in favoarea japonezilor.

O Turneul international de tenj9 
de la Miinchen (gruDa I a circuitu
lui AV.C.T.) a programat partidele din

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitară 

transmis cu prilejul Zilei naționale a Irlandei și vă adresez, în nume
le meu și al poporului Irlandei, urările noastre cele mai bune pentru 
fericirea dumneavoastră personală, pentru bunăstarea șl progresul po
porului român.

ERSKINE CHILDERS
Președintele Irlandei

COMUNICAT
privind ședința a 6-a a Comitetului 

C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul 
activității de planificare

în zilele de 4 și <5 aprilie 1974 a 
avut loc la Moscova ședința a 6-a a 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare In domeniul activității de pla
nificare.

La ședință au luat parte : I. Illcv, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării ; V. Hula, vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace, pre
ședintele Comisiei de Stat a Plani
ficării ; L. Guttierres, adjunct al 
ministrului Comitetului Central de 
Planificare al Republicii Cuba ; 
G. Schiirer, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării ; D. Sodnom, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării a 
R. P. Mongole : M. Jagielskl, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, președintele Comi
siei do Planificare de pe lingă Con
siliul de Miniștri ; E. Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării ; G. Lazar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, președintele Comi
siei de Stat a Planificării ; N. Bai
bakov. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de Stat al Planificării 
al U.R.S.S.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
ședință a luat parte B. Iovici, direc
tor general al Institutului federal 
de planificare economico-soclală.

Ședința a fost prezidată de I. Iliev, 
reprezentantul R. P. Bulgaria in Co
mitetul C.A E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de planifi
care.

La ședința Comitetului C.A.ER. 
pentru colaborare în domeniul acti
vității de planificare a fost exami
nat proiectul convenției generale 
privind colaborarea la valorificarea 
zâcămîntului concentrat de gaze de 
la Orenburg și construirea conduc
tei magistrale de gaze din raionul 
Orenburg pînă la granița de vest a 
U.R.S.S. și. legat de aceasta, livră
rile de ga?e naturale din U.R.S.S., 
precum și proiectele convențiilor

FOTBAL: în divizia A

Ieri, la Bacău si lași
Azi, cuplaj în Capitală, cu incepsre de la ora Î5

Etapa a 23-a a campionatului ca
tegoriei A de fotbal a programat 
ieri, in provincie,, două jocuri. La 
Iași, in prezenta a peste 10 000 de 
spectatori, echipa Politehnica din lo
calitate a terminat la egalitate : 1—1 
(1—0) cu Steaua. Jocul n-a cores
puns așteotărilor. situindu-se la un 
r.ivel modest. Fotbaliștii ieșeni au 
deschis scorul în minutul 10 prin 
Marica. care a preluat o degajare 
defectuoasă a portarului Coman. In

Novi Sad

U.R.S.S.—Bulgaria 3—0 ; Scoția—
Turcia 3—0.

în competiția masculină, echipa 
Suediei a dispus cu 5—0 de forma
ția României. Alte rezultate măi im
portante : Iugoslavia—Olanda 5—0 ; 
U.R.S.S.—Anglia 5—1 ; Ungaria— 
Franța 5—0 ; Belgia—Spania 5—2 ; 
Cehoslovacia—Danemarca 5—1 ; R. F. 
Germania—Austria 5—0.

Aseară, echipa feminină a Româ
niei a învins cu 3—0 formația Polo
niei, obținind astfel a doua victorie 
în grupa respectivă a preliminarii
lor.IN CITEVA RINDURI
sferturile de finală ale probei de 
simplu. Nikola Pilicl l-a eliminat cu 
6—3, 6—7. G—2 pe Manuel Orantes, 
iar Tony Roche l-a întrecut cu 6—4, 
1—8. 6—3 pe Erik van Dillen. S-au 
mai calificat pentru semifinale Phil 
Dent (6—2. 6—7, 7—6 cu Marty Ries- 
sen) și Frew McMillan (6—3, 8—3 cu 
Bob Maud, care-l eliminase anterior 
pe Ilie Năstase cu 4—6. 7—6. 7—6).

In sferturile de finală ale nrobei 
de dublu masculin, perechea Iile 
Năstase (România)—Pierre Barthes 
(Franța) a învins cu 6—4, 6—7, 6—3 pe 
australienii Alexander și Dent. In 
semifinale, Năstase și Barthes vor 
înțilni perechea Pilici (Iugoslavia) și 
Stone (Australia).

TENIS PE MAS A. — Campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale Asiei au început la Yokohama. 
Iotă principalele rezultate din pro
bele pe echipe : masculin : Japonia— 
Singapore 5—0 ; R. P. Chineză—Ma- 
layezia 5—0 ; Australia—India 5—0 ; 
Iran—Filipine 5—4 ; Macao—Siria 
5—0 : Sri Lanka—Cipru 5—2 ; Noua 
Zeelandă—Irak 5—2 ; feminin : In
dia—Tailanda 3—1 ; R. P. Chineză— 
Singapore 3—0 ; Japonia—Tailanda 
3-0 : Pakistan—Siria 3—0 ; Iran— 
Sri Lanka 3—1.

o Nou record mondial de viteză la 
schi. Pe pirtia de la Plagne (Savoia), 
cunoscuta schioarâ franceză Isabelle 
Mir a corectat recordul mondial de 
viteză pe kilometru lansat. în ten
tativa sa, Isabelle Mir a realizat o 
medie orară de 143.470 km. Pină in 
prezent, recordul mondial feminin de 
viteză (143,027 km la oră) era deținut 
de austriaca Christel Staffner.

o A început, la Helsinki. cam
pionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa A). Selecționata 

generale privind colaborarea la dez
voltarea, pe teritoriul U.R.S.S., a 
producției de materii prime feroase 
și a unor tipuri de feroaliaje, în ve
derea livrării acestor produse din 
U.R.SS.

Comitetul a examinat, de aseme
nea, problemele colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. in vederea 
satisfacerii necesarului lor de cau
ciucuri sintetice, asigurarea indus
triei ușoare cu fibre chimice și na
turale și alte probleme privind ma
teriile prime.

Comitetul a adoptat raportul pri
vind rezultatele preliminare ale 
elaborării, in cursul coordonării pla
nurilor țărilor membre ale C.A.E.R., 
a problemelor de colaborare econo
mică pe perioada 197G—1980, pe bază 
multilaterală și bilaterală, inclusiv 
rezultatele lucrărilor de planificare 
comună, de către țările interesate, a 
unor ramuri industriale și tipuri de 
producții, precum și despre stadiul 
elaborării proiectului planului con
venit al acțiunilor multilaterale in- 
tegraționlste ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe anii 1978—1980, pen
tru a fi prezentat sesiunii • 
XXVIII-a a C.A.E.R.

îndeplinind hotărirlle celei de-a 
XXVII-a sesiuni a C.A.E.R., Comi
tetul C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității de planificare, 
pe baza considerentelor privind pla
nul convenit al acțiunilor multilate
rale integraționiste, adoptate de șefii 
de guverne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., a adoptat In mod prelimi
nar lista acțiunilor care vor fi in
cluse in planul convenit. Lista cu
prinde principalele acțiuni alese ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. privind 
construirea, cu eforturile comune 
ale țărilor, de obiective și capa
cități suplimentare cu atragerea 
mijloacelor țărilor interesate/ ac
țiuni privind specializarea și coope
rarea în producție pe bază multila
terală. acțiuni multilaterale îndrep
tate spre accelerarea dezvoltării si 
creșterii .eficienței economiei R.P.M, 
șl alte acțiuni comune.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare In domeniul activită
ții de planificare s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească și de 
lucru.

prima parte a lntîlnirli echipa an
trenată de Ilie Oană a dominat mal 
mult. La reluare echipa bucu- 
reșteană a reușit să obțină egalarea 
în minutul 69. Năstase a trimis ba
lonul in plasă, speculind o inexacti
tate a fundașilor ieșeni. In ultimele 
10 minute. Politehnica a ratat o 
mare ocazie, prin Romllă II.

La Bacău, echipa locală S. C. Ba
cău a învins cu 4—2 (1—1) formația 
A.S.A. Tg. Mureș, prin punctele 
marcate, in ordine, de Băluță, Ca- 
targiu, Munteanu șl Florea. Pentru 
oaspeți a înscris Mureșan (de două 
ori). Merită reținut faptul că oaspe
ții au condus cu 1—0 și 2—1, dar 
n-au mai putut rezista finalului im
petuos al gazdelor.

In urma acestei victorii, S. C. Ba
cău (totalizind 18 puncte) a cedat 
ultimul loc in clasament echipei Po
litehnica Iași (17 puncte).

Celelalte meciuri ale etapei se 
dispută astăzi. Tn Capitală, pe sta
dionul „23 August**, in cuplaj : Ra
pid — C.F.R. Cluj (ora 15) și Spor
tul studențesc — Universitatea Cra
iova' (ora 16,45). în țară : F. C. Con
stanța — C.S.M. Reșița ; Universita
tea Cluj — Politehnica Timișoara ; 
F. C. Argeș — Jiul •, Steagul roșu 
— Dinamo, U. T. Arad — Petrolul.

U.R.S.S., deținătoarea titlului, a de
butat victorioasă, ciștigînd cu scorul 
de 5-0 (2-0, 0-0, 3-0) meciul cu for
mația P..D. Germane. Reprezentativa 
Cehoslovaciei a întrecut cu 8-0 
echipa Poloniei.

• Selecționata de fotbal a Brazi
liei va Intîlni astăzi, pe stadionul 
„Matacana" din Rio de Janeiro, re
prezentativa Cehoslovaciei, intr-un 
joc de verificare in vederea parti
cipării la turneul final al campiona
tului mondial.

© Selecționata de fotbal a Uril- 
guayulul, care se pregătește in ve
derea participării la turneul final al 
campionatului mondial, va susține în 
cursul acestei luni jocuri internațio
nale cu echipele Guatemalei, 
Hong Kong-ului, selecționatele ora
șelor Los Angeles, San Francisco și 
cu echipa Australiei.

• Turneul internațional feminin de 
handbal de la Budapesta a fost cîști- 
gat de echipa Bakony Vedes, urmată 
de Start Bratislava șl Ferencvaros 
Budapesta. Formația Voința Odorhel 
s-a clasat pe locul șase.

• In întilnirea de înot U.R.S.S.— 
R.D. Germană, după prima zi, sco
rul este favorabil cu 65-55 puncte 
Înotătorilor din R.D. Germană. Iată 
ciștigătorii pe probe : masculin : 100 m 
liber — Roger Pyttel (R.D. Germană) 
53'78'100 ; 100 m fluture — Roland 
Matthes (R.D. Germană) 57’T7/100 ; 
100 m bras — Nikolai Pankin 
(U.R.S.S.) r05"95'l00 ; 400 m liber — 
Andrei Krilov (U.R.SS.) 4'05"60'100 
(nou record unional) ; feminin : 100 m 
liber — Angela Franke (R.D. Ger
mană) 59’T'TO : 200 m bras — Hanne
lore Anke (R.D. Germană) 2’41’*08 100; 
800 m liber — Gudrun Wegner 
(R.D. Germană) 0’H”14/100.



viața internațională
CONFERINȚA PENTRU SECURITATE

Șl COOPERARE IN EUROPA
Ceremonia de doliu in memoria ORIENTUL APROPIAT

„Ests necesar să se facă totul 
pentru încheierea cu succes, 

încă în acest an, a conferinței"

președintelui Georges Pompidou

O Numeroși participant relevă necesitatea accelerării 
ritmului lucrărilor • Se cer mai multă voință și fermitate 

politică pentru depășirea dificultăților existente

•os). — Vineri 
noul ctanâ a

’ De- 
au huit 
spre a 

lor respect 1- 
Dină acum în 

lor de documente 
n a pnmt instrucțiuni in le- 
cu dcnâșirea dificultăților 

•.istă pentru ca cea de-a 
se poată incheia fără 

t ?reiversâri. iar faza a treia să se 
tină in timp oportun. așa cum s-a 
convenit la Helsinki.

încheierea etapei actuale si tre- 
cerca. dună pauză, la finalizarea do
cumentelor ce urmează să fie su- 
nu'e aprobării in faza a treia au 
tăcut obiectul unei analize detaliate 
si aprofundate, în cadrul Comite
tului de coordonare. învestit cu sar- 
ctaa îndrumării activităților in a- 
eeasti fază și a precătini fazei ur
mătoare.

Luind cuvintul In cadrul acestor 
dezbateri, șeful delegației române, 
ambasadorul Valentin Lipatti. a e- 
vidcntiat poziția tării noastre, expu-

mai

Reuniunea dr la Bruxelles

Apel la consolidarea

climatului de destindere

in Europa
BRUXELLES 6 (Corespondență de 

la N. Popescu-Bogdâncști). — Sim
bătă au continuat, la Bruxelles, lu
crările reuniunii Comitetului inter
național al opiniei publice pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Principalul punct al ordinii de zi 
l-a constituit analiza proiectului de 
declarație a Comitetului internațio
nal. Documentul, la a cărui elabo
rare a adus o contribuție însemnată 
delegația română, adresează tuturor 
curentelor de opinie publică, guver
nelor, parlamentelor și altor orga-
r. hsme politice ale statelor europene 
apelul de a depune, în continuare, 
eforturi pentru ca Conferința de la 
Geneva privind securitatea și coope
rarea in Europa să-și accelereze lu
crările in vederea încheierii lor cu 
succes și a trecerii la faza finală, cea 
de-a treia, cu participare la nivelul 
cel mai înalt

Opinia publica, toți factorii de 
răspundere politică sint chemați să 
contribuie la consolidarea climatului 
de destindere pe continent, la in
s';aurarea unei atmosfere de reală 
încredere intre toate statele conti
nentului. in spiritul respectării su
veranității și independenței naționa
le. al dreptului fiecărui popor de 
a-și rezolva singur, fără nici un a- 
mestec din afară, problemele interne.

Participanții la reuniunea de la 
Bruxelles și-au exprimat hotărirea 
de a mobiliza și mai activ opinia 
pjblică pentru ca tratativele de la 
Viena privind reducerea reciprocă 
a trupelor și armamentelor și mă
suri adiacente in Europa centrală 
sâ se finalizeze cu rezultate pozitive.

De asemenea, s-a exprimat dorin
ța de a se depune eforturi pentru 
ca cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice să fie informate asupra 
mersului tratativelor de la Geneva 
și Viena. astfel incit acestea să poa
tă acționa și mai activ în spiritul 
păcii și al destinderii, pentru inlen-
s. ficarea cooperării neîngrădite pe 
continentul european.

si in discursul solemn al tovarășului 
Nlcnlae Ceaitșcscu cu prilejul in
vestirii salo in lunctia de președinte 
al Republicii Socialiste România, 
conform curci» este necesar să se 
facă iotul pentru încheierea cu 
succes, inel în acest an. a conferin
ței. care trebuie să ducă la așezarea 
raporturilor dintre statele continen
tului pc principii noi, să asigure o 
largă cooperare intre statele euro
pene. să de» mai multă garanție fie
cărui popor că se va putea consa
cra dezvoltării sale cconomlco-socia- 
Ic. fără pericolul vreunei agresiuni 
sau imixtiuni din afară. Realizarea 
obiectivelor majore ale conferinței 
reclamă, a spus vorbitorul, elabo
rarea unor documente de calitate, 
complete, clare și precise oe toate 
c *le patru puncte ale agendei : secu
ritate. cooperare economică, schim
buri culturale și urmările conferin
ței. tinindu-se seama de interesele 
legitime ale tuturor statelor partici
pante. Prin efortul comun al tutu
ror delegațiilor, a arătat reprezen
tantul român, s-au realizat o serie 
d? progrese importante in această 
direcție. Ritmul înaintării este însă 
lent, iar intr-o serie de chestiuni 
importante există Încă dificultăți 
pentru depășirea cărora se cer mal 
multă voință și fermitate politică. In 
acest sens, o mare răspundere re
vine Comitetului de coordonare care, 
în această etapă hotâritoare pentru 
succesul conferinței, trebuie să în
drume mai susținut activitatea or
ganelor subsidiare pentru ca acestea 
să grăbească procesul de redactare 
a textelor.

La discuții au luat cuvin tul, de 
asemenea, reprezentanții U.R.S.S.. 
Elveției. Poloniei. S.U.A., Maltei. Iu
goslaviei. Angliei. Liechtensteinului. 
Italiei. Greciei. Olandei. R. D. Ger
mane si R. F. Germania, care, în 
mod unanim, au relevat necesitatea 
unui ritm mai accelerat al lucrări
lor. evitarea unor detalii nesemnifi
cative si concentrarea atenției asu
pra elementelor esențiale pe care 
vor trebui să le cuprindă documen
tele finale. în acest sens, a fost îm
părtășită opinia română privind ro
lul sporit al Comitetului de coordo
nare pentru concertarea pozițiilor și 
îndrumarea activităților organelor de 
lucru in care se efectuează redac
tarea.

PARIS 6 (Corespondență de la 
Paul Diaconescu). — în memoria 
președintelui Republicii Franceze, 
Georges Pompidou, ziua de simbfilă 
a fost declarată, in Franța, zi de do
liu național. In întreaga țară au 
avut loc numeroase manifestări so
lemne care au culminat cu o cere
monie de doliu oficiată în Catedrala 
Notre Dame din Paris. La ceremo
nie au participat Alain Poher, pre
ședintele Senatului, excrcilînd inte
rimar funcția de președinte al repu
blicii, membri ai guvernului, perso
nalități politice din capitala Franței. 
Au fost prczrnți, do asemenea, nu
meroși ș fi de ^tate și guverne so
siți la Paris, pentru a aduce un 
ultim omagiu președintelui dispărut.

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost reprezentat la ce
remonie de către tovărășii Manca 
Mănescu, președintele Consiliului de 
Miniștri. Ștefan Voitec, vicepreședin
te al Consiliului do Stat, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Constantin Flitan. 
ambasadorul țării noastre la Paris.

In cursul dup5-amiez.il, Alain Po- 
Ivr a oferit o recepție in onoarea 
ș?filor de state șl de guverne care 
. u participat la ceremonia de doliu. 
Cu acost prilej, persoanele oficiale 
care il reprezintă pe șeful statului 
român nu prezentat condoleanțe din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu.

Președintele Statelor Unite. Ri
chard Nixon, care a participat sim- 
bătft la ceremonia de doliu, in me
moria președintelui Pompidou, a a- 
vut o întrevedere, la Palatul Elysăc, 
cu Alaln Poher, președintele interi
mar al Franței. De asemenea, ol a 
conferit succesiv cu președintele Ita
liei. Giovanni Leone, cu premierul 
britanic. Harold Wilson, cu cancela
rul Republicii Federale Germania, 
Willy Brandt, și cu primul ministru 
al Danemarcei. Poul Hartling.

In timpul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme referitoare la re
lațiile dintre Statele Unite și Europa 
occidentală.

întrevederea tovarășului Manea Mănescur

cu președintele interimar al Franței, 
Alain

T

Poher

• ÎNCHEIEREA VIZITEI LA CAIRO A REGELUI IORDANIEI
• NOI INCIDENTE PE ÎNĂLȚIMILE GOLAN

CAIRO 6 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei și-a Încheiat 
simbătă vizita oficială de două zile 
in R. A. Egipt. în timpul vizitei, su
veranul hașemlt a avut convorbiri 
cu președintele Anwar Sadat asupra 
situației din Orientul Apropiat și 
asupra evoluției relațiilor bilaterale. 
Printre problemele privind situația 
din Orientul Apropiat discutate de 
cei doi șefi de stat au figurat parti
ciparea la etapele viitoare ale Confe
rinței de la Geneva pentru pace in 
Orientul Apropiat și raporturile din
tre guvernul iordanian și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

Regele Hussein a mai purtat con
vorbiri cu președintele Sudanului, 
Gaffâr Numeiri, aflat In vizită in 
Egipt, referitor la situația actuală 
din lumea arabă și la relațiile suda- 
nezo-iordaniene.

★
DAMASC 6 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint militar de la Da
masc, reluat de agențiile internațio-

un grup 
atacat, 
de pe

Cu prilejul prezenței sale la Paris, 
tovarășul Manea Mănescu, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a avut o 
întrevedere cu președintele interimar 
al Franței. Alain Poher. In cursul 
convorbirii, tovarășul Manea Mănescu 
a transmis, din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, tova-

rășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
de salut cordial.

In cursul întrevederii a fost sub
liniată evoluția favorabilă a relații
lor de prietenie și colaborare intre 
România și Franța. Convorbirea s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească. La întrevedere a luat 
parte ambasadorul României la 
Paris, Constantin Flitan.

franța Pregătiri pentru

PARIS 6 (Agerpres). — Secreta
rul general al Partidului Comunist 
Francez. Georges Marchais, a comu
nicat. intr-o scrisoare adresată pri
mului secretar al Partidului Socia
list Francez, Franțois Mitterrand, că 
P.C.F. sprijină candidatura acestuia 
din partea forțelor de stingă la vii
toarele alegeri prezidențiale.

Fără nici o opoziție, Biroul Execu
tiv al Uniunii Democraților pentru 
Republică (U.D.R.) — principala for
mațiune politică a coaliției guverna
mentale din Franța — a hotărit să 
sprijine candidatura lui Jacques Cha- 
ban Delmas la funcția de președinte 
al țării.

Prima faza a planului
trienal iordanian

Anul 1973 a coincis 
cu prima fază a pla
nului trienal de dez
voltare a Iordaniei. 
Planul prevede crearea 
a 70 000 noi locuri de 
muncă, creșterea pro
ducției naționale cu 8 
la sută anual, consoli
darea balanței de plăți 
și reducerea deficitu
lui in cadrul schimbu
rilor comerciale ex
terne. Pentru o țară 
cu o industrie aflată 
in stadiu incipient și a 
cărei singură bogăție 
naturală mai impor
tantă, aflată in exploa
tare, o constituie fos- 
fații, alocarea a circa 
500 milioane de dolari 
pentru investiții —

cum se prevede pen
tru actualul 
reprezintă 
considerabil.

Primele 
ale planului ...........
tabile. în cursul celei 
dinții etape a fost 
realizată prima tran
șă a barajului de pe 
riul Zarka, in ime
diata apropiere a ca
pitalei, și au fost iri
gate importante su
prafețe in valea Ior
danului. A fost, de a- 
semenea, construit 
noul aeroport al Aka- 
bei, important port și 
stațiune turistică la 
Marea Roșie. Tot anul 
trecut a început con
strucția căii ferate

plan — 
un efort

rezultate 
sint no-

care va lega sud-es- 
tul țării cu Akaba, fa- 
cilitind transportul 
mărfurilor din și spre 
interior, la Marea 
Roșie. în curs de con
strucție se află o cen
trală termică in re
giunea Amman.

Producția de fosfați, 
care a atins 1 100 000 
de tone, va crește in 
1974 la 1 750 000 de 
tone, fiind menită să 
contribuie substantial 
la îmbunătățirea ba
lanței de plăti și la fi
nanțarea proiectelor 
de dezvoltare.
Crăciun IONESCU

Âmmon

taps Progrese marcante
pe calea reconcilierii naționale

Așa cum s-a anunțat, în Laos au 
fost instituite vineri Guvernul Provi
zoriu de Uniune Națională și Consi
liul Politic de Coaliție Națională, 
organe formate, conform principiului 
parității, din reprezentanți ai forțe
lor patriotice și ai fostei administra
ții de la Vientiane. Primul ministru 
al noului guvern este prințul Suvan- 
na Fuma, iar președintele Consiliului 
politic — prințul Sufanuvong. pre- 
s--dintele C.C. al Frontului Patriotic 
Laoțian. în acest fel, după o înde
lungată perioadă de lupte interne și 
intervenție militară străină, Laosul 
se află astăzi in pragul unei noi eta
pe istorice de evoluție pașnică pa 
făgașul progresului și civilizației.

Calea spre această etapă a fost des
chisă in februarie 1973, cind a fost 
semnat Acordul de pace și înțele
gere națională in Laos, document 
care a dat expresie voinței de recon
ciliere și de unitate națională, co
respunzător intereselor și aspirațiilor 
întregului popor laoțian. Șase luni 
mai tirziu a fost Încheiat un protocol 
privind modalitățile concrete de în
făptuire a obiectivelor convenite în 
acord. Pomindu-se de la realitatea 
existentei a două zone in interiorul 
țării, controlate de guvernul de la 
Vientiane și respectiv de Frontul Pa
triotic Laoțian, protocolul prevedea 
reglementarea problemelor pe baza 
înțelegerii naționale. în acest spirit, 
s-a convenit să se creeze instrumen
tele politice, juridice și administră
ri-e corespunzătoare, intre care De 
prim-plan se situează Guvernul Pro- 

- vi zori u de Uniune Națională. în fața 
acestui guvern se află sarcina apli
cării stricte a prevederilor acordului 
interlaoțian, precum și organizarea 
de alegeri pentru Adunarea Națio
nală, din care să rezulte apoi un gu
vern definitiv al Laosului reunificaL

in răstimpul scurs de la semna
rea protocolului, dialogul interlaoțian 
a cunoscut o desfășurare constructi
vă, inregistrind, in pofida complexi
tății problemelor, progrese evidente, 
în urmă cu puțin timp, agențiile de 
presă anunțau că orașele Vientiane 
și Luang Prabang au fost neutrali
zate, puterea administrativă și mili
tară. ca si menținerea ordinii fiind 
încredințate comisiei mixte compuse 
din reprezentanții celor două părți 
laoțiene. Evenimentul respectiv a 
fost de natură să asigure securitatea 
reprezentanților forțelor patriotice 
si sâ creeze condițiile pentru o func
ționare normală a guvernului provi
zoriu și a consiliului politic, grăbind 
astfel procesul constituirii celor 
două organe.

Desigur, prin formarea Guvernului 
Provizoriu de Uniune Națională și a 
Consiliului Politic de Coaliție Națio
nală nu înseamnă că problemele 
acumulate in Laos de-a lungul ani
lor, ca rezultat al divizării țârii, 
și-au găsit deplina soluționare. Efor
turile in această direcție vor trebui, 
fără îndoială, continuate. Se știe că 
in 1957 și 1962 s-au mai făcut tenta
tive de a se forma guverne de uniu
ne națională. în condițiile interven
ției străine insă, aceste tentative s-au 
dovedit infructuoase. Ceea ce confe^ 
ră o semnificație deosebită actului 
de la 5 aprilie 1974 este tocmai fap
tul că, pentru prima oară in evoluția 
Laosului de după cel de-al doilea 
război mondial, in prezent s-a des
chis perspectiva abordării tuturor 
problemelor țării prin prisma inte
reselor naționale ale întregului po
por. a năzuințelor sale la o viață in
dependentă. pașnică și prosperă. 
Așa cum se subliniază în comunica
tul semnat de reprezentanții celor 
două părți laoțiene, Guvernul Provi
zoriu de Uniune Națională are meni-

rea, prin întreaga sa activitate, de a 
face din Laos „o țară cu adevărat 
pașnică, independentă, neutră, demo
cratică. unită și prosperă". In ceea 
ce privește Consiliul Politic de Coa
liție Națională, comunicatul arată că 
acesta este un organism politic in
dependent, 6ituat pe picior de egali
tate cu guvernul provizoriu, avi nd 
sarcina „de a discuta marile proble
me referitoare la linia politică in
ternă și externă". Exemplul Laosului 
constituie, in același timp, o nouă 
ilustrare elocventă a realității de ne
tăgăduit că singura cale de rezolvare 
a tuturor problemelor, oricit ar fi ele 
de spinoase, este calea tratativelor 
politice, a dialogului direct, purtat 
în spiritul dorinței reciproce de' a se 
ajunge la soluții echitabile, in con
formitate cu interesele majore ale 
popoarelor.

Opinia publică din România, țară 
care a fost întotdeauna solidară cu 
cauza dreaptă a poporului laoțian, ca 
și a tuturor popoarelor Indochinei, 
salută constituirea Guvernului Pro
vizoriu de Uniune Națională din Laos 
și a Consiliului Politic de Coaliție 
Națională, organe prin care poporul 
laoțian iși va putea exercita dreptu
rile fundamentale naționale, ca un 
nou și însemnat pas pe calea evolu
ției pozitive din Laos. Poporul român 
iși exprimă speranța că formarea 
noilor organe va marca accelerarea 
procesului de reconciliere națională 
în această țară, atit de încercată de 
pe urma războiului, va reda liniștea 
necesară unui popor dornic de a se 
dezvolta liber sub un cer pașnic, va 
contribui la instaurarea deplină a 
păcii in regiunea Asiei de sud-est, 
la cauza destinderii și înțelegerii în 
întreaga lume.

Eugen IONESCU

nale de presă, a anunțat că 
de avioane lsracllene a 
simbătă, o poziție siriană 
Muntele Hermon, situată in partea 
de nord a liniei de încetare n focu
lui de pe înălțimile Golan. Alte n- 
vioane israeliene — a declarat purtă
torul de cuvint — au bombardat a- 
coeași poziție, cu o oră și jumătate 
mai tirziu, fără să provoace pierderi 
trupelor siriene.

Totodată, purtătorul de cuvint a a- 
nunțat că artileria israelianț a des
chis foc Împotriva satelor Arna și 
Derbel, de pe Muntele Hermon.

★
TEL AVIV 6 (Agerpres). — La Tel 

Aviv s-a anunțat că aviația israe- 
liană a intrat in acțiune, simbătă, 
pentru a respinge o unitate de in
fanterie siriană care s-a infiltrat 
peste linia de încetare a focului de 
pe înălțimile Golan, în regiunea 
Muntelui Hermon. Anterior, împotri
va unității siriene a fost deschis foc 
de artilerie.

In sprijinul dezvoltării economice
Săptămînalul „Algerie ActuaJitâ" despre colaborarea între 

țările socialiste și noile state independente

ALGER 6 (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). — Intr-un am
plu articol consacrat apropiatei se
siuni extraordinare a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor Uni
te asupra studiului problemelor ma

Vizita delegației II.G.S.R. în Iiircia
ANKARA 6 (Corespondență de la 

I. Badea). — La sediul din Ankara 
al Confederației Sindicatelor din 
Turcia — Tiirk-iș — au avut loc 
simbătă convorbiri intre delegația 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Mi
hai Dalea, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., și o delegație a 
sindicatelor turce, condusă de Halii 
Tune, președintele Tdrk-iș. De
legațiile au procedat la un schimb 
de opinii asupra mișcării sindicale 
din cele două țări, relevind dorința 
comună de a acționa pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor pe 
linie sindicală dintre România și 
Turcia. Au fost trecute, de aseme
nea, în revistă aspecte ale mișcării 
sindicale internaționale și s-a sub
liniat necesitatea ca sindicatele eă 
extindă legăturile lor bilaterale și

multilaterale în Europa. S-a conve
nit ca sindicatele din România și 
Turcia să colaboreze și să-și aducă 
o contribuție activă la organizarea 
și tinerea in cele mai bune condiții 
a Conferinței 
preconizată 
tui an.

sindicale europene, 
pentru sfirșitul aces-

★
prinz, tovarășul Mihai 
primit de Kemal Gu- 

Medjlisului turc.
Simbătă la 

Dai ea a fost ^... 
ven, președintele 
Cele două părți au subliniat rolul 
și contribuția importantă pe care o 
pot aduce parlamentele la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre state, exprimînd, tot
odată, dorința comună de a intensi
fica legăturile și conlucrarea dintre 
parlamentele României și Turciei, 
,atit pe plan bilateral, cit și balcanic.

teriilor prime și dezvoltării, săptă- 
mi naiul „Algerie Actualite" eviden
țiază eficacitatea și sporirea continuă 
a cooperării economice între țările 
socialiste și cele in curs de dezvol
tare, ca o cale sigură și necesară 
pentru înfăptuirea aspirațiilor tine
relor state eliberate de sub domi
nația imperialismului și colonialis
mului, in direcția întăririi suverani-* 
tații și independenței lor politice șl 
economice. „Extinderea și aprofun
darea cooperării între țările socialis
te și noile state independente — 
scrie ziarul — constituie o tendință 
revoluționară caracteristică lumii 
contemporane. Țările socialiste uti-

• lizează larg progresul lor economic 
și tehnic pentru a contribui la pro
pășirea economiei naționale a tinere
lor state. Acest ajutor este acordat 
fără nici o restricție politică sau eco
nomică și se extinde treptat pe mă
sura creșterii posibilităților econo
miilor țărilor socialiste și odată cu 
crearea condițiilor adecvate dezvol
tării economice a statelor subdez
voltate". Referindu-se concret la 
cooperarea ascendentă și pe multiple 
planuri dintre Algeria și România, 
ziarul relevă că în 
acordat Algeriei un 
pentru livrarea de 
troliere și miniere.

1972 România a 
important credit 
echipamente pe-

agențiile de presă transmit:
0 convenție sanitar-ve- 

torinnră a încheiată la 5 a- 
prilie intre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Repu
blicii Orientale a Uruguayului. Con
venția a fost semnată din partea 
uruguayană de ministrul de externe, 
Juan Carlos Blanco, iar din partea 
țării noastre de ambasadorul român 
la Montevideo, Valeriu Pop.

Președintele R.P.D. Co- 
rCOnC Sen, a dele
gația Frontului Unit 
Cambodgiei (F.U.N.C.) 
lui Regal de Uniune
Cambodgiei (G.R.U.N.C.), condusă de 
Khieu Samphan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al F.U.N.C., vicepre- 
mier și ministru al apărării naționale 
in G.R.U.N.C., comandantul șef al 
Forțelor armate de eliberare naționa
lă ale poporului cambodgian, aflată 
intr-o vizită de bunăvoință in R.P.D. 
Coreeană. Cu acest prilej, președin
tele Kim Ir Sen a dat o inaltă apre
ciere luptei desfășurate de poporul 
cambodgian impotriva imperialismu
lui. pentru salvarea națională și a 
relevat solidaritatea poporului R.P.D. 
Coreene cu această luptă dreaptă.

Național ol 
și a Guvernu- 

Națională al

Ministrul american al co- 
inertului, Frederick Dent, a ex
primat încrederea că anul 1974 va 
aduce o nouă intensificare a legătu
rilor comerciale dintre Statele Unite 
și țările socialiste. Vorbind in fața 
unei subcomisii senatoriale însărci-

nate cu dezbaterea proiectului de le
gislație privind extinderea valabili
tății Legii exportului, Dent a sub
liniat, pe de altă parte, că S.U.A. se 
pronunță pentru găsirea unor solu
ții internaționale, mai degrabă decit 
a unora unilaterale, problemelor ge
nerate de situațiile de penurie.

speculei, oprirea spiralei prețurilor, 
reducerea șomajului etc.

• SURPRIZE IN AN- 
TARCTIDA. Ceea ce părea o 
absurditate, a devenit aproape 
certitudine : uriașa calotă de 
gheață a Antarcticii, despre 
care se știa că este ancorată in 
scoarța continentului, plutește, 
de fapt, pe lacuri subglaciale. 
Această constatare a comuni
cat-o echipa Institutului de cer
cetări polare de pe lingă uni
versitatea „Cambridge", in 
urma rezultatelor obținute prin 
sondaje radio. Constatarea a ri
dicat in fața cercetătorilor noi 
probleme : de ce apa acestor 
lacuri râmine in stare lichidă, 
deși temperatura ei este sub 
zero grade, de unde provine, 
încotro „pleacă", se reînnoiește 
ea sau nu ? Cercetătorii presu
pun perpetuarea în lacuri a 
unei vieți microacvatice, datind 
de la sfirșitul erei terțiare — 
adică de circa șase milioane de 
ani — cind s-a format calota. 
Pentru a se găsi răspunsuri 
noilor întrebări vor trebui efec
tuate foraje de 2—3 km adin- 
cime în calota glacială. Consta
tarea existenței lacurilor a adus 
și o decepție : unii atomi.ști 
sperau să transforme calota in
tr-un depozit de deșeuri radio
active, care n-ar putea ajunge 
în adincurile oceanului decit 
după o călătorie subglacială de 
cel puțin 10 mii de ani. Dar 
lacurile misterioase ar putea fi 
un liant mult mai activ intre 
calotă și ocean, ceea ce ar face 
periculoasă o asemenea acțiune.

Evoluția ascendentă a 
relațiilor bilaterale, 
de a acționa pentru dezvoltarea con
tinuă a colaborării și cooperării reci
proce sint evidențiate in comunica
tul comun cu privire la convorbirile 
purtate la Alger de primul ministru 
al guvernului R. D. Vietnam, Fam 
Van Dong, cu șeful statului algerian, 
Houari Boumediene.

Liderii principalelor parti
de și grupări de stingă in- 
diene care au part*c*pat ia întii- 
nirea comună de lucru privind ana
liza situației economice și politice 
din țară au dat publicității un comu
nicat in care anunță consensul reali
zat pentru organizarea, la 3 mai a.c., 
a unei „Zile naționale de protest". 
Comunicatul arată că vor fi organi
zate — în consultare cu conducerile 
altor partide și grupări politice de 
stingă — manifestări de masă pentru 
a determina adoptarea de către gu
vern și autoritățile locale a unor mă
suri urgente in vederea ameliorării 
situației păturilor largi ale popu
lației prin îmbunătățirea sistemului 
aprovizionării publice, descurajarea

In căutarea „Inimii ușoare"
A trecut aproape 

o lună și jumătate de 
cind pilotul american 
Thomas Gatch a pă
răsit orașul Harris
burg, statul Pennsyl
vania, în temerara în
cercare de a efectua 
prima traversare a A- 
tlanticului la 
unul 
„The 
(Inima 
numai două zile de la 
plecare, balonul a dis
părut de pe radarul 
stațiilor continentale 
de urmărire, iar a- 
paratul său de radio- 
emisie nu a mai fost' 
recepționat.

In urma cercetărilor 
întreprinse, s-a con
statat că zona ocea
nului in care, potrivit 
calculelor, trebuia să 
se afle „The Light 
Heart" a fost bintui-

balon. 
Light 

ușoară).

bordul 
numit 
Heart" 

La

fă de o puternică fur
tună. Presupunindu-se 
ci el s-a prăbușit în 
apele Atlanticului, a 
fost solicitat ajutorul 
vaselor americane șl 
străine din zonă. La 
un moment dat, căpi
tanul unei fregate li- 
beriene a depistat ae
ronava jntr-un punct 
situat la 960 mile ’ 
coasta de vest a 
fricii, zburlnd la 
înălțime nefiresc 
joasă. Navele 
ricane au primit dis
poziția să ..grebleze" 
întreaga zonă in care 
a fost văzut ultima 
dată balonul. Unități 
ale flotei militare, a- 
jutate de elicoptere și 
avioane, au efectuat 
mai multe misiuni de 
cercetare, fără nici un 
rezultat, in cele din 
urmă fiind abandona-

de 
A- 

o 
de» 

ame-

pășiriite speranțele 
lui Thomas Gatch sau 
a . . _\
nulul său.

Recent insă, un pă
durar din insula Gua
delupa, situată la 2 000 
mile de locul inves
tigațiilor inițiale, a 
declarat că a văzut 
balonul zburind dea
supra insulei la o 
foarte mică altitudi
ne. Cercetările au fost 
reluate, autoritățile 
franceze de pe insu
lă punind la dispo
ziție două avioane ți 
întreaga politie por
tuară. Căutările se 
desfășoară insă ane
voie, datorită vegeta
ției extrem de abun
dente de pe insulă.
C.ALEXANDROAII

rămășițelor balo-

New York

Statele Unite au Iuat hol3‘ 
rirea de a retrage, in termen de 60 
de zile. 170 din cei 200 atașați mili
tari pe care ii au in prezent la Vien
tiane. Administrația S.U.A. va con
tinua să furnizeze asistență econo
mică și militară către Laos, dacă 
noul guvern dorește acest lucru, a 
menționat purtătorul de cuvint al 
Departamentului de Stat american, 
John King.

La încheierea reuniunii 
de la Copenhaga, «wm 
externe ai Danemarcei, Suediei, Nor
vegiei, Finlandei și Islandei au cerut 
guvernului de la Lisabona să înceapă 
negocieri cu reprezentanții mișcărilor 
de eliberare din teritoriile africane 
menținute încă sub dominația sa, 
pentru a permite astfel populațiilor 
din aceste teritorii să-și exercite 
dreptul la autodeterminare, in con
cordanță cu principiile Cartei O.N.U.

Pachebotul „France" — 
cel mai mare din lume — iși va 
relua cursele transatlantice regulate 
la 24 mai. a anunțat, vineri, la Pa
ris. purtătorul de cuvint al „Com
paniei generale transatlantice". Pur
tătorul de cuvint a dezmințit astfel 
zvonurile din ultima vreme, potrivit 
cărora vasul francez urma să fie 
scos din serviciul maritim la 20 mai, 
la sfirșitul unei croaziere in Medi- 
terana.

f.. ■ ■

Bilanțul tornadelor care s-au abătut 
miercuri șl joi asupra unor zone în
tinse din centrul șl sudul Statelor 
Unite este de aproximativ 400 de 

morțl și 4 000 de răniți

• SECRETUL PAPIRU
SULUI. După studiul amă
nunțit al unor surse Istorice — 
printre care scrieri ale lui He
rodot, Plinius cel Bătrin, sute 
de documente egiptene — sa
vantul egiptean Hassan Rahab 
a redescoperit secretul prepa
rării hirtiei din plante de papi
rus. Din timpul faraonilor re
țeta fusese pierdută pentru că 
domnitorii de atunci ai Egiptu
lui au ținut secret modul de» 
preparare a papirusului, inter- 
zicind, totodată, consemnarea 
lui. Pentru viitor, savanții egip
teni și-au propus să elaboreze 
metode care să reducă prețul 
de cost al fabricării papirusu
lui, să proiecteze mașini noi 
pentru procesul de producție, să 
extindă plantațiile de papirus, 
hirtia fabricată din aceste plan
te fiind ideală pentru restau
rarea documentelor vechi.

• TOTUL A PORNIT 
DE LA RUBENS. Ce,ă'“- 
nul olandez J. De Cuyper a fost 
arestat săptâmina trecută pen
tru tăinuirea unui tablou de 
Rubens, dispărut cu doi ani in 
urmă. Firul acestei afaceri a 
dus la descoperirea unei opera
țiuni de anvergură de falsifi
care de bani. Din dosarul lui 
De Cuyper a reieșit că mai fu
sese arestat cu doi ani in urmă 
pentru tentativa de a schimba 
Ia bancă 50 de dolari falși. El 
a declarat insă că-i procurase 
de la doi englezi, care n-au pu
tut fi identificați. Acum acestui 
element i s-a adăugat altul : 
cercetătorii au descoperit că De 
Cuyper cumpărase de la o ti
pografie un lot de hirtie iden
tică cu aceea pe care erau im
primați dolarii. In cele din 
urmă, arestatul a terminat prin 
a recunoaște că este membru 
al unei bande de falsificatori 
de bani. în urma descinderilor 
făcute s-au și descoperit circa 
două milioane de dolari falși.

• PREPARAT UNIVER
SAL CONTRA MUȘCĂ
TURILOR DE ȘARPE. u’-' 
preparat unic impotriva mușcă
turilor de șarpe a fost obținut 
de oamenii de știință din Uz
bekistan. După cum se știe, 
medicii dispun astăzi de un nu
măr destul de mare de seruri 
cu această destinație, dar fie
care din ele acționează numai 
împotriva mușcăturilor unei a- 
numite specii de șerpi. Savanții 
uzbeci au obținut un antidot 
unic care conferă protecție si
gură contra mușcăturilor celor 
mai veninoși șerpi. Pentru ob
ținerea lui. cercetătorii au ino
culat animalelor de laborator, 
treptat, mici doze de venin de 
la acești șerpi. După patru ci
cluri de imunizare (fiecare de 
60—70 de zile), in organismul 
animalelor apar anticorpi spe
cifici care acționează asupra 
diferitelor specii de șerpi. De 
la aceste animale s-a obținut 
noul ser, a cărui producție de 
serie va Începe in curind.

• MONSTRUL DIN 
ANZI. In regiunea Quiruvilca, 
în Anzii din nordul Perului, 
și-ar fi făcut apariția, după 
spusele localnicilor, un monstru 
înspăimintător in lungime de 9 
metri. Aducind cu un șarpe cu 
o strălucire de argint a pielii, 
monstrul părăsește in nopțile 
cu lună lacul unde se adăpos
tește, atacind turmele de oi șl 
terorizind sătenii. Ceea ce in
trigă — arată „International 
Herald Tribune", care publică 
știrea — este faptul că semna
lările asupra enigmaticului 
monstru au început odată cu 
deplasările de teren datorate 
puternicului cutremur ce a lo
vit ținutul cu citeva luni in 
urmă.
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