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LA 1 MAI, în întrecerea socialistă,

aprllle, tovarășul Nicolae 
Comunist Român, președin

tele Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul britanic 
JONATHAN STEEL, corespondent pentru mal multe țâri europene al 
ilarului „Tho Guardian", căruia

Dupâ cum t-a mal anunțat, la 2 
Ceaușescu, secretar general al Partldqlul

l-a acordat următorul Interviu:

r

r

cu realizări demne

de marile evenimente ale acestui an

Planul pe 4 ani ai cincinalului — îndeplinit!
BAIA MARE. (Corespondentul „Scinteii", Gh. Susa). — Simbătă la 

prins, minerii de la Ilba. județul Maramureș. au fost întimpinați la 
ieșirea din subteran cu alese cuvinte de laudă : cu minereul extras in 
ziua de 6 aprilie colectivul acestei exploatări miniere și-a îndeplinit 
integral planul de extracție de 
4 ani ai cincinalului.

Cu prilejul obținerii acestui 
comitetul oamenilor muncii de 
dețul Maramureș, au adresat o telegramă 
Ceaușescu. „închinăm această valoroasă realizare a minerilor noștri, 
cu deosebită stimă și devotament, alegerii dumneavoastră in frun
tea statului și poporului român, celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei de sub dominația fascistă, precum și celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român".

In atmosfera sărbătorească a întilnirii din curtea minei, cind 
toate privirile se îndreptau cu admirație spre fețele lor emoțio
nate. minerii și-au asumat un nou angajament : acela de a realiza 
pinâ la sfirșitul anului sarcinile de plan pe întregul cincinal.

metale — in echivalent — pe primii

important succes, comitetul P.C.R. și 
la Exploatarea minieră Ilba, din ju- 

tovarășului Nicolae

Record la polietilenă
PITEȘTI (Corespondentul „Scinteii". Ghcorghe Cirstea) : în luna 

martie a.c.. colectivul fabricii de polietilenă din cadrul Combinatului 
petrochimic Pitești și-a depășit sarcinile de plan cu 700 tone de polie
tilenă, cifră care indică cea mal mare producție obținută de unitate de 
la intrarea sa in funcțiune. Succesul se datorează bunei organizări a 
muncii, folosirii integrale a utilajelor și timpului productiv, dimi
nuării consumurilor specifice de catalizatori. De evidențiat preocuparea 
colectivului unității pentru diversificarea nomenclaturii de fabricație 
care, in prezent, cuprinde 52 sortimente de 
polietilena de Pitești își găsește o utilizare

polietilenă. Ca urmare, 
mai largă în economie.

32 000 tone oțel și laminate
în întrecerea socialistă in cinstea celei de-a XXX-a aniversări a 

eliberării patriei și a Congresului al XI-lea al partidului, colectivul 
Combinatului siderurgic Hunedoara a realizat, de la începutul anului, o 
producție marfă suplimentară în valoare de peste 41 milioane lei. Si- 
derurgiștii hunedoreni au elaborat pină acum întreaga cantitate de 
20 000 tone otel Martin si electric — cit se prevedea in angajamentul 
inițial să dea in plus pină la finele anului. Ei au livrat, de asemenea, 
peste prevederi 12 000 tone laminate din sortimente de oțeluri cu înalte 
performanțe calitative șl au depășit planul de livrare la export cu 
11 700 000 lei valută. Succesele de pină acum și hotărirea siderurgiștilor

ÎNTREBARE : Vreau să vă 
felicit cu prilejul învestiturii 
dumneavoastră ca președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Sint deosebit de fericit 
că sint primul ziarist pe care 
îl primiți in această calitate.

Domnule președinte, v-aș 
ruga să explicați principalele 
rațiuni care au dus la schim
bările intervenite recent in 
aparatul de stat și de partid. 
Ce efect vor avea aceste mo
dificări asupra politicii in
terne și externe a României ?

Obiectivul principal al întrecerii slderurglștilor reșițeni este obținerea pen
tru prima dată in Istoria combinatului a unui milion tone de oțel, in 
toate secțiile se desfășoară o muncă concentrată pentru realizări supe

rioare. In Imagine : aspect din secția montaje și agregate siderurgice 
Foto : S. Cristian

de a obține realizări cit mai mari In acest an jubiliar au determinat 
colectivul combinatului să-și majoreze angajamentele cu 10 milioane 
lei la producția marfă, 10 000 tone de oțel și cu 35 000 000 lei la be
neficii suplimentare. (Agerpres)

5,5 milioane kWh economii
întreprinderea de rețele electrice Timișoara a înregistrat, de la în

ceputul anului, o economie de 5,5 milioane kWh energie electrică, can
titate ce reprezintă mai mult de jumătate din angajamentul anual 
înscris in chemarea la întrecere adresată tuturor unităților similare din 
țară. în același timp, colectivul întreprinderii a devansat o serie de 
lucrări pentru modernizarea rețelelor de transport și distribuție, prin 
dotarea liniilor cu izolatori de mare rezistență, extinderea susținerii 
cablurilor cu stilpi din beton, ridicarea tensiunii in mai multe zone de 
alimentare din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin. înainte de ter
men au fost date, de asemenea, în exploatare noi instalații de transport, 
stații de transformare ș.a.

SEMANARII PORUMBULUI
A început o săptămînâ de vîrf 

pentru lucrările agricole, deoarece 
de ieri, in majoritatea județelor, 
s-a trecut cu toate forțele la se
mănatul porumbului. Este un a- 
devărat examen pentru oamenii 
muncii din agricultură, pentru spe
cialiști și organele !-
trucit executa
rea aceslei lu
crări la termenul 
prevăzut și, mai 
ales, respectarea 
normelor de ca
litate prezintă 
cca mai mare 
Însemnătate pen
tru obținerea 
unor recolte mari 
de porumb la 
hectar. Condi
țiile climatice din această primăva
ră sint diferite de cele din anii 
precedenți ; de aceea și tehnolo
giile trebuie adaptate acestor con
diții noi.

Aplicarea diferențiată a măsuri
lor agrotehnice a stat și stă la baza 
obținerii unor recolte mari, expe
riența multor unități agricole de 
stat și cooperatiste evidențiind din 
plin acest lucru. In fiecare an. con
dițiile climatice sint mai mult sau 
mai puțin favorabile. Totuși, in nu 
puține cazuri au existat diferențe

agricole, in-

mari de recoltă între unitățile a- 
gricole vecine și cu condiții de 
climă și sol asemănătoare, ceea ce 
a demonstrat că nu peste tot se 
aplică tehnologiile stabilite. Prin 
urmare, insămînțările constituie 
prima și una din cele mai im
portante probe ale examenului pe

terenurile respective, iar reparti
zarea hibrizilor de porumb s-a 
făcut ținîndu-se seama de condi
țiile specifice din fiecare-zonă. Toate 
aceste condiții trebuie 
din plin, incepînd de 
nerea seminței

Cînd, în ce condiții, în cit timp 
trebuie să fie executate lucrările

care II dau specialiștii și mecani
zatorii la cultura porumbului.

Se cuvine relevat că au fost 
create condiții materiale și tehnice 
pentru obținerea unor recolte bune 
la hectar. Aproape întreaga supra
față destinată acestei culturi a 
fost arată din toamnă, iar acum în 
primăvară s-au desfășurat ample 
acțiuni in vederea intreținerii co
respunzătoare a terenului. La a- 
ceasta se adaugă cantitățile mari 
de îngrășăminte naturale și chi
mice care au fost administrate pe

folosite 
la 

in pămint.
In aproape toa

te județele s-a 
încheiat semă
natul culturilor 
din prima epo
că, a sfeclei de 
zahăr și florii- 
soarelui. Acum 
toate forțele tre
buie dirijate la 
pregătirea tere
nului și semăna
tul porumbului, 

lucrări care se înlănțuie, necesitind 
a fi executate una după alta. Este 
momentul să înceapă această lu
crare ? Așa cum a rezultat și din 
ancheta întreprinsă de ziarul nos
tru — publicată duminică, și la 
care au răspuns numeroși cerce
tători — in județele din sudul, 
estul și vestul țării sint create 
condiții pentru începerea semăna
tului.

In primăvara acestui an există

(Continuare in pag. a IlI-a)

pu-

RĂSPUNS : Schimbările care au 
avut loc recent au fost determi
nate de necesitatea unei mai bune 
organizări a activității noastre, ți- 
nînd seama de experiența de pînă 
acum, în vederea soluționării mai 
eficiente a problemelor, eliminării 
unor paralelisme și creșterii spiri
tului de răspundere în muncă in 
toate domeniile.

în ce privește efectul acestor 
modificări asupra politicii Româ
niei, doresc să subliniez că politica 
noastră internă și externă este 
elaborată de congresele partidului 
și de conferințele naționale. Mă
surile organizatorice — de felul 
celor stabilite recent, ca și de ori
ce fel — nu pot și nu vor afecta 
sub nici o formă politica generală 
internă și externă a țării. Sperăm 
insă că aceste modificări vor exer
cita o influență pozitivă, în sensul 
îndeplinirii mai ferme a sarcinilor 
de dezvoltare economico-socială și 
de ridicare a bunăstării poporului, 
al înfăptuirii neabătute — ca și 
pînă acum — a politicii externe, 
de colaborare și pace cu toate sta
tele lumii.

ță a principiilor socialiste de retri
buire a oamenilor muncii, cores
punzător cu cantitatea și calitatea 
muncii, cu contribuția adusă la 
dezvoltarea generală a societății. 
Totodată, am urmărit reducerea 
raportului prea mare intre veni
turile maxime șl cele minime, 
prin creșterea mai substanțială a 
retribuțiilor mici. Prin acest ra
port — care în actuala lege va fi 
de circa 1:6 — se urmărește să 
se asigure condițiile corespunză
toare de retribuire a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii 
potrivit cu munca lor, fără a exa
gera veniturile unora. Pornim de 
la faptul că necesitățile oamenilor 
sînt în multe privințe asemănă
toare, că odată cu ridicarea ni
velului de cultură, de calificare și 
specializare a muncitorilor este 
necesar să crească și nivelul lor 
de retribuire.

te probleme de soluționat, că ac
tuala conferință constituie doar 
începutul așezării relațiilor pe 
principii noi ; ca atare, ne pro
nunțăm pentru constituirea orga
nismului permanent care să asi
gure menținerea contactelor din
tre statele participante la confe
rință și să organizeze — atunci 
cînd se va ajunge la un acord 
prin consensul tuturor statelor — 
noi reuniuni care, fără nici o în
doială, vor mai fi necesare în vfi- 
tor. Cînd vor avea loc asemenea 
conferințe este greu de spus ; dar 
pentru a asigura înfăptuirea unei 
securități reale, inclusiv pentru a 
soluționa problemele dezarmării 
și alte probleme care se mai pun 
în Europa, sint necesare o serie 
de reuniuni — și este in interesul 
tuturor popoarelor ca ele să albă 
loc și în viitor.

ÎNTREBARE : Am înțeles 
că noua lege privind retri
buirea muncii urmărește, în
tre altele, reducerea diferen
ței între nivelul maxim și ni
velul minim de retribuire a 
muncitorilor. Care este sen
sul acestor măsuri ?

RĂSPUNS : Noua lege urmă
rește să asigure realizarea în via-

(Agerpres)

în hala de montaj cazangerie a 
întreprinderii mecanice de utilai 

chimic din Capitalâ

Luni. 8 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe publicista egipteană Sa
kina El Sadat, șefa secției externe a 
revistei ilustrate „Al Mousawav", 
redactor-șef adjunct al revistei pen
tru femei „Hawwa".

La întrevedere a participat tova
rășul Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Publicista egipteană a arătat că 
îi revine plăcuta însărcinare 
de a transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, 
un mesaj de deosebită prietenie și 
simpatie din partea președintelui 
Republicii Arabe Egipt. Anwar El 
Sadat, și a soției sale, Djihan Sadat.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, in numele său 
și al tovarășei Elena Ceaușescu, 
un salut cordial și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire pre-

Generalizarea
primei trepte a
învățămîntului

liceal

z*

Hol construcții de locuințe la Sighișoara

ți IsâS

Decolări și aterizări. 
Supersonicele brăzdea
ză stratosfera... Rache- 
tiș'.ii aleargă spre 
rampe... In tăcerea 
sălii de specialitate 
se strecoară vag lar
ma motoarelor de a- 
fară. Un căpitan poar
tă. încă, 
cordarea 
exercițiu, 
de studiu 
tii și a panopliei cu 
scheme e întrerupt de 
un glas : „Nu-mi iese 
un calcul, tovarăși !“. 
Si toti se intorc con
trariat!... Afară, radio
locatoarele se rotesc, 
se rotesc... Un soldat 
de la plutonul doi e 
necăjit că la hangare 
i s-a schimbat căciu
la... Printr-un teledis- 
pecer vibrează : „Ve
rificați starea do func
ționare a complexului 
și raportați !“... Pe 
poarta nr. 1 intră in
structorul de partid 
de la eșalonul su
perior... In semiintu-

în ochi în- 
noptii unul 
Calmul orei 
în fata hăr-

IN PAGINA A IV-A

nericul unei săli, ca
poralul plansetist fre
donează un cintoc...

întrerup rindurile, 
întrebindu-mă dacă 
acest ..cind-vărită" de 
reporter este adecvat 
problematicii atit de

afirm — al unui anu
me eroism. Citind a- 
cestea, unii vor spu
ne că, desigur, in 
mediul militar din 
care se inspiră auto
rul, noțiuni ca eroism 
sau vitejie sint ve-

ÎNTREBARE : Conferința 
pentru securitate și cooperare 
in Europa se apropie treptat 
de sfirșitul celei de-a doua 
etape. După părerea dumnea
voastră, ar trebui ținută o 
nouă conferință de acest gen 
in viitorul apropiat ?

ÎNTREBARE : Ce rol con
siderați că trebuie să joace 
țările mici și mijlocii in ve
derea găsirii unei soluții 
pentru criza din Orientul 
Apropiat ? Ar fi necesar ca 
ele să ia parte la conferința 
de pace de la Geneva ?

RĂSPUNS : România a acordat 
șl acordă-o mare atenție Confe
rinței general-europene. Noi aș
teptăm ca în cadrul conferinței să 
se adopte documente care să așe
ze relațiile dintre statele conti
nentului pe principii noi, de ega
litate, respect, neamestec în tre
burile interne și, totodată, să 
creeze cadrul une? largi colaborări 
multilaterale în toate domeniile 
de activitate, eliminîndu-se toate 
restricțiile existente.

Ne pronunțăm pentru realiza
rea la nivel înalt a celei de-a treia 
etape, spre a marca însemnătatea 
istorică a acestei conferințe, care 
deschide o eră nouă în colabora
rea dintre statele europene și, 
deci, în dezvoltarea vieții inter
naționale.

In ce privește problema unei 
noi conferințe, pornim de la fap
tul că în Europa rămin încă mul-

RĂSPUNS : în ce privește pro
blemele Orientului Mijlociu, Româ
nia s-a pronunțat în mod constant 
pentru soluționarea pe cale poli
tică a conflictului, în spiritul re
zoluțiilor Consiliului de Securitate. 
Am considerat întotdeauna că a- 
ceasta presupune retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967, rea
lizarea unor asemenea înțelegeri 
care sâ garanteze integritatea și 
suveranitatea tuturor statelor din 
zonă.

Totodată, am considerat că este 
necesar să se asigure poporului 
palestinean dreptul la autodeter
minare, ceea ce presupune să aibă 
posibilitatea de a-și organiza via
ța în concordanță cu năzuințele 
sale naționale, inclusiv dreptul de 
a-și constitui un stat propriu in
dependent.

Pornind de aici, apreciem că în 
realizarea acestor obiective trebuie 
să acționeze în primul rînd țările 
direct interesate, dar și alte state, 
inclusiv țările mici și mijlocii, în
deosebi din Europa și Africa, in
teresate în realizarea unei păci
(Continuare in pag. a V-a)

ședintelui Anwar El Sadat și soției 
sale.

în cursul convorbirii, care a avut 
loc apoi, publicista Sakina El Sad>£ 
a relevat rolul important pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
avut și îl are pentru realizarea des
tinderii in Orientul Mijlociu, acțiu
nile sale în acest sens fiind apre
ciate ca acțiunile sincere ale unui 
prieten al poporului egiptean șt al 
celorlalte popoare arabe, ca o con
tribuție reală în direcția instaurării 
unei păci drepte și trainice in a- 
'ceastă parte a lumii. Iată de ce, a 
spus publicista 1
tovarășului Nicolae 
președinte al Republicii 
România a fost primită 
satisfacție în - ■ 
prieteni arabi.

Felicitind călduros pe secretarul ge. 
neral al Partidului Comunist Român, 
Sakina El Sadat a urat președinte
lui Nicolae Ceaușescu noi succese 
in activitatea sa de mare răspundere 
pusă în slujba prosperității continue

egipteană, alegerea 
Ceaușescu ca 

Socialiste 
. ____ cu muita
Egipt și de ceilalți

a României socialiste și a poporului 
român.

Evocind convorbirile deosebit de 
cordiale pe care le-a avut acum doi 
ani, la Cairo, cu președintele An
war El Sadat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat cu satisfacție 
faptul că înțelegerile și acordurile 
convenite cu acest prilej se înfăp
tuiesc in bune condiții. A fost ex
primată dorința României socialiste, 
a poporului român, de a extinde 
conlucrarea multilaterală dintre cele 
două țări și popoare.

În continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a răspuns la unele între
bări ale publicistei egiptene privind 
poziția României față de situația din 
Orientul Mijlociu, evoluția relațiilor 
româno-egiptene, precum și in legă
tură cu experiența țării noastre în 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în domeniul lăr
girii continue a colaborării econo
mice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o1 atmosferă de caldă cordialitate.

Cu privire la convocarea Comitetului Politic
Consultativ al statelor participante

la Tratatul de la Varșovia
w »

în conformitate cu înțelegerea 
realizată, la mijlocul lunii aprilie 1974 
la Varșovia va avea loc consfătuirea

ordinară a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

chiar bine parcurs, și 
asumarea viitoarelor 
osteneli, a riscurilor 
unor recunoașteri pri
vind neimplinirile tre
cute. care ți se dato
rase. oare acel mai 
repede, mai bine, nu

fost inspectați de o 
comisie a Ministeru
lui Apărării Naționa- 

Cei care cunosc 
știu ce in- 

in-

le.
armata .
seamnă o atare ... 
spectie, cind se veri
fică totul, de la ca-

Ostașii înălțimilor albastre
serloase pe care în
cerc s-o abordez : au
tocritica. Dar mă gră
besc să precizez că 
cele ce urmează nu 
intenționează să glo
seze in jurul... con
ceptului. cl vor să 
surprindă autocritica 
în chip de act — nu 
exagerez, cred, dacă

hiculate, cu predilec
ție. chiar și in vreme 
de pace. " "
oare acel mai repede, 
mai bine, in orice 
muncă, in care se cu
prind și confruntările 
cu noile obiective, 
mat grele și reconsi
derările critice ale u- 
nui drum parcurs.

Poate. Dar

acteste, adesea, un 
Intr-un fel eroic ?

Zilele trecute mă 
aflam in cabinetul u- 
nui tovarăș general. 
Cei pe care îi coman
dă. făcind parte din 
trupele de apărare 
antiaeriană a terito
riului. au dat recent 
un examen greu : au

paritatea morală a oa
menilor oină la sta
rea tehnicii, de la or
dinea si disciplina pe 
toate treptele pină la 
zborul fanteziei, 
spiritului novator în 
rezolvarea misiunilor. 
Trupele la care m-am 
referit au obținut 
calificativul „foarte

al

bine". Șl aveam să în
treb pe tovarășul ge
neral acolo, în cabi
netul său de lucru, 
cum s-a realizat ur
cușul pină aici. A stat 
și s-a gindit mult. 
Poate recompunea in 
minte imagini ca ace
lea cu care am în
ceput rindurile de 
față. Apoi, a spus că 
drumul in urcuș a în
semnat un fel de 
continuă recunoaștere 
a punctelor slabe. Un 
fel de autoreglare in
dividuală și colectivă.

Peste citeva ore. pe 
aerodrom. Se pregă
tea zborul de a doua 
zi. In sălile comple
xului de invățămînt 
programat, la simula
tor. in fata unor pu
pitre de comandă sau 
a unor scheme am

Colonel L. TARCO

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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^FAPTUL] 
!DIVERS; 
| Lecție

de curaj
Pe islazul comunei Balcani ■ 

(Bacău) a Izbucnit un incendiu. I 
Din cauza vintului șl a ierbii I 
uscate, flăcările s-au extins cu ’ 
repeziciune și asupra pădurii de I 
la marginea satului. Se impunea I 
o intervenție rapidă. Toți sătenii • 
s? aflau însă pe cimp, iar pom- ■ 
pierii tocmai la Bacău, cale de I 
zeci de kilometri. Cei mai apro- j 
piați de locul incendiului erau 
elevii școlii, care au sărit ime- I 
dial, care cu cazmale, care cu I 
lopeti și cu găleți, incepînd lup- I 
ta cu flăcările, cu fumul înecă- « 
cios. După mai bine de două I 
ore incendiul a fost potolit. | 
Cind au sosit pompierii si pă
rinții, elevii tocmai incheiau cu I 
brio lecția lor de curaj. I

Un musafir | 
nepoftit
la... „Farul“ i

La poarta clubului sportiv * 
„Farul"-Constanța a bătut din... i 
copita un musafir cu totul I 
neobișnuit : un vițel de vreo 60 | 
kg. Vițel care avea Ia activ o 
„performanță" de invidiat : din- I 
tr-un camion in viteză, execu- I 
tind un original, dar periculos • 
„triplu salt", a nimerit la clubul I 
„Farul". Aici a fost găzduit cite- I 
ra zile. dar. nefiind găsit pă- | 
gubașul, a fost dus la abator. 
Dar și măcelarii, cit sint ci de I 
măcelari, n-ou cutezat să ridice I 
cuțitul asupra mindreței de vi- • 
țel, căutîndu-l și ei pe păgubaș. ] 
L-au găsit cu greu in persoana ] 
șoferului Petre Stan, care il I 
„pierduse" pe drum spre ingrâ- . 
șătoria de la Adamclisi.

Pentru 
posteritate

întreprinderea de industriali- I 
zare a laptelui Slatina trebuia ■ 
să ridice 120 de kilograme sirmă I 
de la Pitești. Pentru ridicarea I 
ei a trimis autoduba 21-OT-19D9. ’ 
condusă de Alexandru Șerban. I 
Dar șoferului i s-a spus să nu I 
meargă singur — deși se putea I 
și astfel — șl că e ..musai și i 
neapărat" să fie însoțit de un I 
delegat. Dar in loc de unul, șo- | 
ferul s-a trezit in autodubă cu 
3 (trei) delegați : o statisticiană i 
(delegație 00213), un arhivar I 
(delegație 00214) și un merceo- » 
log (delegație nr. 86). Dacă mer- i 
ecologul, să zicem. își justifica I 
prezența pentru recepție, dacă. | 
să presupunem, prin absurd, că 
avea nevoie și de... statisticiană. I 
pentru a număra pină la 120, ce I 
nevoie o fi fost de arhivar ? ’ 
Probabil să strîngă delegațiile | 
pentru arhivă. Să afle și poște- I 
ritatea... !

Putea să fie o ] 
catastrofă...

B. Ioan (de 11 ani), din Cu- ' 
gir. a vrut să vadă dacă e-n 1 
stare să oprească un tren inain- I 
te de a ajunge la semnal sau I 
in stație. A luat o bucată de . 
fier lungă de aproape un metru I 
și jumătate și a așezat-o peste I 
șinele căii ferate, intre Sibot și 1 
Cugir, la km 10 -r 100. După I 
ce 14 vagoane au trecut hodoro- I 
gind peste bucata de fier, tre- I 
nul s-a oprit, scrișnind. Se pu- • 
tea intimpla b catastrofă. Intre- I 
bat de ce a făcut ce-a făcut, | 
B.I. a răspuns : „Din joacă și 
din curiozitate". O joacă peri- | 
culoasă...

Cine 
o întîlnește... i

Avind un defect la nas (turtit 
în partea de lingă ochi), tinâra I 
Elena Postolache. din comuna I 
Probota, județul Iași, in virstă I 
de 18 ani. a plecat, împreună i 
cu tatăl său, la o clinică din I 
București pentru a i se face o | 
operație de chirurgie plastică. 
Medicii au examinat-o și au ho- I 
tărit și data operației, dîndu-i I 
fetei încredere, speranță. La in- • 
toarcere insă, in Gara de Nord, ■ 
in timp ce tatăl cumpăra bile- I 
tele de tren, fata a dispărut și | 
nu s-a mai intors acasă nici 
pină in prezent. Părinții roagă I 
pe cei care o intilnesc să-i spu- I 
nă că este așteptată acasă, la • 
ai ei, cu același dor și drag. I

Cu chibritul . 
la benzină 1

Văzlnd mai multe autovehicu- I 
le parcate in ograda cooperativei • 
agricole din Petrova (Maramu- I 
reș), Vasile Hosciuc, din Valea I 
Vișeului, a încercat să sustragă | 
benzină din rezervorul unuia . 
dintre ele. Cum era întuneric I 
beznă și nu putea să vadă care I 
din rezervoare are mai multă 1 
benzină, după ce a desfăcut bu- I 
șonul unuia a aprins un chibrit. I 
Și. ce nu văzuse el înainte, au | 
văzut oamenii de la depărtări . 
de kilometri : o pălâlaie care I 
cuprinsese întreaga ogradă. Pa- I 
gubele provocate de nesăbuința 
lui V.H. se ridică la peste 20 000 I 
de lei. Firește, el „s-a ars" la I 
buzunare, dar o întrebare rămine • 
deschisă : ce-or fi păzit, in I 
noaptea aceea, paznicii coope- I 
rativei ?

Rubrlcâ redoctatâ de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinteil*  <

Concret, din experiența modelării comuniste
a tinerilor de către membrii partidului

In urmă cu citeva zile, la între
prinderea de mecanică fină-Bucu- 
rcșii a fost primit in rtndurile co
muniștilor electricianul Dragoș Năs- 
tase. Nu vom descrie emoția si 
bucuriile firești ale linărului și ale 
tovarășilor săi. Și nici răspunderea 
cu care utecistul devenit membru 
de partid a privit acest moment cu 
totul aparte din viata sa. Insistăm 
insă asupra sublinierii făcute de mai 
mulți participanti la adunare : la 
formarea linărului ea meseriaș cu 
înaltă calificare, ca om cu nivel po
litic si cultural ridicat (este student 
la cursurile serale ale institutului dc 
snbingincri) și o conduită morali 
exemplară au avut o contribuție ho
tărî toarc comuniștii, colegi dc mun
că. S-au citat multe fapte care rele
vă rezultatele concrete ale unor pre
ocupări consecvente pentru educarea 
in spirit revoluționar a tinerilor din 
intreprindere, roadele practicii dc a 
„încredința" tineri unor comuniști 
pentru a se ocupa dc pregătirea lor 
multilaterală.

Dar ce arată această experiență ? 
în primul rind. că are o însemnă
tate deosebi'ă încredințarea unei a- 
s-'menea sarcini unor tovarăși care 
se bucură dc prestigiu și autoritate 
in colectiv, care au aptitudini do 
educatori ai tinerilor. Am întrebat 
mni multi tineri din atelierul lucrări 
speciale cine este, după părerea lor, 
cel mai bun muncitor, cxcmnlu pen
tru întregul colectiv ? Toți au 
pronunțat numele rectificatorului 
Gheorghe Constantin, pe care fan
tele de muncă cotidiană l-au impus 
ca o autoritate în meserie. Exemple 
înaintate in muncă și în viata de 
fiecare zi. adevărate modele de ur
mat oajnenl pe care tinerii i-iu în
drăgit sint și matriterii Nicolae 
Burcă. Ion Picui, Vasile Stănescu, 
r-c* ificatorul George Tancu și a’tii. 
Ei ii ajută pe tineri să se perfecțio
neze în meserie, ii educă in spiritul 
muncii pline de abnegație, al creș
terii răspunderii fală de îndeplini
rea sarcinilor de producție si a tu
turor îndatoririlor sociale.

Pornind de la faptul că în între
prindere lucrează peste 1 700 de ti
neri. numeroși tovarăși au primit 
sarcina să se ocupe de pregătirea 
profesională și de educația politică 
și morală a doi-trei tineri. Comite
tul de partid a trasat acestor „peda
gogi" comuniști sarcina să acorde, in 
primul rind. o atenție deosebită per
fecționării pregătirii profesionale a 
tinerilor, intrucit utilajele și mașinile 
moderne d^ înaltă tehnicitate, cu 
care este dotată întreprinderea, sint 
minuite de muncitori a căror virstă 
nu depășește 22—23 de ani. De 
aceea, comuniștii îi îndrumă pe ti
neri să învețe continuu, îi contro-

loază asupra modului cum se pregă
tesc pentru cursurile de calificare și 
de ridicare a calificării, țin legătura 
cu profesorii și instructorii acestor 
cursuri pentru ca lecțiile teoretice 
să fie strins legate de cerințele din 
secțiile do producție. Totodată, ei 
dezvoltă la tineri dragostea față de 
meserie, Interesul și pasiunea pen
tru însușirea tehnicii noi. Este no
tabil și faptul că datorită eforturilor 
stăruitoare ale comuniștilor, toți ti
nerii din întreprindere învață, iar 
cei 70 de absolvenți al cursului de 
calificare au intrat în producție cu 
două luni mal devreme, cu o hună 
pregătire profesională. în mod siste
matic. organizațiile do partid iniția
ză expuneri, dezbateri pe diferite 
teme politice, științifico etc., pentru 
a ajuta tinerii să dobindească un

nădejde, au creat în colectivele unde 
lucrează o atmosferă de colegiali
tate, de înțelegere față de cerințele 
lor firești. S-a reușit astfel să se 
formeze incă de la început relații 
trainice, prietenești ; încrederea ară
tată tinerilor a generat, la rindul 
ei, încredere în propriile lor forțe și 
în cei care-i îndrumă.

într-adev&r. La atelierul de freze, 
tinărul Gheorghe Bărăitaru era la 
un moment dat cam abătut, venea Ia 
Serviciu, lucra, dar parcă fără mare 
spor. Sesizindu-se, comunistul Con
stantin. Lăcraru, care avea răspun
derea educării lui, a aflat. într-o 
discuție, că supărarea are ca motiv 
refuzul de a fi transferat la atelie
rul d ’ prelucrat plăcuțe vidia, unde 
se simțea mai atras. El s-a consul
tat cu șeful sectorului, cu maiștri și

larg orizont de cunoștințe, să înțe
leagă temeinic mersul dezvoltării 
societății socialiste in patria noastră.

Indrumînd tinerii care li s-au în
credințat, comuniștii transmit aces
tora nu numai cunoștințele lor pro
fesionale. tainele meseriei, ci șl ex
periența lor de viață, modul cum 
trebuie să se comporte în întreprin
dere șl in afara ei.

— încercăm să-i scutim pe tineri 
să se lovească fără rost „de pragul 
de sus", ne spunea tovarășul Mihail 
Mirică, secretarul organizației de 
bază de la secția prelucrări meca
nice. Energiile vîrstei lor trebuie 
orientate cu mai mult folos spre 
acțiuni utile societății și nu irosite. 
Iată, in întreprinderea noastră, mulți 
tineri care vin să lucreze n-au mal 
avut contact cu viața de uzină. De 
aceea, membrii de partid care au 
sarcina educării tinerilor se ocupă 
de ci nu numai în cele opt ore de 
program, ci și după aceea ; ii înso
țesc deseori în orele libere la că
minele unde locuiesc, la diferite 
spectacole șl manifestări sportive, 
în excursii. în acest mod ei se pot 
apropia și mai mult de tineri, se în
cheagă relații bazate pe o sinceră 
prietenie reciprocă. S-a intimplat. 
nu de puține ori, ca tinerii noi ve- 
niți in întreprindere, la primul con
tact cu secțiile și atelierele, să se 
simtă copleșiți de ceea ce văd, să li 
se pară greu. In aceste momente, 
comuniștii au fost sfătuitorii lor de

împreună au ajuns Ia concluzia că 
cererea tinărului este îndreptățită. 
Transferul a fost aprobat, iar mem
brii de partid, noii colegi de muncă 
i-au acordat incredere, l-au ajutat 
în continuare, preluind, ca să spu
nem așa. ștafeta in educarea tinăru
lui. Acum, G. Bărăitaru este unul 
dintre fruntașii atelierului de prelu
crat plăcute vidia.

Comuniștii de la întreprinderea de 
mecanică fină acordă o atenție deo
sebită dezvoltării spiritului de dis
ciplină muncitorească în rindul tine
rilor. Procedind cu pricepere și răb
dare, organizațiile de partid de aici 
îmbină poziția fermă, princioială, cu 
varietatea mijloacelor politico-edu
cative. folosind permanent influența 
ooiniei înaintate ca mijloc eficace 
de cultivare a responsabilității comu
niste. într-o adunare generală a or
ganizației de bază de la secția pre
lucrări mecanice s-a dezbătut fap
tul că unor strungari tineri, printre 
care Gheorghe Crăinescu și Con
stantin Potop, nu li se repartizau 
lucrări de categorie corespunzătoare 
pregătirii lor. din care cauză nu-și 
realizau normele. Comuniștii au 
hotărit ca maiștrii, șefii de echipe 
să acorde un mai mare ajutor mun
citorilor tineri pentru perfecționarea 
pregătirii lor profesionale, le-au ce
rut să-i sprijine atunci cind la unele 
operații 
greutăți.

Educația tineretului este susținu
tă și prin diverse forme ale muncii 
politico-educative, organizațiile de 
partid inițiind acțiuni cu adresă 
precisă, menite să contribuie la în
tărirea disciplinei, a răspunderii 
fiecărui tinăr față de sarcinile În
credințate. Agitatorii, agitația vi
zuala, gazetele de perete șl satirice 
popularizează rezultatele bune obți
nute de tineri in producție, exem
plele înaintate in muncă, iau atitu
dine împotriva manifestărilor de in
disciplină și chiul. Pentru a cita un 
singur exemplu, notăm că în secția 
prelucrări mecanice a sectorului II, 
Li gazeta, satirică „Ariciul" a apărut 
caricatura tinerilor Constantin Tu- 
dose. Radu Simbcteanu, Vasile Cio- 
banu ș.a. care s-au dovedit a fi nedis
ciplinați, nu folosesc cele opt ore de 
muncă, iar agitatorii au organizat 
dezbateri pe tema întăririi disciplinei 
in producție.

Totuși in munca politico-educativă 
mai sint incă neajunsuri.

— N-am reușit să extindem pre
ocupările noastre — ne spunea to
varășul Petre Dobrescu, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere — in egală măsură și in peri
oadele cind tinerii nu sint la lucru. 
Iată, de exemplu, puține acțiuni se 
organizează cu cei peste 300 de ti
neri care locuiesc in căminele între
prinderii, deși aici pot avea loc 
dezbateri pe diferite teme educati
ve, expuneri. Brigada artistică de 
agitație prezintă programe destul 
de rar și nu totdeauna acestea au 
un caracter concret. Planul de 
excursii și vizite la locuri istorice și 
mari obiective inăltate in anii con
strucției socialismului, plan întoc
mit de organizația U.T.C. și comite
tul sindicatului, nu prea a fost res
pectat. Totodată, ne propunem ca 
în viitorul apropiat să înființăm in 
întreprindere o echipă cultural-ar- 
tistică a tineretului, care va pro
mova, prin repertoriul său, cîntecul 
și dansul cu tematică revoluționară, 
folclorul autentic.

Am notat in însemnările de față 
doar citeva aspecte din experiența 
unei organizații de partid dintr-o 
mare întreprindere în educarea ti
neretului pentru muncă și viată, in 
spirit revoluționar. Este de reținut, 
desigur, in primul rînd, preocuparea 
constantă a organizației de partid 
pentru ca educarea fiecărui tinăr in 
spirit revoluționar să constituie pen
tru fiecare comunist o sarcină con
cretă de partid. O educație multila
terală, cu ecouri durabile, cu efecte 
profunde în dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tinerilor.

INITIATIVE

o Simplu schimb de unelte. Peste 800 de studenți din Tg. Mureș, 
la sfirșit de săptămină, au lăsat stiloul, bisturiul, planșeta pentru 
a pune mina pe hirlețe șl lopeți. Intr-o singură zl ei au săpat un ca
nal de 380 m, dislocind peste 1 000 m c pămint. Pină la sfîrșitul lunii 
ci vor totaliza, ne asigură Francisc Hermann, student in anul I la 
I.M.F., 4 500 m 1 de canal, ceea ce va Însemna înlăturarea excesului 
de umiditate de pe 300 ha teren fertil. (Fotografia aparține autorului).

• Un cabinet de informare cetățenească a luat ființă pe lingă Con
siliul popular municipal Tirgoviște. Reprezentanți ai tuturor instituțiilor 
locale stau la dispoziția cetățenilor, oferindu-le informații cu privire 
la legislația in vigoare, probleme edilitar-gospodărcști. curente și 
perspectivă, construcția sau cumpărarea unor locuințe, probleme 
interes comun sau strict familial etc.

de 
de

• In orașul Moldova Nouă — ne scrie Dușan Iovanovici — . 
lîngă grădinițele existente, devenite ncincăpăloare. au fost amenajate 
alte citeva in noile cartiere : în blocul 8 — o grădiniță și un cămin ; 
in blocul 3 — o grădiniță ; blocul 20 — o grădiniță. Cu spațiile de 
joacă respective, firește.

NOU

pe

• O nouă centrală telegrafică a fost pusă In funcțiune în orașul 
Bistrița. S-a creat, astfel, posibilitatea sporirii numărului de abonați 
telex din Bistrița cit și din celelalte localități din județ. Tot din 
Bistrița am mai recepționat o știre de ultimă oră : a fost dat in 
folosință hotelul „Coroana de aur". Noul edificiu dispune de 216 
locuri, restaurant, bar de zi, sală de recepții, restaurant cu autoservire, 
unități de coafură și frizerie, florărie, artizanat, un spațios garaj 
subteran.

deosebite intimpină
Vasile MIHAI

O invitație la
grădinițele din Vaslui

DIN POȘTA RUBRICII

deunic
Instantaneu din parcul bucureștean Cișmigiu

fi mai ac- 
prilej am

Vasile JANCU 
corespondentul „Scînteli'

aleofilmululoMew

Pentru verificarea acti
vității in grădinițele, cre- 
ș?le și căminele de copii 
din Vaslui, consiliul oră
șenesc F.U.S. a repartizat 
două echipe de control 
obștesc. Sint multe, sint 
puține ? își fac ele dato
ria ? Să vedem...

Creșa Fabricii de con
fecții din Vaslui, ampla
sată la cițiva pași de lo
cul dc- muncă al membri
lor echipei desemnată să 
o controleze.

— A trecut echipa de 
control obștesc pe la dv ? 
— întrebăm.

— Se pare că a fost o 
dată prin iulie 1973, dar 
de atunci... Și avem ne
voie de ajutor din par
tea echipei.

— Registru 
control aveți ?

— Nu.
Grădinița nr. 5 (cupla

tă cu creșă).
— Au trecut pe la noi 

in control mulți tovarăși, 
dar de echipele cetățe
nești n-am auzit — ne 
snune sora șefă a creșei. 
Cit privește registrul, ini
țial am avut unul, dir 
ulterior a fost desființat. 
Dacă nimeni nu venea să 
consemneze ceva in el ! ?

Medicul Maria Zavate, 
care răspunde de leagă
nul de copii al spitalului 
și de creșa nr. 5. adaugă : 
„Păcat că echipele ob
ștești nu trec prin unită
țile repartizate. Vocea au
torizată a obștii ar pu
tea impulsiona rezolva
rea multora din greută
țile noastre actuale".

Continuînd . sondajul, 
am înțeles că in sectorul 
investigat — creșele. gră
dinițele și căminele din 
Vaslui — controlul ob
ștesc este in momentul 
de față practic inexis
tent. Echipele actuale 
sint insuficiente numeric, 
iar membrii care le al
cătuiesc nu-și fac dato
ria.

Dar iată și opinia u- 
neia dintre responsabilele 
echipelor. Dumitra Cucu : 
„Nu știam că trebuie să 
controlez vreo creșă. 
Parcă răspundeam de o 
alimentară...". Maria Că- 
tărău, șefa celeilalte echi
pe : „Am fost pe la cite
va unități, dar n-am con
semnat nimic in scris". 
„Cum. n-ai fost informa
tă (intervine Adriana 
Darie, președinta comite
tului sindical pe între
prindere) câ nu mai ac
tivezi la grădinițe, ci in 
comerț ?“

Aducind la cunoștința 
tovarășului Nicolae Ignat,

secretar al consiliului o- 
rășcnesc F.U.S., cele con
statate, am primit urmă
torul răspuns :

— E drept, am neglijat 
acest domeniu al contro
lului obștesc. Recent insă 
am reorganizat toate e- 
chipele din oraș, recru- 
tind și alți oameni care, 
sperăm, vor 
tivi. Cu acest

făcut și o instruire 
care o vom repeta, 
de ce cred că, pe viitor, 
sprijinul echipelor se va 
face simțit și in sectorul 
de creșa și grădinițe.

...în ce ne privește, 
promitem că vom reveni.

• Râspunzind la cele sesizate ziarului de controlo
rul obștesc Ion Cernătescu. din Pitești, str. G. Coșbuc 
40 consiliul municipal al F.U.S.— sub semnătura pre
ședintelui Alexandru Popescu, prim-secretar al comi
tetului municipal al P.C.R, — ne comunică : „Verificîn- 
du-se cele sesizate, s-a constatat că ele sint juste, 
prin faptul că gestionarul Dobre Alexandru de la 
magazinul alimentar nr. 25 — Găvana a refuzat să 
dea voie echipei să facă control și nu a luat măsuri 
de îndreptare a lipsurilor constatate in unitatea pe 
care o conduce. Ca urmare, s-a stabilit Înlocuirea 
din funcție a gestionarului D. A.“.

• Urmare a articolului publicat în ziarul „Scinteia"
dsn 27 februarie a.c., intitulat „O zi la Iași", condu
cerea stației C.F.R. ne face cunoscute următoarele : 
„Ne însușim criticile aduse in legătură cu constatările 
din stația C.F.R. Iași privind deficiențele in buna 
servire a publicului călător, drept pentru care s-au 
luat măsuri ca permanent personalul de serviciu să 
întrețină o stare de curățenie corespunzătoare in toate 
încăperile, iar pentru aerisirea corespunzătoare a săli
lor de așteptare s-au făcut intervenții pentru dotarea 
stației cu ventilatoare. S-au luat, totodată, măsuri ca 
registrul unic de control să se găsească in perma
nență la biroul de mișcare, pentru a fi consultat de 
echipele de control. Articolul respectiv s-a prelucrat 
cu tot personalul stației C.F.R. Iași, pentru ca fiecare 
salariat să urmărească modul de întreținere a stării 
de curățenie la fiecare loc de muncă, inclusiv la cele 
ce servesc publicuL......................
acordat".

o Cristache Sălcianu, din comuna Grojdibodu, județul 
Olt : „In urma apariției în ziarul „Scinteia" a notei 
critice cu privire la activitatea echipelor de control 
obștesc din comuna noastră, lucrurile încep să se în
drepte. Există o mai mare preocupare atit pentru 
mobilizarea echipelor de a merge pe teren, cit și 
pentru finalizarea constatărilor făcute. Socotesc insă 
că dacă membrii echioelor vor dovedi in continuare 
aceeași stăruință, situația serviciilor publice din co
muna noastră se va îmbunătăți și mai mult".

• Un caz cu toiul ieșit din comun : in ziua 
de 26 februarie a.c.. echiaa repartizată să veri
fice depozitul de materiale de construcții din Drobeta 
Turnu-Severin a fost poftită afară din unitate de 
către responsabilul depozitului. Deplasindu-se la fața 
locului, o echipă specială de control a fost martora 
unor fapte tragice: din cauza nerespectârii normelor de 
protecție a muncii (ulterior s-a constatat că salariaților 
de aici nu li se mai făcuseră instructaje de 4 luni) a fost 
accidentat mortal un cetățean (in timpul manevrării 
vagoanelor din depozit). Lista deficiențelor găsite la 
fața locului a fost extrem de lungă. E mai mult decît 
posibil că există o strinsă legătură intre refuzul res
ponsabilului de a da voie echipei să-și facă datoria 
și starea de lucruri din depozit. Sintem siguri că cei 
vinovați vor fi sancționați pe măsura faptelor.

Și noi manifestăm aceeași certitudine. De altfel, 
vom mai informa cititorii asupra acestei situații.

Vă mulțumim pentru ajutorul

Rubrică realizată de
Mihai IONESCU

-J

(Urmare din pag. I)

intilnit... elevi silitori, 
concentrați la maxi
mum ; școlari care 
învățau, repetau, iși 
creau probleme și le 
rezolvau. Ucenicii ? 
Erau ași ai aviației ! 
Unii trecuti de 40—45 
de ani. Pot da și 
nume : locotenent-co- 
lonelul Sturzoiu, ma
iorul Idolu. locote- 
ncnt-colonelul Virag... 
Ati văzut. probabil, 
avioanele lor săge- 
tind văzduhul și cali
grafiind ne cer acele 
cozi albe de cometă. 
Antrenindu-se. 
diind. i 
punctele 
doua zi
Chiar și o peliculă ce 
adusese rezultate bune 
din stratosferă era 
privită sub zece diop
trii : se căutau punc
tele slabe.

Așa s-a mers și 
spre ..foarte bine" : 
căutîndu-se mereu 
punctele slabe. Totuși 
unele nu fuseseră des
coperite oină in ziua 
examenului ! Nimeni 
nu uită aici că-n o- 
rele unei probe grele, 
in fata comisiei de in
specție. tocmai unul 
dintre așii zborului — 
care de altfel este și 
maestru al sportului 
— a intirziat o zeci
me’ de secundă in 
timpul picajului, exe- 
cutind cu o oarecare 
eroare
pra unei tinte teres
tre. De aceea maeștrii 
trebuie să rămină și

ei ucenici... si nu nu
mai in profesia in 
care frîntura de clipă 
poate fi decisivă...

...Și supersonicele 
își iau zborul, altele 
coboară pe pistă» și 
fiecare episod al zbo
rului este supus, apoi, 
unei analize migă
loase. Piloții își asu
mă riscul autoevaluă
rii. Uneori, mai greu 
decît riscul snectacu-

stu-
iși căutau... 

slabe. A 
i se zbura.

tragerea asu-

o Recentă descoperire Ia Covasna : Chiar în Incinta spitalului de 
boli cardiovasculare s-a descoperit un izvor de apă minerală cu pro
prietăți curative in vindecarea bolilor care se tratează în acest spital. 
Pentru punerea lui in valoare a și început construcția unei baze de 
tratament : 40 vane cu apă caldă, un bazin cu apă minerală, o mofetă 
de mare capacitate, săli de odihnă și de așteptare etc.

• Trei restaurante piteștene („Negoiul", „Doi cocoși" și „Ciocirlia"), 
aflate in preajma unor școli, au inființat pensiuni pentru elevi. Masa 
li se servește elevilor chiar în școală (costul unui meniu, la ale
gere — 7 lei) după care urmează pregătirea (supravegheată) a 

. lecțiilor.

CITITORII NE SESIZEAZĂ
o Roata înțepenită. „în octombrie 1973 am cumpărat, prin poștă, 

de la „Universalcoop", o uruitoare pentru cereale. De primit am 
primit-o repede, ne scrie Maria Cloroiu, din comuna Mircea Vodă, 
județul Tulcea. Dar ce folos dacă roata era spartă ! „Universalcoop- 
m-a sfătuit să trimit roata să mi-o înlocuiască. Am trimis-o, la 12 no
iembrie. dar nici pină in ziua de astăzi n-am primit alta mai bună. A 
venit primăvara, cloștile au scos pui și n-am cu ce să le fac uruiala, 
să le dau de mincare. Să se fi înțepenit roata aceea pe undeva ?“.

• In perimetrul viitorului oraș-satelit al municipiului Pitești — 
Colibași — a fost dat în folosință un modern dispensar. Noua unitate 
sanitară dispune de cabinete de medicină generală, pediatrie, stoma
tologie. de laboratoare de analize și de tehnică dentară, dotate cu 
aparatura corespunzătoare.

o In stațiunea balneoclimaterică Călimănești și-a Început de cu- 
rind activitatea o modernă clinică de balneologie specializată in tra
tarea și recuperarea pacienților cu afecțiuni digestive, urologice și 
reumatice. Avind capacitatea de 80 de locuri, această unitate sanitară 
este dotată cu aparatură ultramodernă și dispune de cadre medicale 
cu o înaltă pregătire.

• La cunoscutele băi de sare de la Slănic-Prahova se desfășoară 
în ultima vreme o intensă activitate de modernizare. Aici, alături de 
extinderea obiectivelor existente, se întreprind lucrări pentru începe
rea construcției unui modern complex de odihnă și tratament.

o Pe teritoriul județului Harghita, specialiștii au depistat și inven
tariat peste 1 000 de izvoare de ape minerale cu caracteristici terapeu
tice deosebite. Pentru valorificarea lor, in acest an vor fi înființate 
noi linii de imbuteliere. care vor asigura livrarea a peste 150 milioane 
sticle de apă minerală pe an. In anii actualului cincinal, volumul in
vestițiilor destinate valorificării apelor minerale din județul Harghita 
se ridică la aproape 100 milioane lei.

• Patru cereri — nici un răspuns. „Lucrez într-o Întreprindere cu 
flux continuu, astfel că nu m-am putut duce personal la U.E.I.L.-Plo- 
iești pentru a-mi scoate adeverința de care aveam nevoie spre a 
dovedi că am lucrat 3 ani acolo. M-am adresat, deci, cu o cerere în 
scris. Nu o singură dată, ci de patru ori, prin recomandate cu con
firmare de primire, la 18.11. 13. VI. 4.XII.1973 și la 5.II.1974. Stăruința 
mea, iși încheie scrisoarea Gheorghe Gh. Podaru, din comuna Malu 
cu Flori, județul Dîmbovița, nu a zdruncinat însă nepăsarea celor de 
la U.E.I.L.-Ploiești. Nici acum n-am primit adeverința".

în asemenea spirit, 
cu așa oameni au 
mers escadrilele, pas 
cu pas. spre ..foarte 
bine" și merg mai de
parte. Același tovarăș 
general îmi spunea : 
..Avem organizații de 
partid combative."

Printre cei ce 
susținut examenul 
specției amintite 
fost și rachetiști 
radiolocatoriști.

au 
in-
au 
si 

Mă

bilite de comandament, 
să rezolve in timp 
mai scurt — in scopul 
perfecționării lor — 
situații mult mai com
plicate decit înainte. 
N-aș vrea să intru in 
detalii strict militare, 
doar atit că e vorba, 
printre altele, despre 
descoperirea si com
baterea unor tinte 
aeriene ce „atacă" o- 
biective de la foarte

nu gustă luni si luni 
in șir plăcerea de a 
hoinări fără tintă pe 
un bulevard astfaltat. 
purtiti de șuvoiul pie
tonilor. Nu este, in
tr-un fel. eroic ca in 
numele răspunderii 
pe care o ai. al per
fecționării in muncă 
să-ti asumi noi înăs
priri ale vieții și așa 
aspre — ostășești ! — 
pe care o duci ?

Ostașii înălțimilor albastre
loaselor evoluții la 
18—20 de mii metri 
altitudine sau al acro
bațiilor aeriene. dar 
și-1 asumă ..cu picioa
rele De Dămint".

Dar cunosc din via
ta lor și momente 
despre care, cînd scrii 
cuvinte ca risc, dra
matism, puse alături 
de cel de autocritică, 
nu trebuie încadrate 
in ghilimele. A fost 
mai de mult : cu doi 
dintre piloti, într-o 
clipă de răscruce, s-a 
intimplat ceva grav, 
acolo, sus. în aer. Fie
care știa bine ce a- 
vea 
tru 
tuși _ ______ —
tat și analizat cazul, 
fiecare il disculpa De 
celălalt. asumindu-și 
toată vina.

să urmeze pen
sei vinovat. To

cind s-a cerce-

simt tentat să aduc 
in pagina de ziar ta
bloul auster al unor 
rampe de lansare din
tre dealuri bintuite a- 
cum de vintoase. al 
unor lansări ce cutre
mura firea, al unor 
săli unde pe ecrane 
se adună cerul și vi
brează nervos lumina 
liniilor electronice, al 
unor antene rotitoare 
de radiolocatie ca u- 
riașe mori de vint... 
Dar tema propusă mă 
obligă să mă opresc, 
din nou, doar asupra 
stilului autocritic ai 
muncii de aici. După 
cucerirea calificativu
lui maxim, instrucția 
s-a inăsprit mult. Ca
drele si ostașii își im
pun ei înșiși, desigur 
in ideea atingerii u- 
nor aliniamente eta-

mare și foarte 
altitudine, 
pe direcții 
etc. Firește. _
pun teluri mai mari, 
nu se mulțumesc cu 
cele atinse, dar unde 
este dramatismul au
tocriticii ? — vă veți 
întreba. Este aici, este 
prezent, este evident. 
Pentru că acești 
meni, 
după 
lauri _  ___ _
condițiile de pregătire 
de luptă, duc și așa. 
și au dus și pină a- 
cum o viată severă, 
chiar dincolo de locul 
de muncă. Foarte 
multi dintre ei se 
scoală dimineața la 4 
si jumătate ca să a- 
jungă din vreme la 
posturi, unii, mai cu 
seamă radiolocatoriștii.

mică 
simultan, 

diferite 
iși pro-

oa-
care tocmai 

cucerirea unor 
iși Înăspresc

Am cunoscut, cu un 
timp în urmă, și am 
pus ne hirtie un caz 
petrecut la rachetiști. 
ne care il reiau acum. 
Un maior avusese 
aici o funcție de co
mandă. dar treburile 
n-au mers bine. S-a 
îndepărtat de ostașii 
săi. ei de dinsul, 
rapoartele.
— ....Gata cu
canalele
Azimut... ___ _____  ,
„Țintă prinsă H — în
cepeau să nu mai con
ducă la finalizările 
scontate. Maiorului i 
s-a luat comanda. Se 
preconiza mutarea sa 
intr-o altă garnizoană. 
Oricum, aici avusese 
funcția aceea de co
mandă și... Dar el a 
raportat, și-a expri
mat părerea ii h o

și
comenzile 

_ toate 
..Căutare, 

înălțime...".

adunare de partid, că 
nu ar dori să plece. 
„Aici vreau să repar 
ceea ce 
ral". Și

Așez
colectiv __ ,____
al înăspririi condiții
lor de pregătire — 
cind poate te așteptai 
la o anumită euforie 
în urma înaltului ca
lificativ dobindit — 
alături de actul atit 
de simplu., individual, 
al unui om care vrea 
..tot aici"- să repare 
ceva — deși te aștep
tai poate la dorința 
sa de a fi cit mai de
parte de locul unde a 
gustat • amarul unui 
eșec. Sint, cred, amân
două. momente nu 
lipsite de dramatism 
ale autocriticii — ca 
mod de gindire și de 
existentă. In aseme
nea spirit moral, atit 
de comunist, cu ase
menea oameni au 
mers trupele acestea, 
pas cu pas. spre 
„foarte bine". Și 
merg mai departe.

...Făcînd o asociație 
de idei, sint tentat să 
aștern din nou cu- 
vinle-comenzi din lu
mea lor. a celor din 
apărarea antiaeriană : 
„Căutare !... înălți
me !... Țintă In
acest an al marii ani
versări și al Congre
sului partidului, ele 
semnifică pentru co
muniști. pentru între
gul personal de aici 
și hotărirea de a urca 
alte și alte trepte pe 
drumul datoriei și al 
împlinirilor ostășești.

am de repa- 
a rămas, 
acum actul 
și conștient

f
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IN FIECARE JUDEȚ-BAZĂ PROPRIE

DE APROVIZIONARE CU LEGUME
Plantările decurg bine

Caraș-Severinul era. 
pini in urmă cu doi- 
trei ani. unul din ju
dețele care-și asigura 
cea mai marc parte 
din necesarul dc legu
me prin mutații din 
alte județe. Analizind 
această situație, comi
tetul județean de par
tid a stabilit un pro
gram de dezvoltare 
a legumiculturii care 
prevede crc$ crea su
prafețelor cultivate și 
a producțiilor. astfel 
ca pină in anul 1975 
să se producă pe plan 
local toate legumele 
necesare pentru ne
voile județului.

Pornindu-se de la 
balanța consumului pe 
județ, organele agri
cole au stabilit, in 
funcție de condițiile 
specifice din fiecare 
cooperativă agricolă, 
suprafețele și sorti
mentele ce trebuie cul
tivate. Astfel. deși 
planul dat dc Ministe
rul Agriculturii era de 
1200 ha. cooperativele 
agricole și-au propus 
să cultive cu legume, 
tn plus. încă 500 ha. in 
•pedal cu legumele 
deficitare : tomate, ar
dei și varză. An d-’ an. 
nu se reușea produce
rea pe plan local a în
tregului necesar de 
cartofi. La indicația 
biroului comitetului 
județean de partid, 
anul acesta s-a prevă
zut creșterea suprafe
țelor cultivate de la 
1100 ha la 2000 ha. 
Toate aceste masuri 
sir.t foarte bune, do
vedind preocuparea or
ganelor de partid și 
agricole județene pen
tru crearea unei baze 
proprii de produce
re și aprovizionare 
cu legume. Am urmă
rit ce se face pentru 
ca programul stabilit 
să se înfăptuiască 
punct cu punct. La le
gume verdețuri — sa
lată. ceapă, spanac — 
fată de 90 ha au fost 
lnsămlnțate 151 ha. Si

tuația operativă la zi 
arată că și la legumele 
timpurii și de vară 
există garanția reali
zării planului. La to
mate timpurii este 
asigurat Întreg nece
sarul de fire pentru 
30 ha. S-au plantat 
deja 23 ha cu varză 
timpurie din 35 plani
ficate. 7 ha cu gulioare 
din 10 ha și se lu
crează la lnsămînțatul 
venei de vară pe 85 
ha prevăzute

Despre sirgulnța și 
conștiinciozitatea cu

CARAȘ- 
SEVERIN

care se lucrează în 
grădinile de legume 
ne-am convins vizitind 
cooperativa agricolă 
Gherteniș. Aici, la fer
ma legumicolă, toată 
activitatea a fost or
ganizată in acord glo
bal, stabilindu-se ta
rife diferențiate la 
mia de lei venituri. 
Simbătă. 6 aprilie, co
operatorii lucrau la 
însămințarea tomate
lor de vară în răsad
nițe. la completarea 
golurilor la varza tim
purie care a fost plan
tată mai din timp și 
ia plivitul răsadurilor 
de vinete și ardei. In 
același mod se lucrea
ză și în cooperativele 
agricole din bazinul 
Moldovei — Belobreș- 
ca. Sușca. Pojejena, 
Moldova Veche, So- 
col. în cele din bazi
nul Caransebeș — O- 
breia. Iazu, Limboca, 
Caransebeș și altele.

Cum acționează or
ganele județene de 
specialitate ca să se 
asigure producerea 
cantităților de legume

stabilite la fiecare sor
timent? „Aceasta este 
acum preocuparea 
noastră principală — 
ne arăta tov. ing. Wer- 
lein Laurențiu, de la 
întreprinderea județea
nă de legume și fructe. 
Cele patru centre de 
legume și fructe — O- 
ravița. Caransebeș, Re
șița și Bozovici — au 
stabilit, pentru fieca
re cooperativă agrico
lă din aceste bazine, 
grafice de însămînțn- 
re și plantare a legu
melor in perioadele 
optime și pe suprafe
țele prevăzute. Dar nu 
ne mulțumim cu atit 
Specialiștii noștri, îm
preună cu șefii fer
melor legumicole, au 
trecut — in fiecare co
operativă agricolă cul
tivatoare de legume — 
la măsurarea cu me
trul și verificarea în 
teren a suprafețelor 
declarate ca însămân
țate, pentru a vedea 
dacă se resnectă su
prafețele stabilite pen
tru fiecare sortiment 
de legume în parte**.

Pină acum, suprafe
țele declarate ca în- 
sâmînțate corespund 
cu cele planificate. 
Verificările făcute s-au 
dovedit foarte utile, 
deoarece au scos în e- 
vidență unele neajun
suri. Bunăoară, în 
controlul făcut la co
operativa agricolă 
Vermeș s-a constatat 
un răsad rar și ne
uniform la vinete și 
ardei. De .aceea, s-au 
ins.ămînțat in olus 160 
mp de răsadniță cu a- 
ceste legume. La fel, 
la cooperativa agrico
lă Buchin răsadul 
tomate de vară fiind 
rar nu asigura nece
sarul de fire, din care 
cauză s-a stabilit în- 
sămînțarea a încă 60 
mp cu răsaduri.

Aurel PAPADIUC 
Nicolae CĂTANA

Se înfăptuiesc 
măsurile stabilite

Tn județul Prahova, 
județ cu o pondere ri
dicată a populației 
urbane, organele de 
specialitate, la indica
ția comitetului jude
țean de partid, au în
tocmit un amplu pro
gram pentru asigura
rea integrală a consu
mului de legume și 
cartofi din producție 
proprie. Acum, acest 
program se află in 
curs de înfăptuire. 
După cum ne relata 
ing. Aurel Furfurică, 
directorul general al 
direcției agricole, 
principala atenție se 
acordă acțiunilor ce 
vizează ridicarea pon
derii legumelor tim
purii. Tn răsadnițe și 
în serele intercoopera- 
tiste și do stat s-au 
produs circa 82 mili
oane de răsaduri de 
tomate, ardei, vinete, 
iar alte citeva milioa
ne s-au contractat cu 
unități din județul 
Buzău. Pe cele 4 091 
ha destinate legumelor 
în cîmp și 980 ha cul
turi succesive au fost 
transportate peste 
60 000 tone de îngră
șăminte organice. Ti- 
nind seama de condi
țiile acestei primăveri, 
lucrările în cîmp au 
fost devansate. Pină 
acum au fost insămîn- 
țate și plantate 1 170 
ha legume, față de 870 
ha cit era prevăzut 
pentru această epocă. 
Cele mai mari supra
fețe s-au realizat în 
cooperativele agricole 
Drăgănești — 48 ha, 
Șirna — 45 ha. Cioca
nii de Jos — 46 ha. 
Albești. Brazi și Fili- 
pești-Tirg — cite 34 
ha fiecare. Aceste mă
suri, ca și cele referi
toare la udarea si în
treținerea culturilor o-

feră premise pentru o 
recoltă sporită.

Tn cooperativele a- 
gricole Gherghița, Fi- 
lipcști-Tirg sl in alte 
unități au fost create 
ferme model pentru 
producerea legumelor. 
Formații mixte de 
cooperatori și mecani
zatori lucrează În a-

PRAHOVA

cord global toate cul
turile de tomate, ar
dei, ceapă, rădăcinoa- 
se etc. Este de rele
vat, totodată, că orga
nele agricole și consi
liile populare au acor
dat o mare atenție fo
losirii mai Intense a 
terenurilor situate In 
intravilan pentru cul
tivarea legumelor. In 
total, gospodăriile 
populației vor cultiva 
anul acesta 1 200 ha 
cu legume, în cea mai 
mare parte timpu
rii șl extratimpurii.

In cadrul „progra
mului legumicol" al 
județului este prevă
zută și asigurarea con
sumului de cartofi 
din producție proprie. 
Dintre cele 3 000 ha 
destinate acestei cul
turi. o suprafață de 
600 ha — amenajate 
pentru Irigat — repre
zintă sarcina specială 
unde s-a prevăzut o 
recoltă de 30 000 kg de 
cartofi la hectar. Pen
tru a folosi mai bine 
condițiile naturale și 
baza materială exis
tentă, cultura cartofu
lui a fost amplasată 
pe microzone situate

în raza consiliilor in- 
tercooperatlste Văleni, 
Măgurele, Ploiești și 
Poienari. întreaga su
prafață a fost fertili
zată cu îngrășăminte 
naturale și chimice, 
în unitățile cultiva
toare continuă. în ritm 
intens, lucrările de 
plantare, urmind ca, 
In citeva zile, să fie 
încheiate pe Întreaga 
suprafață.

Pentru aproviziona
rea in cit mai bune 
condiții a populației, 
fără a se apela la mu
tații de legume din 
alte județe, este ne
voie să se asigure iri
garea neîntirziatâ a În
tregii suprafețe insă
mințate sau cultivate 
și să se treacă la apli
carea udărilor de a- 
provizionare pe toate 
terenurile ce urmează 
a fi plantate cu roșii, 
ardei, vinete etc. Este 
adevărat, in cooperati
vele agricole din raza 
consiliilor intercoope- 
ratiste Inotești, Plo
iești și Drăgănești. co
operatorii au irigat 
cea mai mare parte 
din suprafețele cu ră- 
dăcinoase, ceapă ver
de și alte culturi. To
tuși. irigarea terenuri
lor cu legume verde
țuri — insămințate in 
toamnă pentru consu
mul din această peri
oadă — este întirziată, 
ceea ce poate diminua 
producția unor sorti
mente solicitate de 
consumatori. Este ne
cesar să se țină seama 
de caracterul secetos 
al primăverii, să se 
folosească mai intens 
utilajele pentru irigat 
în toate unitățile a- 
gricole.

C. BORDEIANU

In lotul semlncer de la ferma nr. 7 a I.A.S. Mihdlleștl, județul Ilfov, „aripile" de ploaie bat continuu

MUNCĂ SPORNICĂ PE OGOARELE SIBIENE
O dată insămințate și ultimele 

terenuri prevăzute cu sfeclă de za
hăr și alte culturi timpurii, meca
nizatorii și membrii cooperativelor 
agricole din județul Sibiu au tre
cut cu toate forțele la erbicidarea 
suprafețelor ce urmează a fi se
mănate cu porumb boabe și cereale 
păioase, ca și la însămințarea ulti
melor 1 000 ha (din. cele 11 000 pla
nificate) cu trifoi. „In fapt, ne-a 
spus inginer Mihail Tiller, direc
torul direcției agricole județene, 
mai avem de trecut un singur hop 
— asigurarea seminței de cartofi 
pentru ultimele 800 ha — ca să 
încheiem in întregime și cu un ca
lificativ bun prima parte a acestei

campanii. Așteptăm acum încălzi
rea solului, pentru a trece La in- 
sămințarea porumbului. Prin mă
surile luate, printre care pregă
tirea aproape integrală a terenu
rilor (15 000 ha din cele 20 500 pla
nificate), vom căuta să imprimăm, 
din primele zile, o viteză de 2 000 
ha pe zi. incit în cel mult 10 zile 
să încheiem lucrările și la această 
cultură".

O vie activitate poate fi intîlnl- 
tă in aceste zile și in atelierele 
S.M.A. „Se lucrează peste tot, cu 
rezultate excelente, la verificarea 
și repararea utilajelor pentru re
coltarea furajelor și culturilor de

vară — ne-a spus inginerul Iile 
Cătoiu, directorul trustului pentru 
mecanizarea agriculturii. O deose
bită atenție acordăm calității lu
crărilor de reparații a C.S.U.-uri- 
lor, cositorilor, încărcătoarelor. E 
hotărîrea noastră fermă ca întreaga 
suprafață de trifoi, ghizdei, lu- 
cernă să fie recoltată și transfor
mată in semisiloz. Si experiența 
bună a cooperativelor agricole 
Bratei, Cristian, Ocna Sibiului, Ar- 
pașu de Jos, Pelișor și altele va 
fi generalizată".

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii"

Fabrica de ciment din Co
marnic (secție a întreprinderii 
de lianți din Brașov) este 
din cele mai vechi unități 
acest fel din țară. Aici _ .. 
creat, in decursul anilor, un va
loros colectiv de muncă, avind 
o bogată experiență.

In curînd, fabrica de la Co
marnic va fi supusă unui am
plu proces de întinerire, de mo
dernizare. Lucrările — care vor 
consta in înlocuirea și moder
nizarea unor utilaje, în introdu
cerea pe scară largă a mecani-

una 
de 

s-a

zării și automatizării proceselor 
de producție și a operațiilor de 
descărcare-incărcare a materii
lor prime și produsului finit — 
vizează citeva obiective majore : 
sporirea productivității orare a 
agregatelor, creșterea producției 
de ciment alb larg utilizat in 
lucrările de finisare a construc
țiilor, protejarea mediului am
biant, utilizarea șisturilor bitu
minoase drept combustibil și 
component al materiei prime. 
Una din liniile de fabricație a 
cimentului alb își va spori de

două ori 
ție, jar 
utilizată 
mentării

• nologice ___ ____________—
noi, printre care un loc de frun
te îl va ocupa găsirea unor pro
cedee de valorificare a șisturilor 
bituminoase și a deșeurilor re
zultate din procesul de ardere. 
Dat fiind experiența acumulată 
la Comarnic în ultimii ani. se 
prevede ca o parte din utilajele 
necesare modernizării fabricii 
să fie executate prin autodotare.

capacitatea de produc- 
o altă linie va fi 
în vederea experi- 
unor procese teh- 

și compoziții chimice

r

Un nou succes al constructorilor de la I.C.M.S.-Galați

A fost aprins focul la 4 noi celule de la laminorul Slebing
Luni, 8 aprilie, ora 10,30. Un 

nou eveniment înregistrat de 
constructorii „cetății de foc" de 
pe malul Dunării, la Galați. De 
data aceasta, la laminorul Sle
bing, cap de flux in zona lami- 
noarelor. A fost aprins focul 
pentru uscarea șl încălzirea zi
dăriei refractare, in vederea 
trecerii lor in producție la 4 
noi celule, 39—42, in cadrul lu
crărilor de extindere a capaci
tății laminorului Slebing. Amă
nuntele ni le-a furnizat ingine
rul Gigi Slătineanu, directorul 
grupului de șantiere laminoare 
al I.C.M.S.-Galați :

— Succesul înregistrat se da- 
torește, în cea mai mare mă
sură, eforturilor depuse de con
structori, montări și instalatori- 
electricieni, precum și specia
liștilor in reglaje, conduși de 
maistrul șef de lot Constantin 

Truță, inginer Nicolae Papada- 
tu, maistrul Filimon Nicolae și. 
respectiv, inginerul Sterian 
Ciurlea. Lucrind zi și noapte, 
printr-o bună organizare a 
muncii, ei au reușit să ciștige 
50 de zile față de termenul pre
văzut prin planul de stat, ceea 
ce va permite intrarea mai de
vreme în producție a celulelor 
respective. Aceasta creează po
sibilitatea colectivului din la
minorul Slebing să obțină o 
producție suplimentară de sle- 
buri pentru relaminare. Este un 
succes la care vom adăuga și 
altele, în vederea intimpinăril 
celor două mari evenimente ale 
anului — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului — cu 
realizări deosebite.

Tudorel OANCEA
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)
posibilitatea ca semănatul porum
bului să se facă mai devreme și 
intr-o perioadă mai scurtă, de ma
ximum 8—10 zile bune de lucru. 
Experiența unităților agricole frun
tașe a dovedit că obținerea unor 
recolte mari la hectar este hotă- 
rită. Intre altele, de respectarea 
momentului optim de începere a 
semănatului acestei plante. Aceasta 
este determinată de temperatura 
solului, care trebuie să se mențină 
la adîncimea de semănat, mai mul
te zile consecutiv, în limita a 8— 
10’C, ceea ce s-a atins deja în 
cea mai mare parte a țării. De 
aceea, este necesar ca inginerii a- 
gronomi să urmărească zi de zi 
temperatura solului la adîncimea 
de incorporare a seminței si, cind 
s-a ajuns la cea indicată, să dea 
semnalul de începere a lucrărilor.

O condiție principală pentru exe
cutarea semănatului la un bun ni
vel calitativ este pregătirea unul 
pat germinativ corespunzător. Ți- 
nindu-se seama de condițiile clima
tice din acest an, ministerul a re
comandat ca, în preziua semănatu
lui. terenul să fie lucrat la adinci- 
mea la care se vor încorpora se

mințele. Procedîhdu-se în acest fel 
se evită pierderea apei din pămint, 
se asigură o bună răsărire. Ca și 
în ceilalți ani, pentru această pri
măvară s-a asigurat sămință 
hibridă pentru întreaga supra
față prevăzută a fi cultivată cu 
porumb. De asemenea, s-a făcut o 
mai bună repartizare pe zone na

V

SEMANAREA PORUMBULUI
turale a hibrizilor, urmărindu-se 
ca in fiecare unitate agricolă să se 
cultive 2—3 hibrizi valoroși, cu pe
rioade de vegetație diferită. In a- 
cest caz se creează condiții pen
tru o mai mare certitudine a pro
ducției, se face o eșalonare mai 
bună a lucrărilor de Îngrijire și 
recoltare, putindu-se elibera din 
vreme o parte din terenuri în ve
derea însămînțărli, in perioada op

timă, a griului de toamnă. Acum, 
la semănat, se cere să se respecte 
cu cea mai mare răspundere struc
tura hibrizilor folosiți, să se 
înlăture tendința des intîlnită în 
alțl ani cind se făcea abuz de fo
losirea hibrizilor tardivi.

Rezerva mică de umezeală din 
sol impune ca, mai mult decît in 

alți ani, să se acorde o atenție de
osebită respectării pe întreaga su
prafață a celei mai bune adincimi 
dc semănat, realizării unei densi
tăți corespunzătoare. In acest scop, 
ministerul a recomandat ca boa
bele să fie incorporate la adinci- 
mea maximă prevăzută în tehnolo
gii. în ce privește desimea, s-a pre
văzut ca, în funcție de conținutul 
de apă al solului, să se facă re

glări ale numărului de plante pen
tru a se stabili un echilibru între 
consumul de apă și existența ei in 
sol. De la semănat trebuie să se 
asigure numărul corespunzător de 
plante pentru un an normal, iar 
dacă lipsa apei din sol se va face 
simțită în continuare, numărul lor 
va fi redus prin lucrările de rărit

Sarcina specialiștilor și a mecani
zatorilor este de a asigura ca trac
torul să lucreze cu viteză redusă, 
pentru ca distribuirea și îngropa
rea boabelor in sol să fie uni
forme.

Semănatul porumbului la timp 
și la un nivel calitativ superior 
este condiționat de grija ce se a- 
cordă bunei organizări a muncii, 
utilizării raționale a tractoarelor și 
mașinilor. De aceea, conduce

rile întreprinderilor agricole de 
stat, cooperativelor agricole, ale 
stațiunilor pentru mecanizarea a- 
griculturii au datoria să urmă
rească, zi cu zi, folosirea cu ran
dament maxim a tractoarelor și 
mașinilor agricole, repartizarea o- 
perativă a acestora acolo unde este 
mai mare nevoie de ele.

Trecerea cu succes a primului 
examen al recoltei de porumb din 
acest an — insămînțările — impune 
ca specialiștii să asigure respecta
rea tuturor normelor privind cali
tatea patului germinativ, momentul 
optim de însămințare, densitatea și 
adîncimea de îngropare a semințe
lor. De aceea, ei trebuie să se afie 
tot timpul pe teren, în mijlocul 
mecanizatorilor, pentru a acorda 
asistența tehnică necesară, asigu- 
rind astfel executarea lucrărilor de 
însămințare a porumbului la un ni
vel agrotehnic înalt.

Sarcini mari revin acum organe
lor județene de partid, de stat și 
agricole, organizațiilor de partid și 
consiliilor populare comunale. Pen
tru însămințarea în bune condiții a 
porumbului ele trebuie să mute 
centrul activității lor în unitățile 
agricole, acolo unde se pun bazele 
recoltei din acest an.

r în vara anului trecut, mai multe anchete întreprinse de ziarul „Scin- 
teia" în intreorinderi industriale din Capitală au relevat o serie de nea
junsuri in privința utilizării gazului metan, faptul că se tergiversa trans
punerea in practică a unor măsuri tehnice și organizatorice menite să 
determine reducerea substanțială a consumului acestei prețioase resurse 
naturale Am reluat vechiul ..itinerar", propunindu-ne să analizăm modul 
în care s-a acționat pentru remedierea deficientelor constatate, pentru 
aolicarea prevederilor Decretului Consiliului de Stat cu privire la mă
surile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasă a 
«ombustibililor și energiei.

Pentru început, iată-ne la între
prinderea de articole de sticlărie. 
După ce precizăm scopul revenirii 
noastre in intreprindere, directorul 
acestei unități, ing. Grigore Togan, 
ne întrerupe :

— Dacă anul trecut am fost cri
ticați in ziar, acum avem cu ce să ne 
mindrim. De unde, la mijlocul 
anuiui trecut, rezulta că s-a con
sumat mai mult gaz metan decit 
era planificat, în al doilea semes
tru s-a recuperat această depășire, 
pentru ca, pină la urmă, să sc eco
nomisească 3 737 tone combustibil 
convențional.

— Care este fundamentul aces
tui rezultat ?

— îndeplinirea cu rigurozitate a 
unui program de măsuri tehnice, 
•imple in aparență, dar cu efecte 
mari. Bunăoară, am reușit să ne 
procurăm toate materialele nece
sare și. in consecință, am făcut 
toate reparațiile planificate la cup
toare. Cu această ocazie s-au mo
dificat arzătoarele, s-au Izolat bol
țile cu cărămizi refractare. Dacă 
adăugăm și faptul că am realizat 
un teglaj optim al raportului gaz 
metan — aer și că am stabilit și 
asigurăm un procent rațional de 
cioburi de sticlă in amestec, este 
limpede cum obținem ia fiecare 
cuptor o economie de circa 3u0 mc 
gaz metan pe oră.

Mergem in secțiile de producție, 
în hala principală temperatura este 
plăcută. Cu un an in urmă, munci
torii de aici erau nevoiți să lu
creze in frig, deși se consuma 
mult combustibil pentru încălzire.

— Să nu credeți că ardem mai 
multi carburanți pentru încălzit, 
ne spune directorul. Dimpotrivă, și 
la acest capitol avem economii. 
Dar am inchis hala printr-o ușă 
care nu mai stă tot timpul des
chisă. ci funcționează automat la 
trecerea mijloacelor de transport 

Am luat măsuri de recirculare a 
agentului termic. O bună parte din 
energia termică necesară încălzirii 
o obținem cu ajutorul recuperatoa

Curg hîrtiile, curg reproșurile, 
...curge mai departe și gaziil metan

DOUĂ SITUAȚII DIAMETRAL OPUSE
relor instalate la cuptoarele de re- 
coacere.

Observăm un cuptor care, spre 
deosebire de celelalte, ni se pare 
mal „blindat" cu cărămizi refrac
tare. Solicităm explicații :

— Intr-adevăr este un cuptor 
căptușit suplimentar. Este un ex
periment care a constat în izolarea 
atit a bolților, cit șl a zidului tne- 
lar. Rezultatele sini excelente, așa 
că vom extinde procedeul la luate 
cuptoarele. Oricine * poate sesiza 
eficiența acestei măsuri, pentru că 
ș? poate apropia cit de mult de 
cuptor, fără să simtă dogoarea fo
cului. ca la celelalte.

Așadar, la această intreprindere, 
preocupările pentru economisirea 

combustibilului au luat un curs fi
resc. determinînd obținerea unor 
rezultate meritorii. Realizări care, 
așa cum ne-a asigurat directorul 
unității, vor fi amplificate in peri
oada următoare.

Am continuat ancheta noastră la 
întreprinderea de mașini grele, 
unde investigațiile noastre ante
rioare dezvâluiseră mari posibilități 
dar insuficient valorificate, de eco
nomisire a gazului metan. Cu 
aceiași interlocutori, ing. Mircea 
Slingâ, șeful secției mecano-ener- 
getice, șl ing. Marius Lozlcl, șeful 

atelierului de exploatări energetice 
din intreprindere, reluăm, punct 
cu punct, problemele ridicate in 
discuția precedentă.

— Să Începem, deci, cu cuptoa
rele secției de forjă grea. La data 
respectivă, ne-ați spus că nu se 
puteau executa arzătoare noi. per
fecționate, din cauză că nu erau 
asigurate colaborările pentru fa
bricarea unor piese din fontă. Care 
este acum situația ?

— Avem colaborări perfectate 
pentru piesele necesare. Iar execu
ția arzătoarelor nu mai ridică pro
bleme — afirmă ing. M. Lozici.

— Cind veți termina operația de 
modificare constructivă a tuturor 
arzătoarelor ?

— în orice caz, pină la sfîrșitul 
acestui an.

— Care este situația studiului 
întocmit de ICPET privind rea
lizarea recuperatoarelor la cuptoa
rele de tratament termic ?

— Intrucit I.P.C.M. este proiec
tantul general al Întreprinderii 
noastre, i-am solicitat in mai mul
te rinduri, ultima oară In noiem
brie anul trecut, să introducă In 
planul său de lucru proiectarea re
cuperatoarelor. pe care noi urmea
ză să le realizăm, dacă este posi- 
bil, prin autoutilare. Dar I.P.C.M.

consideră că, dacă ICPET a făcut 
studiul, tot acest institut trebuie să 
elaboreze și proiectul respectiv. 
Pină acum insă nu s-a stabilit 
cine va întocmi proiectul.

Curios lucru : două Institute, 
aflate in subordinea aceluiași mi
nister, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, își 
„pasează" unul altuia răspunderea 
proiectării recuperatoarelor pentru 
întreprinderea de mașini grele, 
fără ca nimeni din forul de resort 

intervină și să pună capăt 
disputei.

— Nu este singurul exemplu în 
care întreprinderea noastră nu își 
poate gospodări rațional resursele 
energetice, din cauză că alte uni

tăți nu se fnțeleg — intervine ing. 
M. Stingă. Vă amintiți că data 
trecută arătam că, deși s-a montat 
un complex de aparate de măsu
rare a consumului de apă supra
încălzită, totuși l.D.G.B. nu ia in 
considerare aceste măsurători.

— Din cite știm, pe atunci tra
tativele erau in curs.

— Și tot in stadiul de tratative 
au rămas și astăzi. l.D.G.B. cerc 
un aviz de la metrologie, metrolo
gia afirmă că producătorul apara
telor, întreprinderea de elemente 
de automatizări, este în măsură să 
dea avizul, dar l.D.G.B. consideră 
că nu sint suficiente detaliile teh
nice puse la dispoziție dc produ
cător.

Ne interesăm dacă unitățile im
plicate in acest „carusel" al amî- 
nărilor și-au întrunit vreodată la 
aceeași masă reprezentanții auto
rizați pentru a hotărî intr-un fel. 
Din cele cunoscute de interlocutori 
rezultă că dialogul a avut Ioc nu
mai prin intermediul hîrliilor. deși 
toți cei în cauză se găsesc în peri
metrul Capitalei. Cite adrese tre
buie să mai primească aceste uni
tăți pentru a se intilni și a cădea 
de acord ?

împreună cu cei doi ingineri am 
trecut in revistă și alte măsuri teh
nice de raționalizare a consumu’ui 
de gaz metan. Pentru aplicarea 
unora dintre ele este insă necesar 
ca și celelalte unități cu care co
laborează întreprinderea să o spri
jine mai intens. Este vorba, intre 
altele, de grăbirea intrării in 
funcțiune a fabricii de oxigen de 
către Trustul de construcții și in
stalații București, fabrică ce va 
permite utilizarea unor tehnologii 
mai eficiente la cuptoarele elec
trice.

Vom mai reveni In cele două 
unități. Sperăm că, intre timp, con
ducerile lor, comitetele de partid, 
forurile de resort, întreprinderile 
colaboratoare vor acționa și mai 
ferm in vederea raționalizării con
sumului de gaz metan, aplicării 
sistematice și nelntirziate a preve
derilor legale, asemenea acțiuni 
fiind Intru totul in interesul eco
nomiei naționale.

Cornellu CARLAN

LA „ELECTROBANAT":

Noi sortimente
de corpuri
Nomenclatorul de fabricație al 

întreprinderii „Electrobanat" 
din Timișoara este în continuă 
diversificare, anul acesta uimind 
să fie realizate noi sortimente 
de corpuri de iluminat pentru 
interior și exterior, lămpi de 
semnalizare și faruri auto, bate
rii etc., cu caracteristici tehnico- 
funcționale ridicate. Recent au 
început fabricația și livrarea 
primelor loturi de corpuri de 
iluminat fluorescent cu apără
tori (dispersor) din polimetacri- 
lat de metil tip FIDA 03 de 
2X40 Wați. Destinate ilumina
tului de interior, noile corpuri 
se disting, pe lingă eficiența lu
minoasă ridicată, printr-o linie 
arhitectonică modernă. In pre
zent se fac pregătiri pentru fa
bricația unor noi tipuri de 
corpuri de iluminat de exterior, 
între acestea se numără corpu
rile de iluminat pentru lămpi cu 
vapori de sodiu, a căror efi
ciență luminoasă, după cum ne 
spune inginerul-șef al întreprin
derii. Dimitrle Corici, es]te du
blă față de cele cu vapori de 
mercur. Tot în acest an vor fi 
introduse în fabricație noile 
corpuri de iluminat antiexplozi- 
ve, pentru industria minieră și 
petrochimică, cu un grad sporit 
de securitate, care utilizează 
pentru prima oară lămpile de 
mercur în locul celor incandes
cente și fluorescente. Ca nouta
te se înscriu și casetele de sem-» 
nalizare pentru tablourile de 
distribuție a energiei electrice, 
care sint superioare celor fabri
cate pină acum.

de iluminat

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii'
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— în diferite documente de 
partid s-au evidențiat activitatea 
rodnică fi rolul Important al in
telectualității care, In sfrintd 
unitate cu clasa muncitoare șl 
țărănimea, acționează ferm pm- 
tru înfăptuirea politicii partidu
lui. Cum asigură organele ji or
ganizațiile de partid din județ 
participarea numerosului deta
șament dc intelectuali din me
diul rural la activitatea eoni 
cratd ridicâril economice a 
tclor, dezvoltării conștiinței 
ci al it te a cooperatorilor.

*G- 
to- 

a tutu
ror oamenilor muncii de la 
țațe ?

mun- 
peste 5 000 
intelectuali 

de

— Intr-adevăr, 
In Județul nostru 
trăiesc și 
cesc ~ ‘ 
de ____ _
care, dincolo 
profesiile exerci
tate — ingineri. 
Învățători, profe
sori. medici — 
răspund cu cinste 
nobilei lor misi
uni de * contri
bui. cu pricepere 
ți pasiune, la ri
dicarea economi
ci a satelor, la e- 
ducarca țărănimii 
in spiritul conști
inței noi. socia
liste, al concep
ției malerialist- 
dialectice despre 
lume și viață a 
partidului nostru. 
Circa 3 700 dintre 
aceștia sint mem
bri de partid. Ac
tivitatea rodnică 
pe care o desfă
șoară este ates
tată și prin a- 
legerea lor In 
diferite organisme : circa 700 dintre 
ei fac parte din comitetele comunale 
de partid. 555 din consiliile popu
lare. multi sint membri ai consiliilor 
F.U.S.. in conducerea unor organiza
ții de masă și obștești.

Asa cum sublinia, de curind. se
cretarul general al partidului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceausescu. în
datorirea principală a organizațiilor 
dc partid din comune si din unitățile 
agricole este mobilizarea forțelor ță
rănimii, ale tuturor locuitorilor sa
telor in vederea creșterii producției 
agricole, realizării prevederilor pla
nului de stat. La înfăptuirea acestei 
sarcini in cele 106 cooperative agri
cole de producție din județul nostru 
aduc o contribuție dintre cele mai 
notabile cei 234 de ingineri agro
nomi și medici veterinari, precum 
si cele peste 300 de cadre tehnice și 
economice cu pregătire medie. N-aș 
vrea sâ mă refer, de această dată, 
mai concret, la modul in care iși 
realizează îndatoririle lor strict pro
fesionale. Tin să subliniez doar că, 
sub conducerea organizațiilor de par
tid. împreună cu alți comuniști de la 
sate, ei au un aport deosebit de 
prețios la activitatea politico-educa- 
tivâ consacrată cultivării răspunderii 
fată de bunul mers al cooperativei 
agricole, gospodărirea judicioasă a 
fondului funciar, sporirea producții
lor agricole și animaliere. Ia îmbo
gățirea cunoștințelor agricole ale ță
rănimii. Lunile de iarnă trecute au 
constituit un exemplu elocvent in 
acest sens. Inginerii agronomi. Învă
țătorii și profesorii au condus cea 
mai mare parte a celor 476 de cursuri 
ale invătămintului dc partid, frec
ventate de aproape 19 000 de țărani 
cooperatori si alti oameni ai muncii 
din mediul rural, cele 248 de cercuri 
agrozootehnice cu circa 8 400 de 
cursant!, au răspuns de organizarea 
unor cicluri de expuneri și dezba
teri pe teme privind apărarea șl 
dezvoltarea avutului obștesc, ordinea 
si disciplina In muncă și de schim
buri de experiență de la Casa agro
nomului oe tema organizării terito
riului agricol in C.A.P. Tisa și co
muna Fărcașa. Menționez și faptul

Cum combatem
poluanții vieții artistice?

..Știți ce însemna pentru noi, 
acum 30—40 de ani, să-l putem as
culta aici, in acest îndepărtat colț 
de țară, pe Enescu ? Sau ce în
semna prezența pentru citeva ore 
a unei trupe de mari artiști ?“. Cele 
mai luminate minți, care au sem
nat pagini de istorie a muzicii și 
a teatrului, incă din cea de-a doua 
jumătate a secolului al XlX-lea. 
pe vremea cind erau artiști de ta
lia Haricleei Darclee, a lui Grigore 
Gabrielescu sau Elenei Teodorini — 
ca să amintesc doar din domeniul 
genului liric — pledau pentru lun
gile turnee prin țară. O mică trupă 
de artiști aducea lumină in cele 
mai îndepărtate meleaguri, deschi
dea oamenilor gustul pentru artă. 
Cit de mult însemna pentru cel 
mai simplu spectator să poată ur
mări un fragment dintr-o feerie ca 
„Sinziana și Pepelea**,  să afle de 
destinul regelui Lear, de morala 
din „Pygmalion“ sau despre fru
musețea caracterelor din „Răzvan 
și Vidra", să asculte arii din ope
rele celebre care făceau vogă, să 
poată urmări mari virtuozi ai 
viorii.

...Salt peste vremi. S-a format la 
noi un public exigent. Omul este 
din ce in ce mai dornic să vadă 
un spectacol bun, să asculte o mu
tică bună. Este bună gazdă cind 
vedete ale micului și marelui 
ecran, actori, cintăreți, soliști in
strumentiști — pe care ii aude in 
emisiunile radioului — ii sint oaspeți 
în orașul, in comuna lui. Si sint 
multe turnee care au stirnit entu
ziasmul publicului, aplauzele au 
chemat de multe ori ia rampă ar
tiștii cunoscuți și îndrăgiți.

Dar... Cu un an In urmă, trecînd 
prin Iași, am văzut mari afișe ce 
anunțau intilnirea studenților, mun
citorilor cu o cunoscută formație 
de muzică ușoară din București. 
Sala sporturilor era arhiplină. Mii 
de tineri așteptau nerăbdători con
certul. Microfoanele au început să 
duduie. Chitarele au început să 
zbirniie. Decibelii au pus stăpinire 
pe urechile spectatorilor și s-a 
stirnit un vacarm de nedescris... 
Cine mai putea înțelege ce au cin- 
tat. cum au cintat oaspeții din 
București, cind aceștia au ținut să 
facă doar o demonstrație de „in
tensitate" a sunetului ? ! O altă 
formație de muzică ușoară — și 
aceasta bine cunoscută — iși permi
tea o dată să denatureze textul unei 
poezii de Coșbuc. trezind indigna
rea publicului. Unii soliști de mu
zică populară, soliști-vedete pe 
care ti intilnim în toate top-urile 
de specialitate, au Început să lan- 
■eze In textele lor (care încetează 

rM IntelcctuaHi-spociallșll ajuți țl- 
ranll <1 transpun! In practic! reco
mandările pe care le-au făcut In ca
drul cursurilor agrozootehnice.

— Educarea comunistă n tine
retului prin muncă »i pentru 
muncă constitute, desigur, in- 
deosebi misiunea nobilă a ca
drelor didactice. Vă rog să vă 
referiți ți la activitatea lor.

— ...Evident, fiindcă școala consti
tuie principalul factor de educație 
comunistă * întregului popor in con
dițiile in cire fiecare tinăr stă sub 
influența ci în perioada cea mai re
ceptivă, cea mai propice modelării 

CONVORBIRI DESPRE EDUCAȚIE
_____ _________________________ ;_______ ■ ■ ■ ______ _________ ' ___ ' ■ • ,

MENIREA NOBILA
A INTELECTUAWTĂȚI1 SATELOR

Interlocutor: Gheorghe BLAJ, prim-secretar al Comitetului judefean Maramureș al P.C.R.

65

lui ca om și cetățean. Masurile a- 
doplatc recent pentru generalizarea 
primei trepte a învățămintului liceal, 
Inccpind din viitorul an școlar, cind 
întreaga generație de promovați ai 
clasei a VIII-a va fl cuprinsă in 
primul an de liceu, sporesc conside
rabil acest rol. în scopul întăririi ca
racterului formativ și educativ al în- 
vățâmintului, al legării sale de prac
tică. de cerințele dezvoltării agri
culturii in județ, s-au creat pină 
acum in școli peste 100 de ate
liere, 65 microcooperafivc, 186 Io
turi școlare, numeroase cabinete și 
laboratoare școlare.

Relevind toate acestea, nu înseam
nă că am făcut totul pentru perfec
ționarea muncii de partid din școli. 
Sint incă organizații de bază care 
nu urmăresc îndeajuns conținutul 
educativ al lecțiilor, nu combat ten
dințele de parada și festivism in 
legarea învățămintului de viață, de 
practica productivă, nu manifestă 
intransigența cuvenită față de orice 
cazuri de tocire a spiritului critic 

educati- 
trebuie 
tineri- 

al cu-

și autocritic 
vă. Școala, 
să 
lor din punct de 
nostlnțclor agricole, să-l pregătească 
pentru o muncă mai calificată in 
cooperative sau unitățile agricole de 
stat, aceasta constituind și una din
tre premisele realizării dezideratului 
ca un număr cit mai marc de tineri 
să dorească și să râmină să mun
cească la sate. Totodată, trebuie să 
se acorde. în școli, o mai mare aten
ție educării tinerilor în spiritul con
cepției științifice despre 
societate...

in munca 
profesorii cl 

dea mult mai mult 
vedere

natură și

— Această sarcină 
mai largă. Cum se 
practic, activitatea de răspindire 
a cunoștințelor științifice și ca
re sint formele cu cea mai largă 
audiență in 
rurale ?

are o arie 
realizează.

populațieirindurile

— In județul 
tea desfășurată 
torul 
tinuu
ajungindu-se. in prezent, la forme

nostru 
îndeosebi 

a f

activlta- 
cu aju- 

intelectualilor a fost con- 
nerfectionată $i diversificată.

a mai avea vreo legătură cu fol
clorul, cu adevăratul folclor) men
talități curioase, ironii ieftine, fără 
nici o țintă, trivializări ale cinte- 
cului popular. Astfel, spectacolul 
artistic in loc să constituie un ve
ritabil moment educativ, devine a- 
desea o alăturare artificială de mo
mente, mai mult sau mai puțin 
realizate, care, în ansamblu, fac 
un deserviciu actului de cultură, 
solistului însuși, prestigiului său 
profesional. Ne întrebăm : cine 
îngăduie „circulația**  nestingherită 
a unor formații prin țară, fără să 
le avizeze calitatea reprezentații
lor ? In oricare oraș al țării, fie 
că este capitală de județ, fie că 
este un oraș cu un număr mai mic 
de locuitori sint programate — cel 

puțin o dată pe lună — „spectacole 
extraordinare**.  Organizatori : casa 
de cultură X, clubul sportiv X. in
stituția X, comitetul sindicatului 
de la întreprinderea X... Participă, 
este drept, de multe ori ac
tori cunoscuți, cântăreți cunos- 
cuți, formații cunoscute de mu
zică ușoară, soliști de muzică 
populară... Dar și „tinere spe
ranțe**  neștiute de nimeni, și 
„prezentatori**  care debitează tex
te slabe, și „umoriști**  pe care 
cind ii asculți iți vin tot felul 
de ginduri negre... Să le spunem 
acestor spectacole — așa cum sint 
numite de cind s-au cam înmulțit 
— „farfurii zburătoare**,  „șușaneie**  
și să dăm citeva exemple : specta
colele susținute de clubul sportiv 
brăilean „Progresul**,  în care fon
dul muzical a fost asigurat de că
tre o orchestră improvizată, foarte 
slabă, care a abuzat de amabilita
tea brăilenilor. dar și a meloma
nilor din Caraș-Severin și Timiș. 
Reprezentațiile „Amicilor din Ti
mișoara**.  formație a Uniunii aso
ciațiilor studențești, neavizate de 
nici un for de cultură... Improviza
țiile clubului sportiv ..Petrolul**  din 
Ploiești, ale „Box-clubului“ gălă- 
țean. ale Combinatului siderurgic 
și Casei de cultură din Galați, ale 
comitetului sindicatului întreprin
derii de mase plastice — Brăila, 
ale Casei de cultură din Bacău... 
(Să nu uităm că la Galați și Plo
iești nu se prea acceptă de către 
comitetele de cultură și educație 

complexe, cum sint „Almanahul cul
tural**.  „Caleidoscopul științific", 
„Tribun*  economică, politic! sl so- 
clal-culturală“. In salcie iudetulul 
activează azi 63 brigăzi științifice, 
cupnnzind 585 de intelectuali, cu o 
temeinică pregătire politică, profe- 
sHnală si metodică. Adesea, ei sint 
însoțiți de activiști ai comitetului 
ludelean do partid, care îndrumă și 
aiută sistematic activitatea de răs- 
pindlro a cunoștințelor științifice.

în ce privește căminele culturale, 
nu cred că ar mai trebui relevată 
importanta lor in ansamblul activi
tății educative. Există și la noi in 
județ multe cămine culturale cu o 
activitate rodnică, după cum există,

desigur, încă mult loc pentru mai 
bine. în primul rind mă gindesc la 
cerința dezvoltării la activiștii cultu
rali a spiritului de activiști politici, 
avind in vedere că educația culturala 

.este o parte integrantă a activității 
politico-educative. Asigurând un mai 
pronunțat caracter ideologic activi
tății desfășurate de căminele cultu
rale, vom urmări ca, pe lingă 
spectacolele folclorice care se pre
zintă frecvent, să se pregătească și 
să se programeze spectacole educa
tive care să cuprindă deopotrivă 
poezii șl cintccc patriotice, dansuri 
șl alte manifestări artistice Inspi
rate din munca și viața dc azi a sa
telor.

Fără îndoială că pentru schimba
rea spiritului învechit care mai 
persistă in activitatea unor cămine 
culturale are o mare însemnătate 
hotărirea conducerii de partid ca or
ganizațiile U.T.C. să constituie fac
torul dinamizator, s-ar putea spune 
„sufletul" manifestărilor din cadrul 
acestor așezăminte de cultură. Vom 
ajuta organizațiile de tineret să-și 
îndeplinească cu succes acest rol, să 
Învioreze activitatea culfural-cduca- 
tivă de la sate, să contribuie la li
chidarea stilului de muncă rutinier 
exprimat prin reducerea activităților 
Ia citeva acțiunl-tip, să promoveze 
forme dc activitate Interesante și cu 
un pronunțat caracter politic.

In ceea ce privește răspindirea 
cunoștințelor ateist-științifice cred că 
trebuie să acordăm o atenție deose
bită lichidării unor manifestări de 
formalism, concretizate in sărăcia 
unor demonstrații practice, ori 
limba „păsărească", de neînțe
les, a unor simpozioane, expu
neri care diminuează puterea lor 
de influentă. Acțiunile de răspindire 
a cunoștințelor matcrialist-științifice 
nu au întotdeauna un caracter sis
tematic sau se referă la probleme 
de un Interes scăzut, nu ajung la 
închegarea unui dialog concret și 
direct cu oameni tributari unor con
cepții înapoiate, superstițiilor. Toc
mai de aceea va trebui să elaborăm 
planuri de acțiune mai concrete, 
finind scama dc specificul local, do 

socialistă ale județelor respective 
spectacole organizate de Instituții 
profesioniste și A.R.I.A. ; nu mai 
este loc in stagiune pentru ele !). 
Și uite așa, fără ca A.R.I.A. 6ă-și 
spună cuvintul, fără ca direcția de 
resort din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste să-și dea apro
barea. se pleacă in lungi turnee cu 
formații improvizate la Tirgu- 
Mureș, Timișoara și Brașov...

Primim la redacție numeroase 
scrisori in care spectatori de cele 
mai diferite profesii ne informează 
despre fel de fel de reprezentații 
„ratate". Ba citeodată sintem anun
țați că mari vedete, capete de afiș, 
ale unor „spectacole extraordinare**  
nu apar în reprezentații... Nici mă
car nu se mai cer scuzele de rigoa
re pentru absența lor din moment 
ce biletele au fost vindute ! Și 
exemplele sint .nenumărate. La Si
biu. la Piatra Neamț, la Bacău sau 
Slatina, la Cimpina sau Tlrgovișle, 
fie sub antetul unei asociații stu
dențești sau al unui club sindical 
sau sportiv, actorii cintă, soliștii de 
muzică ușoară regizează, soliști de 
muzică populară propun șanso- 
nete...

Pagini de istorie a muzicii, a tea
trului vorbesc clar de tradiția 
turneelor artistice la noi în țară, 
de însemnătatea acestor turnee, de 
importanța contactului actorilor, 
cintăreților, cu un cit mai larg pu
blic. Deci, nimănui astăzi, cînd cota 
interesului pentru astfel de acțiuni 
a crescut, nu trebuie să-i fie indi
ferentă (nici chiar acelor așa-zlși 
„organizatori" pe oare-i interesează 
in orimul rind profitul material) 
calitatea acestor improvizații, a a- 
cestor pseudo-spectacole susținute 
intre două trenuri care nu satisfac 
soectatorli, ci, dimpotrivă, trezesc, 
dună cum am spus, indignarea. 
A.R.I.A. și Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste trebuie să-și 
spună cu mai multă fermitate In 
acest 6ens cuvintul, de asemenea, 
organele locale, reprezentanții cul
turii din județe. Cu atit mai mult 
cu cit uneori aprobările sint ceru
te prin telefon, cu citeva minute 
înainte de începerea spectacolelor, 
fără ca cineva să le fi vizionat in 
prealabil, să-și fi asumat răspun
derea asupra calității, asupra con
cepției lor. Și să nu se uite că un 
mare artist nu bagatelizează nici 
cea mai scurtă apariție a sa in pu
blic. Iar publicul din oricare colț 
al țării este un permanent și exi
gent examinator.

Smaranda OȚEANU 
St. CARAPANCEANU 

cerința exprimării clare • poziției 
noastre.

— Ce mAsuri întreprind orga
nizațiile de partid pentru a aju
ta pe intelectuali *<i-și  organi
zeze viața fi munca in mijlocul 
oamenilor de la safe ?

— Acordăm o tot mai mare atenție 
îmbunătățirii activității educative in 
rindul intelectualilor. Bunăoară, orga
nizăm sistematic consfătuiri, schim
buri de experiență, simpozioane, alte 
acțiuni la care participă 6Utc de in
telectuali. Ne preocupă. firește, si 
asigurarea unor condiții corespunză
toare de muncă

va-

in Mara- 
navetisti. 
lor nu 
pretutin- 
zorii zi-

și viață. Numai in 
ultimii trei ani. 
de pildă. s-au 
construit 125 de 
apartamente des
tinate intelec
tualilor din me
diul rural. iar 
pentru anii 1974— 
1975 sint prevă
zute alte aproa
pe 100 de aparta
mente. insumind 
investiții in 
loare de 5.6 mi
lioane lei.

Din păcate. In 
această direcție 
avem încă se
rioase lipsuri. E- 
xistă și 
mureș 
munca 
începe 
deni in ___
lei, în schimb se 
termină devre
me. Organizațiile 
noastre de par
tid nu au Între
prins acțiuni fer
me pentru a con
vinge pe toti in
telectualii să lo
cuiască in comu

nele unde iși desfășoară activitatea. 
Pe de altă parte, sînt sate in care 
unii intelectuali au un număr mare 
de sarcini, in timp ce alții nu prea 
știu ce înseamnă munca obștească. 
Ca urmare, multi intelectuali sint 
insuficient folosiți, iar potențialul 
altora se irosește adesea in treburi 
mărunte, birocratice.

Cred că o atenție deosebită va tre
bui să acordăm și perfecționării în
vățămintului ideologic. Este de da
toria tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid din județ 
să ajute mai mult pe intelec
tuali să fie Ia curent cu politica 
partidului, cu sarcinile care revin 
azi satului socialist, să urmărească 
consecvent dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste.

Convorbire consemnată de
Ioan VLANGA

<1

'Z,

La grădinița de copil din noul cartier Alexandru cel Bun din lași

La Casa filmului

CICLU DE FILME ROMANEȘTI
Asociația cineaștilor și Cen

trala „Româniafilm" prezintă, la 
Casa Filmului, un ciclu de filme 
românești, după următorul pro
gram : marți. 9 aprilie — „Pă
durea spinzuraților**  — regia : 
Liviu Ciulei ; miercuri, 10 apri
lie — „Explozia" — regia : 
Mircea Drăgan ; joi, 11 aprilie 
— „Ciprian Porumbescu**  — 
regla : Gh. Vitanidis ; vineri, 
12 aprilie — „Puterea și Ade
vărul**  — regia : Manole Mar-

• SPORT « SPORT • SPORT « SPORT» SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASA Actualitatea la fotbal
La Novi Sad au continuat com

petițiile pe echipe din cadrul cam
pionatelor europene de tenis de 
masă. în concursul feminin se vor 
lntilni în semifinale : Ungaria cu 
Anglia și U.R.S.S. cu Cehoslovacia. 
Formația României, care a învins 
ieri cu 3—0 echipa Greciei, s-a cla
sat pe locul trei in grupa A și vaTENIS

Turneul internațional de tenis de 
la MUnchen, contind pentru grupa I 
a Circuitului W.C.T., a fost ciștigat 
de Frew McMillan (R.S.A.), care l-a 
Învins in finală cu 5—7, 7—6, 7—6 
pe iugoslavul Nikola Pilici.

în finala probei de dublu, cuplul 
Bob Hewitt — Frew McMillan (R.S.A.) 
a întrecut cu 6—2, 7—6 perechea Ilie 
Năstase (România) — Pierre Bar
thes (Franța).

In clasamentul acestei grupe con
tinuă să conducă Ilie Năstase cu 102 
puncte, urmat de olandezul Tom 
Okker — 330 puncte, americanul Tom 
Gorman — 262 puncte și iugoslavul 
Nikola Pilici - 239 puncte.

Săptămîna aceasta se desfășoară 
întrecerile tradiționalului turneu in
ternațional de tenis de la Monte 
Carlo, primul mare concurs „Open" 
al anului.

Organizatorii turneului i-au de
semnat ca principali favoriți pe 
românul Ilie Năstase, liderul grupei 
I a Circuitului W.C.T., Tom Gorman

GENERALIZAREA PRIMEI TREPTE
A iNVĂTĂMiNTULUI LICEAL

Un eveniment de majoră jemnificafie în viafa școlii, 
comentat și explicat de Vasile ALEXANDRESCU, adjunct al ministrului educației și invăfămintului

în anul aniversării a trei decenii 
de la Eliberare și al celui dc-nl 
XI-lea Congres al partidului, invă
țămintul românesc înregistrează un 
eveniment remarcabil: legiferarea cu
prinderii tuturor promovaților clasei 
a VllI-a intr-o formă obligatorie de 
școlarizare și, implicit, situarea li
ceului, prin generalizarea primei sale 
trepte, la înălțimea celui mal Impor
tant ciclu al sistemului nostru de 
invățămint. întruchipare elocventă a 
politicii științifice a partidului nos
tru in domeniul pregătirii de cadre, 
recenta Hotărire a Consiliului de 
Miniștri privind generalizarea pri
mei trepte a invătămintului liceal 
începînd cu anul școlar 1974—1975 
stabilește, intr-un cadru unitar și 
sistematic, măsurile care să con
ducă la aplicarea neintirziată și e- 
xemplară a noului conținut și struc
turii invătămintului liceal, la dezvol
tarea rețelei unităților școlare, să 
faciliteze in continuare colaborarea 
organică, multilaterală, cu unitățile 
economice.

Hotărirea _____
tri din 5 aprilie 1974

Consiliului de Miniș- 
legiferează 

procesul de înfăptuire a generaliză
rii treptei I de liceu, prevedere fun
damentală a programului stabilit de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iu
nie 1973, program elaborat, după 
cum se știe, sub îndrumarea nemijlo
cită a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușcscu. 
Liceul, in deplină concordanță cu 
cerințele actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării societății noastre, de
vine dintr-o formă selectivă șl tran
zitorie de invățămint un ciclu uni
tar cuprinzător care asigură intr-o 
perspectivă imediată întregii genera
ții o pregătire de cel puțin 10 ani la 
invățămintul de zi. Se realizează,
astfel, creșterea nivelului general de 
cultură și civilizație al întregului
popor și se asigură pregătirea pen
tru muncă șl viață a întregii gene
rații.

— Vă rugăm să ne vorbiți 

>

A ’

cus ; simbătă, 13 aprilie — „Mi- 
hai Viteazul" — regia : Sergiu 
Nicolaescu ; duminică, 14 apri
lie — „Veronica sc întoarce" — 
regia : Elisabeta Bostan, „S-a 
furat o bombă**  — regia : Ion 
Popescu Gopo, „Politică cu de
licatese**  — regia : Haralambie 
Boroș ; luni, 15 aprilie — 
„Drum In penumbră" — regla : 
Lucian Bratu ; marți, 16 apri-

- „La patru pași de înfi-
— regia : Francisc Mun-

I
1
I
1
1

1

J
teanu.

Juca în compania selecționatei Iu
goslaviei in turneul pentru locurile 
5—8.

Semifinalele campionatului mascu
lin vor opune următoarele echipe : 
Suedia—Cehoslovacia și Ungaria— 
Iugoslavia. Echipa României va in- 
tilni Danemarca in turneul pentru 
locurile 9—12.

(S.U.A.), Cliff Drysdale (R.S.A.), Niko
la Pilici (Iugoslavia), Tony Roche 
(Australia), Marty Riessen (S.U.A.) 
și John Alexander (Australia).

Jucătorul australian John New
combe și-a adjudecat turneul de te
nis de la New Orleans, invlngind, in 
finală, cu 6—4, 6—2 pe americanul 
Jeff Borowiak. Este a treia victorie 
a lui Newcombe In grupa a II-a a 
Circuitului W.C.T.

în finala probei de dublu, perechea 
americană Stan Smith — Bob Lutz a 
Întrecut, cu 4—6, 6—4, 7—6 cuplul 
australian John Newcombe — Owen 
Davidson.

Au luat sfirșit întrecerile turneului 
internațional de tenis de la Nisa. 
Proba de simplu bărbați a fost ciști- 
gată de jucătorul francez Franțols 
Jauffrct, învingător cu 6—4, 6—3 în 
finala susținută tn compania com
patriotului șău Jean Frangoi» Cau- 
jolle. 

A

despre, succesiunea sl structura 
procesului de invățămint lice
al, așa cum se înfățișează el in 
măsurile recentei hotăriri ; ce 
fel dc licee vom avea de azi 
înainte, cum vor funcționa ele?

— Inccpind cu anul școlar 1974— 
1973 vor funcționa următoarele opt 
tipuri de licee prevăzute de Hotări
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18-19 
iunie 1973 : real, umanist, industrial, 
economic, agricol și silvic, sanitar, 
pedagogic, de artă. In cuprinsul a- 
cestor tipuri de licee există un nu
măr de 24 profile, cum ar fi, de 
exemplu, la liceele industriale — pro
filul mecanică, chimie industrială, 
construcții ș.a., la liceele agricole și 
silvice — mecanică agricolă. Îmbunătă
țiri funciare și gospodărirea apelor 
ș.a.m.d. în licee, invățămintul va fi 
organizat in două trepte, prima treap
tă cuprinzind anii I și II dc studiu, 
care, așa cum am arătat, constituie 
ultimul ciclu al învățămintului obli
gatoriu de 10 ani. Seria de elevi care 
in vara anului 1974 promovează cla
sa a VIII-a a școlii generale va fi 
cuprinsă in anul I de liceu, la 
cursuri de zl, realizindu-se astfel 
un invățămint obligatoriu unitar cu 
durata de 10 ani. In scopul împlini
rii rapide a acestui obiectiv, recenta 
hotărire interzice angajarea în pro
ducție in perioada cursurilor șco
lare sau cuprinderea la ucenicie și 
In școli profesionale a promovaților 
clasei a VIII-a a școlii generale din 
promoția anului 1974, în afară de cel 
care la terminarea clasei a VIII-a au 
Împlinit virsta de 16 ani.

— în aceste condiții, cum se 
va desfășura admiterea in treap
ta I a liceului ?

— Admiterea promovaților din 
acest an ai clasei a VIII-a în 
treapta I a liceului se va face 
fără concurs. Numai în cazuri
le in care la unele licee vor 
fi mai multi candidați pe un loc — 
si aceasta consider că va constitui 
o excepție — se vor susține probe 
de verificare a cunoștințelor la o- 
biectele de profil studiate in școala 
generală. Bineînțeles, la profilele 
care cuprind profesii a căror exer
citare cere aptitudini deosebite, ad
miterea se va face pe baza unor 
Drobe de aptitudini ca de exem
plu : la liceele de muzică, artă plas
tică. coregrafie — unde asemenea 
probe s-au susținut și pînă în pre
zent — la profilul navigație sau la 
liceele agricole. Examenul medical 
va dobindi importantă sporită, spre 
a se evita admiterea tinerilor la 
profile contraindicate.

— Care este conținutul pre
gătirii elevilor în prima treaptă 
de liceu ?

— Obiectivul fundamental al !nvă- 
tâmintului In prima treaptă de li
ceu este pregătirea tinerilor intr-un 
profil larg care să le permită, la 
absolvire. încadrarea intr-o activita
te social-utilă. cu prioritate in pro
ducția materială, precum si conti
nuarea studiilor intr-o formă supe
rioară de invățămint. Planurile și 
programele de invățămint in cu
prinsul cărora latura practică-pro- 
ductivă ocupă un loc principal sint 
în prezent dezbătute in cadrul u- 
nor comisii largi de specialiști in 
scopul definitivării lor. Structura 
planurilor de invățămint are în ve
dere realizarea unui raport optim 
între pregătirea teoretică si cea 
oractică. astfel ca la încheierea 
primei trepte absolvenții sâ poa
tă executa diferite meserii, 
mai simple, tărâ o altă pregătire in 
plus. O parte din absolvenții treptei 
I, care nu vor urma treapta a 11-a 
la invățămintul de zi, vor putea 
să-și desăvirșească pregătirea pro
fesională, potrivit prevederilor ple
narei, prin cursuri de calificare cu 
durată scurtă sau prin școli profe
sionale cu durată redusă. Totodată 
ei vor putea continua studiile li
ceale la formele serale sau rară 
frecvență care cunosc o dezvoltare 
ascendentă.

— în condițiile generalizării 
treptei I, cum vor funcționa 
unitățile învățămintului liceal ?

— Acolo unde funcționează în a- 
ceeași localitate cu școala profesio
nală, liceele se vor constitui intr-o

Astăzi, Steaua — O.F.K. 
Beograd

Astăzi va avea loc pe stadionul 
clubului Steaua (situat pe Bulevar
dul Ghencea nr. 54), avind o capa
citate de 30 000 de locuri, meciul 
international de fotbal dintre echipa 
Steaua București și formația iugo
slavă O.F.K. Beograd. Partida va 
începe la ora 16,00 și va avea m 
deschidere o intîlnire între foștii in
ternaționali ai cluburilor bucureștene 
Steaua și Dinamo.

Brazilia — Cehoslovacia 1—0
RIO DE JANEIRO 8__ (Aperpres).

Selecționata de fotbal a Braziliei și-a 
continuat seria meciurilor de verifi
care In vederea turneului final alÎN CÎTEVA

HOCHEI PE GHEAȚA. - După 
disputarea a două etape, in campio
natul mondial de hochei pe gheață 
(grupa A), care se desfășoară la 
Helsinki, conduc neînvinse echipele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei — cu cite 
4 puncte, urmate de formațiile Sue
diei și Finlandei — cite 2 puncte, 
R. D. Germane și Poloniei — cite 0 
puncte.

în meciul dintre selecționatele 
U.R.S.S. și Finlandei, victoria a re
venit hocheiștilor sovietici cu scorul 
de 7—1 (1—0, 5—1, I—0), prin golu
rile marcate de Mihailov (2), Kapus
tin (2), Țigankov, Gusev și Harla
mov. Punctul formației finlandeze a 
fost înscria de Leppa.

unitate complexă, care va cuprinde: 
liceul, școala profesională, școala de 
maiștri, școala postliceală, cursurile 
de calificare și de perfecționare. A- 
ceste unități vor avea o 6ingurâ con
ducere, aceleași cadre didactice și 
vor folosi aceeași bază materială. 
In cazul cind in localități nu func
ționează alte forme de pregătire a 
cadrelor de profil, liceele vor fl or
ganizate ca unități independente. De 
asemenea, liceele vor funcționa cu 
filiale ce se organizează in localuri 
ale școlilor generale de la orașe și 
sate, in localuri ale școlilor profe
sionale. în mediul rural, filialele li
ceelor vor funcționa cu profilelc : 
real, umanist, mecanic și agricol. 
In comunele unde se află în
treprinderi industriale, precum și 
In zonele din care se recrutează 
cu precădere forță de muncă pen
tru industrie, se vor organiza filiale 
și In profilul ramurilor respective. 
Liceele vor avea o dublă subordo
nare, atit față de Ministerul Educa
ției și învățămintului, cit și față de 
ministerul sau organul central și lo
cal de resort. (

— Ce măsuri sînt prevăzute 
pentru asigurarea cuprinderii în 
treapta I de liceu a întregii 
generații de absolvenți ai cla
sei a VIII-a ?

— Hotărirea prevede Înființarea 
Încă din vara acestui an a 163 noi 
licee, transformarea in licee indus
triale și agricole a 11 licee real-u- 
maniste și economice. Totodată, pen
tru școlarizarea întregii promoții de 
absolvenți ai clasei a VIII-a vor 
funcționa, așa cum am arătat, filiale 
cu profile in concordanță cu cerin
țele de cadre și cu dezvoltarea eco
nomică și socială din fiecare județ, 
în acest sens, împreună cu consili
ile populare județene și ministerele 
de specialitate a fost elaborată re
țeaua filialelor liceelor care vor 
funcționa in viitorul an școlar. Prin 
măsurile cuprinse în hotărire se 
realizează, de asemenea, prevederi
le referitoare la asigurarea unui ra
port corespunzător intre numărul e- 
levilor cuprinși in liceele real-uma- 
niste șl cel al elevilor din liceele de 
alte profile. Pentru anul 1974—1975, 
primul an de generalizare a treptei 
I a liceului, repartizarea cifrelor de 
școlarizare urmărește ca 30 la sută 
dintre promovați i clasei a VIII-a să 
fie cuprinși in liceele real-umaniste, 
iar 70 la sută în liceele de speciali
tate. Astfel, dacă In anul școlar 
1970—1971 raportul dintre cele două 
categorii de licee era de 2,70/1, In
1973— 1974 el este de
1974— 1975 va fi de 0,42/1 
rea liceelor industriale, 
silvice și de alte profile.

0,92/1, iar in 
in favoa- 
agrtcole-

minlstere-— Ce sarcini revin .......... .....
■ lor economice, consiliilor popu

lare județene și locale ?

sau 
licee 
spa- 

6ă

— Pentru buna organizare șl des
fășurare a activității liceelor și fi
lialelor. potrivit hotărîrii. ministere
le și celelalte organe centrale 
locale care au in subordine 
trebuie să le asigure acestora 
țiile de invățămint necesare și 
doteze laboratoarele și atelierele șco
lare din fondurile lor de investiții, 
potrivit normativelor elaborate de 
Ministerul Educației șl învățămîntu- 
lui. De asemenea, ministerele, ce
lelalte organe centrale și locale, cen
tralele industriale și întreprinderile 
au obligația să transfere liceelor, pe 
baza unor programe concrete, uti
laje, aparate, instalații și alte obiec
te necesare bunei desfășurări a pro
cesului de invățămint. Totodată, tn 
unitățile economice trebuie să fie 
asigurate locuri de Instruire practi
că a elevilor.

Șîntem încredințați că școala ro
mânească va trece cu bine acest exa
men al maturității sale, că prin ge
neralizarea primei trepte a invăță- 
mîntului liceal vom face un pas ho- 
tărîtor in înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al X-lea al partidului și ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18-19 
iunie 1973, privind dezvoltarea și 
perfecționarea școlii de toate grade
le, formarea noilor generații la înăl
țimea exigentelor societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mihai IORDANESCU

campionatului mondial, întîlnind ne 
stadionul Maracana din Rio de Ja
neiro. echipa Cehoslovaciei. Peste 
80 000 de spectatori au asistat la 
această partidă încheiată cu scorul 
de 1-0 (0-0) în favoarea gazdelor, prin 
golul marcat de mijlocașul Marinho, 
in minutul 88.

★
La Varșovia, în cadrul prelimina

riilor turneului U.E.F.A., s-a dispu
tat meciul retur dintre selecționatele 
de juniori ale Poloniei și U.R.S.S. 
Tinerii fotbaliști polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 2-0 (0-0), prin 
golurile înscrise de Terlecki |i 
Mrozek.

Iată clasamentul final al acestei 
grupe: 1. Polonia— 5 puncte; 2. Ceho
slovacia — 4 puncte ; 3. U.R.S.S. — 
3 puncte.

Echipa Poloniei s-a calificat pentru 
turneul final al competiției.RÎNDURI

TENIS DE MASA. - în sala de 
sport a Gimnaziului cultural din 
Yokohama s-au încheiat competițiile 
pe echipe din cadrul campionatelor 
de tenis de masă ale Asiei.

La masculin, pe primul loc s-a 
situat reprezentativa R. P. Chineze, 
care a învins in finală cu 5—3 for
mația Japoniei. Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine Hong Kong, 
Australia. R. D. Vietnam, Malaye- 
zia, India șl Singapore.

Turneul feminin a revenit selec
ționatei Japoniei, învingătoare cu 
3—1 in finala susținută în compania 
echipei R. P. Chineze. Pentru locul 
trei, echipa Malayeziei a întrecut cu 
3—1 formația Indiei.

Campionatele continuă cu turneele 
Individuale.
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drepte și trainice în Orientul

Este de înțeles câ acordăm o 
Tpare însemnătate rolului Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite, dar 
apreciem, in același timp, că și 
alte state — așa cum am men
ționat — pot și trebuie să-și adu
că contribuția la soluționarea con
flictului In acest sens, conside
răm că ar fi deosebit de utilă și 
ar exercita o influență favorabilă 
în direcția unei reglementAri co
respunzătoare a situației din Ori
entul Mijlociu participarea și a 
altor state mici si mijlocii, din 
Europa și Africa îndeosebi, la con
ferința de pace de la Geneva.

ÎNTREBARE : Care «Int, 
dupd părerea dumneavoastră, 
perspectivele cooperării mul
tilaterale in Balcani ?

RĂSPUNS: Noi privim proble
mele cooperării multilaterale în
tre țările din Balcani in contextul 
înfăptuirii securității europene, ca 
o parte integrantă a realizării u- 
nor relații noi pe continent Por
nim de la faptul că în trecut țările 
balcanice au fost folosite de ma
rile puteri imperialiste în scopul 
promovării unei politici de domina
ție. De aceea, considerăm că aceste 
popoare trebuie să pornească acum 
de la propriile lor interese, ceea 
ce presupune concentrarea efortu
rile.' fiecărei națiuni din Balcani 
în direcția dezvoltării economico- 
sociale, a consolidării independen
ței și suveranității, a unei coope
rări strinse intre ele. precum și cu 
alte state. Numai pe această cale 
aceste state — care, mai toate, se 
află într-un stadiu mai redus de 
dezvoltare — vor putea obține ri
dicarea nivelului lor economic și 
social, creșterea bunăstării gene
rale a popoarelor lor. Crearea unei 
zone a păcii și colaborării în Bal
cani este o necesitate obiectivă atît 
pentru progresul și bunăstarea a- 
cestor popoare, cît și pentru pace 
în Europa și în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Au trecut 25 
dc ani de la întemeierea 
C.A.E.R. Se împlinesc 10 ani 
de tind o plenară a Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român a respins 
ideea unui organ unic de pla
nificare pentru toate țările 
C.A.E.R. Cum apreciați dez
voltarea C.A.E.R. in ultimii 
10 ani și care sint principa
lele beneficii pentru România 
rezultind din programul ac
tual de integrare în cadrul 
C.A.E.R. ?

RĂSPUNS : într-adevăr, împli
nirea a 25 de ani de la întemeie
rea C.A.E.R., printre ai cărui ini
țiatori a fost și România, oferă pri
lejul unei retrospective asupra re
zultatelor _ obținute. Trebuie să 
menționez că încă-de la început 
în statutul cie constituire s-a avut 
în vedere întemeierea relațiilor 
dintre țările socialiste pe princi
pii noi, de întrajutorare, de ega
litate, care să permită o dezvol
tare mai rapidă a fiecărei țări în 
parte și, totodată, a tuturor țărilor 
membre. Apreciez că această co
laborare a avut și are o impor
tanță mare pentru fiecare țara 
participantă la C.A.E.R., deci și 
pentru România.

Desigur, pe parcurs s-au ridicat 
șl se ridică noi probleme legate de 
evoluția raporturilor economice, de 
găsirea de noi forme de colaborare, 
între care și probleme privind 
constituirea unor organisme supra- 
naționale. Faptul că se pun în dis
cuție o serie de probleme nu con
stituie, în sine, un factor care să 
afecteze cu ceva interesele vreu
nei țări. Este și normal ca, la un 
moment dat, să se caute căile cele 
mai potrivite pentru dezvoltarea 
colaborării și să se discute asupra 
P-. După cum se știe, au fost cre
ate o serie de organizații de coo
perare cu caracter internațional în 
diferite domenii, s-au constituit 
societăți mixte. în realizarea unor 
asemenea acțiuni se pornește de la 
faptul că la ele participă acele 

•țări care sînt interesate intr-o for
mă sau alta, într-un domeniu sau 
altul de activitate.

Se înfăptuiește șl o coordonare 
a planurilor de dezvoltare ale țâr 
rilor participante, in vederea gă
sirii celor mai bune soluții și a 
unei mai strinse colaborări în asi
gurarea atît a materiilor prime, 
cît și a schimbului reciproc de 
produse.

Noi considerăm că toate aceste 
forme, inclusiv coordonarea planu
rilor de dezvoltare economico- 
socialâ, corespund intereselor fie
cărei țări și dezvoltării în ansam
blu a țărilor care fac parte din 
C.A.E.R. Fără îndoială, în acest 
domeniu pornim de la prevederile 
din statut și din programul com
plex, adoptat în 1971 la București, 
care precizează că toate aceste 
forme de colaborare nu trebuie să 
afecteze suveranitatea, planul unic 
național al fiecărei țări.

Totodată, ne pronunțăm ferm 
pentru dezvoltarea relațiilor eco
nomice cu toate țările socialiste, 
cu toate celelalte state ale lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

ÎNTREBARE : Ați avea 
amabilitatea să ne faceți o

cinema
• Un comisar acuz* * : PATRIA —

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Deschiderea ciclului Haydn. 
Concertează quartetul „Philarmo- 
uia“ — 20.
o Opera Română : Carmen — ia.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Coana Chirlța — 19,30, (sala Co
media) : Părinții teribili — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pygmalion — 20, (sala 
ciin str. Alex. Sahla) : Noile sufe
rințe ale linărului ,,\V“ — 20.
o Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Ciulești : Năpasta — 
17, ...Eseu — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzel) : Scufița 
cu trei iezi — 10, Omul invizibil
— 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17. Nocturn — grup de 
dans contemporan — 21,30, (sala 
din str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr 
174) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă si comedie 
„Ion Vasilescu" : Eu sînt tatăl co
piilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
19.30.
• Circul „București" : Intllnire la 
circ — 10; 19,30.

9: 12; 15: 18; 21. BUCUREȘTI — 
*.30: 11; 13.15; 16; 18,30: 21. FA
VORIT — 9.15: 11.30: 13.45; 16;
18,15: 2n.3O. MODERN — 9: 11.15: 
13.30: 1C: 18.15: 20.30.
• Secretul Iul Budtlha : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30: 16: 16.15:
20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.45: 11.15.
• Lupul singuratic : DOINA — 
12,45; 15: 17.30.
• Proeram dc filme documenta
re : DOINA — 19.45.
• Ce drum sâ alegi : SALA PA

prezentare detaliată a pozifict 
României prirind problema 
reducerii reciproce de trupe 
în Europa ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru abor
darea largă a problemelor dezar
mării, a problemelor reducerii tru
pelor, pentru desființarea bazelor 
militare din Europa și instaura
rea unor relații noi. Considerăm 
că prezența trupelor străine pe 
teritoriile altor state nu este ne
cesară și nu aduce mai multă 
securitate, ci, dimpotrivă, menține 
surse de încordare și pericole de 
conflicte.

Pornind dc la aceste consideren
te, România a hotârit să participe 
la conferința de la Viena, care își 
propune să soluționeze numai pro
bleme legate de centrul Europei. 
Am considerat că trebuie să se 
înceapă cu ceva — cu măsuri 
chiar parțiale, limitate — că me
rită să acționăm pentru a se trece 
la unele măsuri concrete de redu
cere a trupelor străine de pe teri
toriul altor state și a celor națio
nale, ca un început în vederea 
realizării de noi măsuri care să se 
extindă și în alte zone, în sfîrșit 
la întreaga Europă. ?i a atingerii 
obiectivelor finale despre care am 
vorbit.

Ținînd seama de importanța 
problemei reducerii trupelor, apre
ciem că opinia publică europeana 
ar trebui să fie informată mai 
des și mai amplu asupra discuții
lor care se poartă și să se pre
ocupe mai mult de felul în care 
se acționează pentru realizarea 
acestor obiective.

ÎNTREBARE : Considerați 
că momentul este oportun 
pentru o nouă consfătuire a 
tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești din lume ?

RĂSPUNS : In ultimul timp se 
discută din ce în ce mai mult des
pre organizarea unei noi consfă
tuiri a partidelor comuniste și 
muncitorești. Această discuție poa
te fi considerată ca un lucru fi
resc, ținînd seama de faptul că o 
asemenea reuniune trebuie să în
trunească o adeziune largă și că 
partidele își pot exprima diferite 
păreri cu privire la oportunitatea 
sau inoportunitatea ei.

In ce îl privește, Partidul Co
munist Român acționează pentru 
dezvoltarea largă a contactelor cu 
toate partidele comuniste și mun
citorești, precum și cu alte partide 
socialiste, social-democrate, mișcări 
de eliberare și forțe progresiste din 
lume.

Apreciem că reuniunile interna
ționale pot juca un rol important 
în clarificarea unor probleme ale 
dezvoltării contemporane, în orien
tarea mai bună a luptei de elibe
rare, pentru progres soâial și pace, 
cu condiția ca ele să fie organizate 
pe baza deplinei egalități; cu par
ticiparea tuturor partidelor și să 
nu adopte documente sau hotărîri 
care să lezeze independența, drep
tul fiecărui partid de a-și elabora 
linia sa generală în concordanță 
cu condițiile concrete din țara în 
care își desfășoară activitatea. Noi 
pornim de la faptul că orice reu
niune internațională trebuie să 
contribuie la o mai bună colabo
rare, la întărirea solidarității, deci 
să excludă criticarea sau condam
narea vreunui partid. Pornind de 
la aceasta, considerăm că trebuie 
depuse incâ eforturi susținute pen
tru a se crea condițiile necesare 
unei reuniuni internaționale. A- 
ceasta necesită o perioadă destul 
de lungă, ceea ce face ca — după 
părerea noastră — să nu se pună 
problema organizării imediate a 
unei asemenea reuniuni.

ÎNTREBARE : In condițiile 
actuale ale consultărilor strin
se intre cele mai puternice 
state din lume, Statele Unite 
ale America și Uniunea So
vietică, care sînt, după pă
rerea dumneavoastră, intere
sele prioritare ale țărilor mici 
și mijlocii ?

RĂSPUNS : Contactele și con
sultările strinse dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite constituie 
un factor pozitiv în direcția dez
voltării relațiilor dintre cele două 
state, a accentuării cursului destin
derii — rezultat al activității ma
selor largi populare și a forțelor 
progresiste din întreaga lume.

Recunoscînd rolul pe care îl 
joacă în viața internațională Uniu
nea Sovietică și Statele Unite, ca 
și alte state mari, cum este China 
populară, precum și alte țări din 
Europa și Asia, considerăm, în a- 
celași timp, că soluționarea mari
lor probleme în interesul tuturor 
popoarelor, al cauzei destinderii și 
păcii nu se poate realiza decît cu 
participarea tuturor statelor, in 
spiritul deplinei egalități în drep
turi.

Pornind de la faptul că majori
tatea țărilor mici și mijlocii sînt 
țări în curs de dezvoltare, apre
ciem că acestea trebuie să joace 
un rol tot mai important în viața 
internațională, în soluționarea ma
rilor probleme care preocupă as
tăzi omenirea, fiind direct intere
sate în afirmarea noilor principii 
care să asigure independența și 
suveranitatea tuturor statelor, un 
raport just și echitabil între pre

LATULUI — 17,15 (seria de bilete 
— 5019); 20.15 (seria de bilete — 
5031). SCALA — 9: 11.15: 13.45;
16,15: 18.45; 21.15. CAPITOL — 9; 
11,15: 13,30; 16: 18.30: 21.
• Pădurea spinzuraților (ambele 
serii) : CASA FILMULUI — 18.
• Rio Lobo : FESTIVAL — 9;
11,15: 13.30; 16; 18.30; 2L EXCEL
SIOR — 9: 11,15: 13.30: 16: 18.30: 
21. MELODIA - 9; 1L15; 13.30; 16; 
13.30; 20,45.
• Păcală : VOLGA — 9; 11.45;
14.30; 17.15: 20, MOȘILOR — 9:
12,30; 16; 19.30. FLACARA — 9:
11,45: 14.30: 17.15: 20.
• Tinerețe fără bâtrlnețe : LU
MINA — 9; 11,15; 13.30: 16; 18.30; 
20,45.
• Femela din vitrină — 14.30. Cri
minalul — 16.30, Dies-irae — 18,45, 
Dosar secret — 20.45 : CINEMA
TECA (sala Union). 

țurile materiilor prime și prețurile 
produselor industriale — condiții 
de progres mai rapid al țărilor în 
curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE : Ce aspecte 
ale cooperării româno-brita- 
nice ați dori să fie dezvoltate 
fn primul rind ?

RĂSPUNS : Doresc sA subliniez 
că apreciem în mod deosebit fap
tul că în ultimii ani relațiile din
tre România șl Marea Britanic au 
cunoscut o dezvoltare continuă. 
Consider că există încă multe do
menii în care țările noastre pot să 
colaboreze cu rezultate bune. Am 
în vedere cooperarea mai strînsft 
în domeniul industrial, inclusiv In 
crearea unor societăți mixte, coo
perarea în domeniul agricol, coo
perarea pe terțe piețe, care să 
pornească de la realizarea în con
diții mai bune a unei activități 
economice bazate pe cele mai noi 
tehnologii. Aceasta presupune, de
sigur, și cooperarea tehnico-știin- 
țifică și culturală, care să țină 
pasul cu dezvoltarea din domeniul 
economic.

Fără îndoială, este necesară — 
și sperăm să se realizeze — o co
laborare și mai bună în înfăp
tuirea securității europene, a unei 
politici de pace și colaborare in
ternațională.

ÎNTREBARE : Cînd dum
neavoastră ați intrat în rin- 
d urile Partidului Comunist 
Român acesta îș» desfășura 
lupta in condiții de ilegalita
te. Cum a fost posibilă con
vingerea tinerei generații să 
participe la o luptă plină de 
sacrificii, in vederea construi
rii unei vieți mai bune și a 
ridicării nivelului general de 
viață al poporului ?

RĂSPUNS : Partidul comu
nist și-a desfășurat, într-adevăr, 
o parte însemnată a activității 
sale, pînă la eliberare — de fapt, 
20 de ani — în condiții de ilega
litate și teroare. Dar, după cum se 
știe, exploatarea și asuprirea so
cială și națională au dus întotdea
una la intensificarea luptei pentru 
lichidarea lor și pentru crearea 
unor condiții noi de viață, pentru 
instaurarea unor relații noi, înte
meiate pe dreptate socială și na
țională. De altfel, orice transfor
mare în societatea omenească a 
fost rezultatul unei asemenea 
lupte. în această privință, tînăra 
generație s-a aflat întotdeauna în 
primele rînduri. Așa s-a întîmplat 
și în România, inclusiv în pe
rioada dintre cele două războaie 
mondiale. în asemenea împreju
rări am intrat și am început să 
acționez în mișcarea revoluționa
ră, în partidul comunist ; așa s-a 
angajat tînăra generație din 
România în lupta pentru trans
formarea revoluționară a socie- 
tațiis. . ' ;

ÎNTREBARE: întreaga lume 
admiră politica independentă 
a României. Este neîndoielnic 
că România a creat o cale a sa 
proprie in acest sens. Multora 
li se pare însă că sistemul in
tern din România nu este atît 
de diferit de cel al vecinilor 
dumneavoastră din C.A.E.R. 
Este acesta un fenomen tem
porar sau ne putem aștepta la 
schimbări care să creeze posi
bilitatea unui socialism ro
mânesc ?

RĂSPUNS : Vedeți, trebuie cu
noscută istoria românilor pentru a 
înțelege de ce sîntem atît de con
secvenți în apărarea independen
ței și suveranității naționale. Timp 
de aproape 500 de ani poporul 
nostru a fost sub dominația străi
nă și a dus aproape an de an 
lupte grele pentru a-și cuceri in
dependența națională ; de aceea, 
el prețuiește și dorește să-și asi
gure independența și suveranitatea 
în dezvoltarea sa.

în ce privește problema orîndui- 
rii sociale din România, noi am 
luptat și am realizat o societate 
socialistă în care am lichidat ex
ploatarea omului de către om și 
proprietatea privată asupra mij
loacelor de producție, am întâp- 
tuit în relațiile sociale principiile 
de dreptate și echitate. Noi consi
derăm că aceste principii sînt de 
fapt obligatorii pentru orice popor 
care își propune să făurească o 
nouă orînduire socială. Nu se 
poate vorbi de socialism fără a 
realiza în practică principiile so
cialiste ale relațiilor de producție 
și de repartiție a veniturilor în 
societate in raport cu munca fie
căruia. Desigur, formele de înfăp
tuire a acestor principii pot să di
fere și vor fi întotdeauna diferite 
de la o țară la alta, de la o etapă 
la alta, în funcție de tradiții, de 
condițiile istorice, inclusiv de gra
dul de dezvoltare economico- 
socială a fiecărui popor. Intr-o 
țară dezvoltată din punct de vede
re economic, care va trece pe ca
lea socialismului — într-un viitor 
mai mult sau mai puțin apropiat 
— principiile socialiste vor fi 
realizate în forme corespunzătoa
re situației din acea țară și în 
condiții mult mai bune decît 
acelea în care s-au înfăptuit în 
România, care a pornit de la un 
nivel scăzut de dezvoltare.

România a fost și este încă 
obl?gată să depună eforturi mari

• Le Mans : VICTORIA — 8.30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21. BUZESTI 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 13.15; 20.30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15
• Țarul Ivan Ișl schimbă profe
sia : BUCEGI — 15,30; 18; 20.13.
• Porțile albastre ale orașului :
COTROCENI — 14; 16; 18; 20.
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16: 
18,15; 20.30.
• Cea mai frumoasă scară din 
viața mea : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13.30; IC; 18.15; 20.30.
• Bărbați fără ocupație : RAHO
VA — 15.30; 18: 20,15.
• Cidul : GLORIA — 9; 12,30; 
16.15; 19.45, FLAMURA — 9; 12.30; 
16; 19.30.
• Vară tlrzle : FERENTARI — 
15.30; 18; 20.15.
• Fantastica aventură a lui „Nep- 

pentru dezvoltarea economiei, 
pentru a ajunge, în circa 10—15 
uni, la nivelul țărilor dezvoltate 
din punct de vedere industrial, 
înfăptuirea principiilor socialiste 
în plenitudinea lor presupune 
existența unei forțe economice, a 
unei producții de bunuri materia
le și spirituale care să poală sa
tisface din plin necesitățile tutu
ror membrilor societății. Ridica
rea gradului de dezvoltare a for
țelor de producție, reducerea pon
derii țărănimfi șl creșterea numă
rului muncitorilor și tehnicieni
lor in producția de bunuri mate
riale vor schimba in mod radical 
și raportul Intre forțele sociale, 
vor duce la apropiere intre con
dițiile de muncă din industrie și 
agricultură, Intre munca muncito
rilor și cea a intelectualilor. în 
perspectivă, fără nici o îndoială, 
șl structura societății românești 
și condițiile de manifestare a so
cialismului vor evolua în raport 
cu dezvoltarea generală a țării. 
Noi ne străduim să acționăm în 
mod conștient pentru a grăbi a- 
cosfe transformări în viața socie
tății noastre.

ÎNTREBARE : Unul dintre 
obiectivele principale pe care 
și le-a propus Partidul Co
munist Român este dezvol
tarea democrației socialiste. 
Ce rol, ce pondere acordați 
în acest proces așa-numitei 
posibilități de critică în ca
drul opiniei publice ?

RĂSPUNS : într-adevăr, ne 
preocupăm foarte mult de crearea 
celui mai corespunzător cadru de 
dezvoltare a democrației socialis
te, pornind de la faptul că noua 
orînduire socială nu poate fi con
struită decît cu participarea acti
vă a maselor largi populare și în 
folosul acestora.

După părerea noastră, am creat 
un cadru destul de larg de parti
cipare directă a maselor populare 
la conducerea diferitelor sectoa
re de activitate prin instituirea 
comitetelor și consiliilor oameni
lor muncii din întreprinderi și in
stituții, crearea organelor cole
giale de conducere la nivelul 
ministerelor și al Consiliului 
de Miniștri, prin creșterea ro
lului Marii Adunări Naționale și 
introducerea principiului dezba
terii largi a tuturor problemelor, 
atît cu specialiștii și cadrele din 
diferite domenii de activitate, cît 
și cu masele largi populare.

în cadrul tuturor acestor forme,' 
are loc o dezbatere temeinică și 
se manifestă o critică largă a ne
ajunsurilor, a diferitelor stări de 
lucruri negative, în vederea lichi
dării lor și a îmbunătățirii activi
tății. Dacă ați participa sau dacă 
ați studia asemenea dezbateri — 
inclusiv cele din congresele parti-: 
dului, din cadrul- ’«mferihțelor 
naționale sau din consfătuirile, 
centrale — ați puteă constata că' 
dezbaterile critice depășesc cu 
mult pe cele asemănătoare care 
au loc în țările din Apus. In ca
drul presei, radioului, televiziunii 
sînt, de asemenea, promovate con
secvent pozițiile critice față de 
diferite stări de lucruri negative, 
de lipsuri, în vederea mobilizării 
eforturilor maselor populare la li
chidarea neajunsurilor, inclusiv 
critici directe și măsuri împotriva 
acelora care sint vinovați de ase
menea stări de lucruri.

Noi pornim de la faptul că și 
societatea socialistă se construiește 
tot cu oameni, iar oamenii au plu
surile și minusurile lor, că și în 
societatea socialistă apar greșeli, 
apar chiar contradicții și trebuie 
acționat cu hotărîre pentru preîn- 
tîmpinarea și lichidarea acestora, 
îmi face impresia că unii judecă 
în mod idealist socialismul, consi- 
derînd că odată cu trecerea la so
cialism totul va merge de la sine, 
fără greutăți, fără lipsuri — și se 
întreabă de ce se întîmplă un lu
cru sau altul într-o țară socialis
tă ; ei uită că și acolo au loc 
transformări sociale, înfăptuite tot 
de oameni, cu calitățile și minu
surile lor, așa cum sînt ei peste 
tot.

Unii ne reproșează, spre exem
plu, câ nu am fi democrați deoa
rece nu lăsăm să se difuzeze în 
România orice fel de filme, de 
cărți — chiar dacă au un caracter 
fascist. Oare în aceasta constă de
mocrația ?

Fără nici o îndoială, noi sîntem 
în modul cel mai hotărît împo
triva oricăror forme de manifes
tare a concepțiilor rasiste, fasciste, 
de inegalitate între oameni, de 
asuprire națională și socială și le 
combatem cu toată energia. Noi 
considerăm câ aceasta răspunde 
întru totul cerințelor adevăratei 
democrații socialiste, a cărei esen
ță constă în asigurarea condițiilor 
unei reale participări a poporului 
la conducerea societății.

în același timp, luăm din cul
tura universală tot ce este mai 
bun, tot ce este valoare autentică. 
Ca să dau numai un exemplu, 
cred că Shakespeare se joacă as
tăzi în România tot atît cît și în 
Anglia, dacă nu chiar mai mult.

In încheiere, aș dori să folosesc 
acest prilej pentru a transmite ci
titorilor ziarului dumneavoastră, 
întregului popor britanic, cele 
mai calde urări de prosperitate, 
fericire și pace.

tun" : DACIA — 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,15: 20.30, LIRA — 15.30.
• Ceața : LIRA — 18; 20.15.
• Clntecul Norvegiei : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 19.
• Dincolo de nisipuri : PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20,15.
• Aurul negru din Oklahoma : 
UNIREA — 15,45; 18; 20.15.
• Al șaptelea cartuș : PACEA — 
16; 18; 20. FLOREA3CA — 15.30! 
18; 20.13.
• Joe Kidd : CRINGASI — 16; 
18.15.
• Călărețul fără cap : CIULEȘTI 
— 15.30: 18: 20,15.
• Marele vals : POPULAR — 
ÎS,30; 19.
• Proprietarii : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Doi pe un balansoar : VIITO
RUL — 15.30; 18.
• Jucătorul : VIITORUL — 20,15.

MESAJE DE FELICITARE ADRESATE

PBESEDIMTHUIBEPDBEICII, 

TOVAHASm MICOIAE CEAUSESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii So

cialiste România sînt bucuros să vă adresez viile mele felicitări, pre
cum și cele mai bune urări de fericire și succes în realizarea nobilei 
dumneavoastră misiuni, în slujba poporului român.

SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Libaneze

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Am primit cu mare satisfacție știrea cu privire la alegerea dumnea

voastră în calitate de președinte al Republicii Socialiste România.
în numele guvernului și poporului ghanez, ca și al meu personal, 

doresc să vă transmit cele mai călduroase felicitări și urări de bine.
Sper sincer că noua dumneavoastră funcție ne va da posibilitatea 

să consolidăm relațiile cordiale deja existente între cele două țări ale 
noastre și va deschide noi căi pentru o și mai strînsă cooperare între 
popoarele noastre.

Colonel IGNATUS KUTU ACHEAMPONG
Președintele Consiliului Redeșteptării 

Naționale din Republica Ghana

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în magistratura supremă a Re
publicii Socialiste România vă prezint, in numele poporului angolez 
luptător și a partidului său, Frontul Național pentru Eliberarea Ango- 
lei, precum și în numele meu personal, viile mele felicitări.

Sînt convins că veți continua să conduceți poporul dumneavoastră 
cu același dinamism și aceeași înțelepciune care au caracterizat întot
deauna activitatea dumneavoastră.

Cu cea mai înaltă considerațiune,
HOLDEN ROBERTO

Președintele Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Personal și în numele Consiliului de administrație a FIAT-ului vă 

exprim vii felicitări pentru înalta funcție pe care o îndepliniți, îm
preună cu urări de succese deosebite în dezvoltarea fructuoasă a pa
triei dumneavoastră, în activitatea de conducere a Republicii Socialiste 
România.

GIOVANNI AGNELLI

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. Album : Din tai
nele adîncurilor. Antologie 
școlară : Cărți șl drumuri sa- 
dovenlene.

10,00 Curs de limba germană. Lec
ția 87.

10.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 07.

11,00 Virstele peliculei — magazin 
bilunar de cultură cinemato
grafică.

16,00 Fotbal : Steaua București — 
O.F.K. Beograd. Transmisiu
ne directă de la stadionul 
,,Steaua". In pauză : Telex.

17.45 Curs de limba rusă. Lec
ția 86.

18,15 Curs de limba engleză. Lec
ția 85.

18.45 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură • Tehnologia 
cultivării tomatelor pentru 
industrializare « Producerea 
cartofilor pentru sămință.

19.20 1031 de seri. „In pădure".
19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 aprilie a.c. In țari : Vreme 
relativ rece, cu cerul variabil. Innorârl 
mal pronunțate se vor produce la în
ceputul intervalului in sud-estul țârii, 
unde vor cădea ploi slabe. Vint slab, 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 5 și 
plus 5 grade, iar maximele intre 8 și 
18 grade, local mai ridicate. In jumă
tatea de nord a țârii pe alocuri se va 
produce brumă. In București : Vreme 
relativ rece. Cerul va fi temporar 
noros. Ploaie slabă, la începutul in
tervalului. Vint slab pînă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

teatre

Cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a Partidului 

Socialist Arab Baas

Recepție oferită 
de ambasadorul 
Republicii Irak
Cu prilejul celei dc-n 27-a ani

versări a Partidului Socialist Arab 
Baas, ambasadorul Republicii Irak 
la București, Ahmed Hussein Al- 
Samarral, a oferit, luni seara, o re
cepție.

Au participat Gheorghe Rădulcscu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprlm-minlstru al 
guvernului. Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., activiști 
de partid, alte persoane oficiale.

Au fost prezențl șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

Plecarea unei delegații 
da activiști ai P. C. R. 

in Uniunea Sovietică
Luni a plecat spre Moscova o 

delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Constantin 
Potîngă, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.C.U.S., va efectua o vi
zită în schimb de experiență în 
Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă de 
tovarășul Constantin Matei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Cronica zilei

20:05 Revista economică TV.
20.35 Teatru TV: Istoria comediei. 

Renașterea Italiană : coinme- 
dla : commedia dell’arte. 
Spectacol cu public transmis 
din sala „Comedia" a Teatru
lui Național „I.L. CaragLa- 
le“.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Oameni iscu
siți" — producție a studiouri
lor de televiziune din Ljublja
na. Scenariul : Aleksander 
Marodlc, Ivan Rlblc. Regia : 
Frace StlgllcL în distribuție : 
Miha Baloh, Laci Cigoj, Janez 
Albreht, Krlstijan Muck. Ma- 
rija Lojkova. Episoadele : 
„Operația MM" șl „Mlcko și 
iepurii**.

20,50 Telex.
20,55 Anchetă TV : „Marea pro

blemă a... problemelor mă
runte".

21.35 Desene animate.
21,40 Cervantes. Premieră pe tară. 

Un documentar despre aspra 
luptă cu viața a omului Cer
vantes, despre nașterea unei 
opere care a făcut Înconjurul 
lumii : Don Quijotte. Regia: 
Joseph P. Ryan.

Luni la amiază a sosit la Bucu
rești Fouad M’Bazzaa. ministrul ti
neretului și sportului din Republica 
Tunisiană, care face o vizită in 
România la invitația ministrului 
pentru problemele tineretului din 
țara noastră.

La sosirea în Capitală delegația 
tunisiană a fost salutată de tovară
șul Ion Traian Ștefănescu, ministru 
pentru problemele tineretului.

In aceeași zi, ministrul tunisian a 
avut convorbiri cu ministrul român 
pentru problemele tineretului și cu 
gcneral-locotencnt Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S.

★
Delegația economică vest-germană. 

condusă de Hans Giinther Sohl, pre
ședintele Federației industriilor din 
R. F. Germania, care ne vizitează 
tara, la invitația Ministerului Comer
țului Exterior, a avut in cursul zilei 
de luni convorbiri cu loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini- grele. Nicolae Agachi, mi
nistrul -industriei. metalurgice. șin, 
Nicolae M.. Nicolae. ministru'secre
tar de stat ia Ministerul Comerțului 
Exterior.

Au fost abordate diverse aspecte 
ale cooperării dintre industria româ
nească si cea vest-germană. extin
derea si diversificarea acestei coo
perări.

★
O delegație economică din Trini- 

dad-Tobago, condusă de Eugenio 
Moore, consilierul economic al pri
mului ministru, face o vizită in țara 
noastră.

Oaspeții au avut convorbiri cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior, Ministerului In
dustriei Chimice, Ministerului Mine
lor. Petrolului și Geologiei, Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele, Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor.

In timpul convorbirilor au rost 
abordate probleme privind relațiile 
eoonomice, dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice dintre Româ
nia și Trinidad-Tobago.

★
Luni a avut loc în Capitală, în 

sala din bd. Magheru 34—36. des
chiderea expoziției „Construcții ușoa
re și economice in R. D. Germană*'.  

(Agerpres)

ROMA:

DUPĂ CONGRESUL P. S. D. I.

Clarificările așteptate 
au rămas în suspensie...
Cel de-al XVI-lea 

congres al Partidului 
Socialist Democratic 
Italian s-a încheiat în 
aceeași atmosferă de 
vii și aprinse dispute 
in care și-a început 
lucrările in urmă cu o 
săptămînă. Rezultatele 
alegerilor pentru noul 
Comitet Central, care 
a înlocuit vechiul con
siliu național, vin să 
consacre in fapt pola
rizarea partidului in 
jurul a două principale 
tendințe opuse : cea 
majoritară (care a ob
ținut și cea mai mare 
parte a voturilor), in 
frunte cu actualul pre
ședinte, Mario Tanassi, 
și secretar politic Fla
vio Orlandi, și cea mi
noritară, grupată in 
jurul fostului președin
te al republicii șl lider 
al partidului, Giuseppe 
Saragat. încercarea de 
a se realiza un acord, 
despre care s-a vorbit, 
a rămas doar un dezi
derat, cei aproape 700 
de delegați fiind che
mați să opteze intre 
mai multe rezoluții fi
nale, prezentate de 
cele două curente prin
cipale, precum și de 
grupul situat spre 
dreapta și condus de

actualul ministru al 
transporturilor, Luigi 
Pretti.

Tema dominantă a 
tuturor intervențiilor 
din congres s-a con
centrat in jurul „crizei 
de identitate**  pe care 
o traversează partidul, 
a rolului și orientărilor 
pe care acesta trebuie 
să le adopte față de 
principalele forțe po
litice ale țării, față de 
actuala formulă guver
namentală. Concepția 
privind funcțiunea 
partidului în cadru) 
stingli italiene a deli
mitat în mod clar cele 
două tendințe opuse 
din partid. In contrast 
cu majoritatea, expo- 
nenții curentului con
dus de Giuseppe Sara
gat au insistat pentru 
o prezență socialist-de- 
mocratică eficientă în 
cadrul stîngii, pentru o 
poziție politică proprie, 
distinctă, a partidului, 
mai ales în raporturile 
cu democrația creștină. 
Spre deosebire de 
orientarea actualei 
conduceri, grupul si
tuat la stingă a abor
dat problema raportu
rilor cu principalele 
formațiuni politice ale

clasei muncitoare (co
muniști și socialiști) 
nu de pe poziția unor 
„gratuite afirmări anti
comuniste**  („l’Unita"), 
ci a recunoașterii ro
lului pe care aceste 
forțe, și, în special, co
muniștii, il au in viața 
politică a țării.

In cadrul congresului 
s-au avansat și soluții 
vizind „perspectiva 
restructurării întregii 
stingi democratice ita- 
liene“ și stringerea le
găturilor cu Partidul 
Socialist și alte forma
ții de stingă. Mai pu
țin au fost abordate, 
chiar aproape au lipsit 
după opinia observato
rilor, analizele dedicate 
problemelor de fond 
ale situației economice 
a țării, preocupărilor 
și frămîntărilor reale 
ale clasei muncitoare 
italiene, ale păturilor 
largi de oameni ai 
muncii. Atmosfera 
„fierbinte**  in care s-a 
încheiat congresul a- 
nunță, fără îndoială, 
pe termen scurt, noi 
înfruntări de poziție 
între cele două ten
dințe principale.

Radu BOGDAN



viața internațională
Opinia publică este chemată să acționeze new york întrevederi ale ministrului

ferm pentru încheierea cu succas 
a Conferinței general -europene

Declarația Comitetului internațional al opiniei 

publice pentru securitate și cooperare în Europa

afacerilor externe al României
Noi candidaturi in vederea alegerilor 

prezidențiale din Franța DE

BRUXELLES (Corespondentă de la Livlu Rodescu). — La Bru
xelles s au inche'ot duminicâ lucrările reuniunii Comitetului interna
țional ol op-niei publice pentru securitate și cooperore in Europa, la 
care ou poriicipot reprezentanți o 26 de comitete și grupuri naționale 
ale opiniei publice din țâri europene, printre care șl România.

în final, participant!! au adoptat, 
prin consens, o declarație care cu
prinde principalele cerințe actuale 
ale opiniei publice europene privind 
înfăptuirea securității și cooperării 
pe continent. Apreciind rezultatele
obținute pină acum, declarația su
bliniază că este vorba despre un 
proces pozitiv care reclamă. în con- 
tlnuare. intensificarea eforturilor 
întregii opinii publice europene, 
participare tuturor statelor — 
mari, mijlocii și mici — la opera de 
transformare a Europei într un con
tinent al păcii și cooperării. Este 
exprimată, de asemenea, convinge
rea că in viața internațională se 
imDune respectarea riguroasă s 
principiilor fundamentale de relații 
interstatale, principii asupra cărora 
ș-a căzut de acord la reuniunea de 
la Helsinki și se află in prezent in 
faza formulării lor definitive la se
siunea de la Geneva.

Rcflectind un deziderat vital al 
popoarelor europene. al cercurilor 
largi ale opiniei publice, documen
tul evidențiază că o adevărată secu
ritate nu poate fi întemeiată pe 
cursa înarmărilor și cere guverne
lor participante la Conferința gene- 
ral-europeană să adopte măsuri in 
domeniul destinderii politice, subli
niind că acestea trebuie să fie corn-

□ Q □ Q H B

pictate cu măsuri de dezangajare 
militară și de dezarmare, deschizînd 
astfel perspectiva lichidării blocuri- 
1-»r militare antagoniste, a eliberării 
popoarelor europene d^ povara grea 
a cheltuielilor militare, precum și 
perspectiva creării condițiilor de a- 
meliorare generală a nivelului de 
tn. Declarația Comitetului interna
tional cheamă țoale guvernele, 
parlamentele, forțele politice, sin
dicalele. marile organizații socialo, 
toate curentele do opinie publică 
să acționeze in favoarea încheierii 
rapide a fazei a doua a Conferin
ței gcncral-europcnc. pentru a se 
trece la faza ci finală in lunile 
următoare : să Insiste ca oninia pu
blică să fie informată mai pe larg 
și obiectiv asupra ansamblului pro
blemelor puse in discuție : să ceară 
ca faza a treia a Conferinței pen
tru securitate și cooperare să se 
desfășoare la col mai înalt nivel : 
să considere actuala Conferință ge- 
ncral-curopcană ca fiind un ele
ment al întregului proces, ceea ce 
evidențiază necesitatea de a crea, 
la finele conferinței, un organism 
cu caracter consultativ, care să asi
gure continuitatea procesului de 
edificare a securității și cooperării 
pe continent.
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NEW YORK 8 (Corespondență de 
la C. Alcxandroaie). — Ministrul 

rilor externe nl Republicii 
S.-> iî'.is!-- România, George Maco- 
vescu, conducătorul delegației țării 
noastre )a sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U., a avut, 
luni, o întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
căruia i-a transmis un salut cordial 
din partea președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. Mulțumind pen
tru mesaj. Kurt Waldheim a trans
mis președintelui țării noastre ex
presia înaltelor sale sentimente de 
stimă și apreciere.

In cursul întrevederii au rost 
abordate o scrie de probleme ma
jore aflate în atenția comunității 
internaționale și a organizației, in
tre care securitatea europeana și si
tuația din Orientul Apropiat, pre
cum și punctele înscrise pe agenoa 
sesiunii extraordinare a O.N.U. De 
asemenea, a fost evidențiată evolu
ția pozitivă a colaborării dintre 
țara noastră și O.N.U. în direcția 
sprijinirii hotărârilor și inițiativelor 
organizației, a sporirii rolului aces
tui important for internațional in 
sfera relațiilor politice contempo
rane.

Ministrul afacerilor externe al 
țării noastre a avut, de asemenea, o

întrevedere cu președintele sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale 
a O.N.U., Leopoldo Benites (Ecua
dor). S-a procedat la o trecere in 
revistă a problemelor materiilor 
prime și dezvoltării, care vor con
stitui obiectivele esențiale ale dez
baterilor sesiunii extraordinare. Tot
odată, au fost evocate rezultatele 
pozitive ale vizitei președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, in Ecuador, și influența 
exercitată de acestea asupra dezvol
tării constante a relațiilor bilaterale 
dintre cele doua țări.

în aceeași zi, George Macovescu 
a avut o întîlnire de lucru cu secre
tarul general adjunct al O.N.U., An
tonio Carrillo Flores, secretar gene
ral al Conferinței mondiale a popu
lației de la București. In cursul 
Intilnirii, a fost analizat stadiul pre
gătirilor conferinței de la București, 
ce se fac atit la O.N.U., cit și in 
România. A .C. Flores și-a exprimat 
aprecierea și satisfacția față de des
fășurarea cooperării O.N.U. — 
România în acțiunile pentru pregă
tirea și asigurarea succesului lucră
rilor conferinței.

întrevederile, la care a participat 
ambasadorul României la O.N.U., 
Ion Datcu, s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă de lucru, cordială.

PARIS 8 — Corespondență de Ia 
Paul Diaconcscu. : întrunit luni, la 
Paris. Congresul extraordinar al 
Partidului Socialist Francez a a- 
nrobat în unanimitate propunerea 
de a-1 învesti pe Francois Mitterrand 
drept candidat la alegerile preziden
țiale.

In cuvintul rostit la încheierea 
congresului. Francois Mitterrand și-a 
anunțai, oficial candidatura și a pre
zentat principalele idei care vor sta 
la baza campaniei sale electorale.

In aceeași zi. a avut loc plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez, care a aprobat 
depunerea candidaturii comune a 
forțelor dc stingă.

Intr-o conferință de presă organi
zată după plenară. Georges Mar- 
chais, secretar general al P.C.F., a 
subliniat că evenimentul va da un 
nou avint unității stingii. a tuturor

forțelor progresiste și democratice 
din Franța.

★
Luni la amiază, Valiry Giscard 

d’Estaing. ministru al economiei și 
finanțelor, președintele Federației 
Naționale a Republicanilor Indepen
denți. a anunțat oficial candidatura 
sa la alegerile prezidențiale.

★
Comitetul Central al Uniunii 

Democraților pentru Republică, 
precum și reprezentanții 6ăi in 
Adunarea Națională — a a- 
nunțat Alexandre Sanguinelti, se
cretar general al partidului — au 
hotărit să sprijine candidatura lui 
Jacques Chaban-Delmas la președin
ția Franței. Chaban-Delmas și-a a- 
nuntat, joia trecută, intenția de a 
candida ca reprezentant al acestui 
partid.

VIZITA DELEGAȚIEI U.G.S.R. ill TURCIA
ANKARA 8 (Corespondență de la 

I. Badea). — în continuarea vizitei 
pe care o întreprinde in Turcia, la 
invitația Confederației Sindicatelor 
din Turcia „Turk-iș", tovarășul Mi
hai Daiea. președintele Consiliului

ORIENTUL APROPIAT
• 0 hotărîre a Consiliului Comandamentului Revoluției 
din Libia • Declarațiile președintelui Siriei • Incidente 

pe înălțimile Golan

acum 2 100 de ani și descoperi
tă in provincia Hunan din 
R. P. Chineză a furnizat, date 
științifice extrem de impor
tante. Autopsia și analizele fă
cute recent de oameni de știin
ță chinezi au relevat că orga
nele interne ale mumiei — de 
sex femeiesc — s-au păstrat in 
bune condiții. S-a putut stabili 
că ea a suferit de o gravă boa
lă coronariană ; au fost obser
vate modificări în pereții arte
riali, provocate de ateroscleroză 
etc. Virsta femeii a fost apre
ciată la aproximativ 50 de ani.

Mumia, inveșmintată în mai 
multe straturi de pinză și mă
tase. era așezată in șase sicrie 
introduse unul intr-altul. Corpul 
plutea pe jumătate intr-un li
chid acid, conținind mai mult4 
substanțe, pe bază de mercur, 
care, după cum se știe, are o 
acțiune bacteriostatică.

agențiile de presă transmit:

Central al U.G.S.R. și președinte al 
Comisiei de politică externă a 
M.A.N.. a avut o întrevedere cu 
Cahit Karakas, președintele Comisiei 
de politică externă a Medjlisului, in 
cursul căreia au fost discutate as
pecte ale colaborării parlamentare 
româno-turce. S-a exprimat dorința 
reciprocă de a se continua extinde
rea cooperării în interesul prieteniei 
dintre popoarele român și turc, al 
păcii și colaborării In regiunea Bal
canilor.

Duminică, delegația U.G.S.R. a de
pus o coroană de flori la Mausoleul 
lui Kemal AtatUrk.

Convorbiri Gemal Eie- 
dici — Fam Van Dong. La 
Belgrad s-au încheiat convorbirile 
dintre Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, și Fam Van Dong. primul 
ministru al R.D. Vietnam. Conducă
torii guvernelor celor două țări și-au 
exprimat satisfacția față de bilanțul 
pozitiv al convorbirilor, apreciind că 
acestea vor contribui la promovarea 
colaborării iugoslavo-victnameze in 
toate -domeniile. Un acord iugoslavo- 
vietnanaez de asistență si de colabo
rare economică, tehnico-științifică și 
culturală, semnat in prezența celor 
doi premieri. prevede dezvoltarea 
colaborării in Industrie, agricultură 
și transporturi, precum și crearea 
unei comisii mixte menite să promo
veze relațiile reciproce de cooperare.

La Bratislava s'au ,nchelal 
lucrările celei de-a IX-a întilniri a 
organelor guvernamentale de turism 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, Mongolia. Polonia, 
România. Ungaria și U.R.S.S. In ca
drul intilnirii au fost dezbătute po
sibilitățile existente pentru lărgirea 
și diversificarea colaborării in dome
niul turismului.

Reuniunea miniștrilor de 
externe din India, Pakis
tan și Bangladesh, care 
examinează problemele privind con
tinuarea procesului de normalizare a 
relațiilor reciproce, au continuat, du
minică, la Delhi. Celor trei miniștri 
le-a fost prezentat un raport asupra 
bilanțului îndeplinirii unor puncte 
ale Acordului de la Delhi privind 
repatrierea persoanelor civile și a 
prizonierilor de război, alcătuit de un 
grup special cuprinzind reprezentanți 
ai celor trei delegații participante la 
convorbiri.

Senatorul democrat a- 
merican Edward Kennedy, 
aflat in vizită la Bonn, a avut în
trevederi cu cancelarul Willy Brandt 
și alte oficialități vest-germane in 
cursul cărora au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea econo
mică a țărilor Europei occidentale, 
reducerea trupelor americane sta
ționate pe teritoriul R.F.G., relațiile 
Est-Vest.

întrevederi ungaro—vest-
germane. La Budapesta au în
ceput. luni, convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare, Frigyes Puja, și omo
logul său vest-german, Walter ScheeL

Președintele Irakului, Has- 
san Al Bakr, a emis un decret in 
baza căruia cinci miniștri kurzi din 
guvernul irakian au fost destituiți și 
înlocuiți cu alte cinci personalități 
kurde — anunță agențiile M.E.N. și 
France Presse. In baza aceluiași de
cret, Ministerul pentru Problemele 
Nordului a fost desființat, ca urma
re a intrării in vigoare a legii cu 
privire la acordarea autonomiei re
giunii Kurdistanului irakian.

Campania de preschim
bare a documentelor mem
brilor P. C. Italian de atra* 
gere a unor noi membri în rândul 
P.C.I. se desfășoară din plin in în
treaga Italie. De la începutul anului 
pină in prezent și-au preschimbat 
carnetele peste 1 562 000 comuniști.
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Arestări în Spania. ZiaruI 
„l’Humanită" publică o informație 
din Madrid in care se arată că „știri 
provenind de la Direcția generală a 
securității menționează că trei mili- 
t-anți ai Partidului Comunist din Spa
nia. intre care doi membri ai Comi
tetului Central, au fost arestați". Co
municatul citează numele lui Fran
cisco Romero Marin, care a activat 
in ilegalitate sub numele de Fran
cisco Andres Gonzales, precum și pe 
Carlos Alberto Saenz de Santa Ma
ria și pe soția acestuia, Pilar Bravo 
Castells.

„Republica Guineea-Bis- 
SCiU în cifre". Comisariatul d» 
stat pentru problemele economice și 
financiare al Republicii Guineea-Bis- 
sau a editat culegerea „Republica 
Guineea-Bissau in cifre", in care sint 
relevate succesele deosebite obținute 
de acest tinăr stat african in cuceri
rea completă a independenței de stat 
și in lupta pentru lichidarea urmă
rilor dominației coloniale.

Luni dimineața, președintele 
U.G.S.R. s-a întîlnit cu Onder Sav, 
ministrul turc al muncii. A fost ex
primată dorința comună de a se 
realiza contacte mai frecvente intre 
organizațiile muncitorești din Româ
nia și Turcia. Delegația U.G.S.R. a 
avut, dc asemenea, întilniri cu con
ducerile unor filiale ale centralei 
„Turk-iș".

DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
ROMÂNO-GUINEEZE

ALGER 8 (Corespondență de Ia 
Mircea S. Ionescu). — Reunit la Al
ger. Consiliul de administrație ai so
cietății mixte „Mifergui-Nimba", 
creată în scopul punerii in valoare a 
unui important zăcămint de mine
reu de fier din Republica Guineea, 
a aprobat, in unanimitate, partici
parea românească la activitatea aces
tei societăți, din care mai fac parte, 
pe lingă societăți din Republica Gui
neea. întreprinderi din Algeria', 
R. S. F. Iugoslavia, Liberia. Nige
ria și alte întreprinderi europene și 
japoneze.

Participarea României la activita
tea societății mixte „Mifergui-Nim
ba" este o urmare a înțelegerilor 
stabilite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, 
cu prilejul vizitei oficiale efectuate 
în Republica Guineea de șeful sta
tului român.

TRIPOLI 8 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția de știri libiană 
„Ama", Consiliul Comandamentului 
Revoluției din Libia a adoptat o 
hotărîre menită să permită colone
lului Moamer El Geddafi să se 
consacre activității politice și orga
nizatorice. fără ca aceasta să afec
teze funcția sa de comandant suprem 
al forțelor armate libiene. Potrivit 
ziarului „Al Fajr Al Jadid", schim
bările intervenite nu afectează auto
ritatea șl atribuțiile Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Libia.

Conform hotărîrii, primul ministru 
va fi însărcinat cu noi probleme po
litice și administrative, printre care 
primirea scrisorilor de acreditare ale 
șefilor misiunilor diplomatice. în- 
timpinarea șefilor de stat la sosirea 
acestora in vizitele in Libia.

DAMASC 8 (Agerpres). — Intr-un 
discurs rostit la o întrunire care a 
marcat cea de-a 27-a aniversare a 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
declarat că țara sa urmărește o pace 
justă in Orientul Apropiat și acțio
nează în acest sens. O pace justă — 
a subliniat șeful statului sirian — 
trebuie să se bazeze pe retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate și pe restabilirea drepturilor 
poporului palestinean.

Hafez Al-Assad a arătat că guver
nul sirian va continua eforturile de
puse pe plan politic, precum șî acti
vitatea pe plan militar, pentru a asi
gura înfăptuirea acestor elemente 
fundamentale ale păcii.

AMMAN 8 (Agerpres). — Cabine
tul iordanian a examinat un raport 
prezentat de premierul Zeid El Ri- 
fai asupra recentelor convorbiri pe 
care regele Hussein le-a avut, la 
Alexandria, cu președintele Egiptu
lui. Anwar Sadat — a anunțat pos
tul de radio Amman.

într-o declarație — reluată de a- 
genția France Presse — premierul 
El Rifai a arătat că „Iordania a 
aprobat principiul participării unei 
delegații palestinene independente 
la Conferința de la Geneva pentru 
pace in Orientul Apropiat, în cazul 
in care o astfel de delegație ar fl 
invitată la conferință".

CAIRO 8 (Agerpres). — Ministrul 
de externe egiptean, Ismail Fahmy,

a conferit, la Cairo, cu Said Kamal, 
membru al Comitetului Politic al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Convorbirile s-au referit. în 
principal, la probleme privind rela
țiile organizației respective cu o se
rie de țări arabe, in perspectiva evi
dențierii necesității de a se iniția in 
viitor acțiuni politice în coordonare.

TRIPOLI 8 (Agerpres). — Abdel 
Salam Jalloud, membru al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției din 
Libia și șef- al guvernului, a inau
gurat, luni, la Tripoli cea de-a treia 
conferință a dezvoltării industriale in 
țările arabe.

DAMASC 8 (Agerpres). — Potrivit 
unul purtător de cuvint militar de 
la Damasc, reluat de agențiile inter
naționale de presă, artileria antiae
riană siriană a doborit, luni, un a- 
parat aparținînd unei formațiuni de 
avioane israeliene care a încercat, la 
ora 11,50 (ora locală), să pătrundă în 
spațiul aerian al Siriei, in regiunea 
Muntelui Hermon. Avionul israelian 
a fost văzut prăbușindu-se în flăcări 
deasupra unei regiuni din sudul Li
banului. Tot luni, la Damasc, s-a a- 
nunțat că tancurile siriene au anga
jat o luptă cu tancurile israeliene in 
mai multe puncte ale frontului, con
comitent inregistrindu-se puternice 
dueluri de artilerie. în cursul nopții 
de duminică spre luni, forțele siriene 
și-aii coritinuat luptele cu o unitate 
israeliană care a atacat, duminică, 
pozițiile înaintate siriene de pe mun
tele Hermon.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Coman
damentul militar de Ia Tel Aviv a 
afirmat că- trupele siriene și-au re
luat, luni, focul de • artilerie șl de 
tancuri împotriva pozițiilor israeliene 
de la linia de încetare a focului de 
pe înălțimile Golan. Incidentele din
tre cele două părți s-au extins de-a 
lungul întregii linii de încetare a 
focului din regiune.

Totodată, la Tel Aviv s-a anunțat 
că echipajul unui avion israelian, 
care survola luni Muntele Hermon, 
a fost silit să abandoneze aparatul 
din cauza unor defecțiuni tehnice și 
să sară cu parașuta deasupra unei 
regiuni din sudul Libanului.

• MINCATI CUMPĂ
TAT! Este ideea „vitală*  
ce se desprinde dintr-un film 
în culori intitulat „Alimentele 
sănătății" apărut in aceste zile. 
Cu mijloace cinematografice 
adecvate sint puse in evidență 
principiile simple, dar adesea 
uitate, ale unei alimentații ra
ționale ; importanța unui regim 
echilibrat și de igienă a ali
mentelor, riscurile obezității 
etc. Totodată, se subliniază că 
foametea și subnutriția, care 
fac ravagii pe vaste zone ale 
planetei, nu pot fi invinse decit 
pe calea lichidării subdezvol
tării economice și printr-o mai' 
echitabilă repartiție a produse
lor alimentare. Pelicula a fost 
realizată in studiourile DEFA 
(R.D.G.) pentru Organizația 
Mondială a Sănătății, cu ocazia 
„Zilei Sănătății — 1974".

• „INDIENII CINTĂ-
REȚI". în regiunea unde se
întilnesc frontierele Braziliei, 
Columbiei și Republicii Peru 
trăiește un mic trib de indieni 
Ticunas, cunoscut sub numele 
de „indienii cintăreți". Acest 
nume iși are originea in faptul 
că indienii se exprimă into- 
nind in mod diferit vocalele și 
dînd-astfel diferite înțelesuri a- 
celuiași cuvînt. în urma unul 
studiu, recent efectuat de spe
cialiști ai Institutului peruan de 
lingvistică, s-a stabilit că „in
dienii cintăreți" au o memorie 
foarte bună și o mare ușurință 
in învățarea altor limbi.

Cancelarul Austriei, Bru- 
no Kreisky. a anunțat că starea să
nătății președintelui țării. Franz Jo- 
r.as, „s-a agravat serios". Medicii 
diagnostichează „o slăbiciune gene
rală a organismului". în aceste cir
cumstanțe, Parlamentul s-a întrunit 
luni într-o sesiune specială și a a- 
probat un proiect de lege prin care 
se transferă, pe o perioadă nedefi
nită, funcțiile președintelui republi
cii către președintele Consiliului 
Național al Parlamentului, Anton 
Benya, și cei doi vicepreședinți ai 
lui, Alfred Maleta și Otto Probst

PHENIAN

Miting al prieteniei 
coreeano - cambodgiene

PHENIAN 8 (Agerpres). — La 
Phenian au avut Ioc convorbiri în
tre o delegație guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, avind in frunte pe 
O Jin U, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, șeful Ma
relui Stai Major al Armatei Popu
lare Coreene, și delegația Frontului 
Unit Național al Cambodgiei și a 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei. condusă de 
Khieu Samphan. membru al Birou
lui Politic al C.C. al F.U.N.C.. vice- 
premier și ministru al apărării na
ționale in G.R.U.N.C.. comandantul 
sef al Forțelor armate de eliberare 
națională ale poporului cambodgian.

Cu ocazia vizitei delegației 
F.U.N.C. fi a G.R.U.N.C., Ia Phenian 
a avut loc un miting, la care au 
luat cuvântul Pak Sen Cer. vicepre- 
mier al Consiliului Administrativ a) 
R.P.D. Coreene, și conducătorul de
legației cambodgiene. Khieu Sam
phan. Vorbitorii au relevat in cu
vântările lor legăturile de prietenie 
si solidaritatea militantă dintre po
poarele coreean și cambodgian, lup
ta acestor popoare împotriva impe
rialismului. pentru apărarea si pro
movarea intereselor lor naționale.

Marți se deschid la New York lu
crările sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrata 
problemelor energiei, materiilor pri
me și dezvoltării. Observatorii de 
presă subliniază stringenta actuali
tate și complexitatea deosebită a 
tematicii înscrise pe agenda dezba
terilor care, prin multiplele sale im
plicații politice, economice, comer
ciale. financiare și monetare, polari
zează atenția pe toate meridianele 
globului.

Rezolvarea problemei subdezvoltă
rii — una dintre cele mai importante 
și mai spinoase probleme ale lumii 
contemporane — reprezintă un im
perativ arzător al zilelor noastre, de 
care depinde însăși progresul, pacea 
și securitatea omenirii. „O importanță 
primordială pentru dezvoltarea co
laborării, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră — sublinia președintele re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— au măsurile de sprijinire a țări
lor in curs de dezvoltare in vederea 
realizării unui progres economic-so
cial mai rapid, a lichidării decalaju
lui care le desparte de țările dez
voltate. In acest context, este nece
sară o abordare nouă a problemelor 
energiei, a problemei materiilor pri
me, in general, a relațiilor dintre ță
rile dezvoltate și țările in curs de 
dezvoltare, stabilindu-se raporturi 
noi, echitabile, între statele produ
cătoare de materii prime și statele 
dezvoltate".

Statisticile dezvăluie adincirea dis- 
parităților pe multiple planuri intre 
țările industriale și cele in curs de 
dezvoltare. Astfel, in perioada 1950— 
1972, valoarea comerțului exterior al 
țărilor capitaliste dezvoltate a crescut 
de 7,8 ori, intr-un ritm mediu anual 
de peste 8 Ia sută, in timp ce valoarea 
comerțului țărilor in curs de dez
voltare a sporit de numai 3,7 ori. 
Intr-un ritm de 5 la sută. Ca ur
mare, in aceeași perioadă, in dome
niul valorii comerțului, decalajul 
absolut dintre cele două grupe de țări 
a crescut de la 41.5 miliarde la 474.2 
miliarde de dolari, țările in curs de 
dezvoltare — care Însumează aproa
pe două treimi din populația globu
lui — deținând doar 18.1 la sută din 
comerțul mondial capitalist, față de 
31.7 la sută in 1950.

Aceste discrepanțe iși au originea 
în structura diferită a economiei și 
comerțului exterior, ale celor două 
grupe de țări, in pozițiile din cadrul 
diviziunii internaționale a muncii, 
precum și in evoluția distinctă a 
prețurilor la produsele finite (in ge

neral, tendință de creștere) și la 
materiile prime (tendință de stag
nare sau scădere, cu excepția ulti
milor ani). Țările in curs de dezvol
tare dețin doar 8 la sută din comer
țul cu produse finite (circa 2 la sută 
din exportul de mașini, utilaje și 
mijloace de transport) și 46 la sută 
din comerțul cu materii prime. Cu 
t'.ate progresele țărilor ..lumii a 
treia" in domeniul industrializării, 
acestea nu reușesc incă să se afir
me in mod competitiv in exportul 
mondial, datorită puternicei concu
rențe din partea țărilor capitaliste 
dezvoltate.

înarmărilor pe plan mondial, în care 
au fost atrase, din păcate, și unele 
țări in curs de dezvoltare, impiedi- 
cind canalizarea in scopuri construc
tive a unor fonduri importante, vom 
avea o imagine generală a multiple
lor dificultăți cu care este con
fruntată „lumea a treia". Pe a- 
cest fundal general s-au preci
pitat recentele evenimente — cu 
puternice implicații — de pe piețele 
resurselor energetice și materiilor 
prime, care au produs serioase per
turbat ii chiar șl in economia țărilor 
industrializate.

In condițiile date, țările pro-

internaționale, statornicirea unor ra
porturi pe baze noi, echitabile, in 
vederea încurajării progresului eco
nomic și social al tinerelor state, 
creșterii nivelului de trai al acestor 
popoare, sprijinirea eforturilor lor 
spre îngustarea decalajelor care le 
separă de țările avansate. Pornind 
de la aceste considerente, țările in 
curs de dezvoltare cer să se bucure 
de virtuțile colaborării internațio
nale in condițiile deplinei echități, 
avantajului reciproc și neamestecului 
în treburile interne, respingerii ho
tărite a practicilor de asuprire, dic
tat și presiuni de tot felul ale cercu-

în preajma sesiunii extraordinare a O. N. U. în problemele

energiei, materiilor prime și dezvoltării

briaea*:  Relații economice internaționale 
pe baze de echitate si avantaj reciproc

Corespunzător a avut loc o înrăută
țire a raporturilor de schimb pentru 
economiile țărilor in curs de dezvol
tare. Conform analizelor experților 
U.N.C.T.A.D., in perioada 1951—1966 
„foarfecă prețurilor" a produs țări
lor „lumii a treia" pierderi de 63 
miliarde de dolari, adică, in medic, 
4 miliarde de dolari pe an. De ase
menea, aceste țări au contractat, in 
perioada postbelică, o datorie pu
blică evaluată, in prezent, la circa 
80 miliarde de dolari. Situația este 
agravată de actuala criză a sis
temului monetar interoccidental, 
care se repercutează negativ asu
pra relațiilor de schimb ale țărilor în 
curs de dezvoltare.

Dacă adăugăm la cele de mai sug 
practicile inechitabile și restrictive 
promovate de state capitaliste dez
voltate. practici care se răsfring ne
gativ asupra eforturilor tinerelor 
state de a-și crea o economie via
bilă. precum și istovitoarea cursă a

ducătoare de materii prime re
vendică revizuirea actualelor rela
ții economice stabilite pe vremurile 
cind puterile monopoliste dictau pre
țurile pieței, exprimindu-și hotărirea 
de a acționa pentru edificarea unui 
cadru principial nou, bazat pe echi
tate, care să asigure țărilor în curs 
de dezvoltare valorificarea superioa
ră a bogățiilor naționale, facilitarea 
accesului lor la tehnologii șl utilaje 
moderne, accelerarea procesului lor 
de industrializare.

în acest sens, principalele docu
mente de lucru ale sesiunii extraor
dinare a O.N.U., „Declarație de prin
cipii privind cooperarea internațio
nală in domeniul materiilor prime și 
dezvoltării", veritabilă Cartă a unei 
noi ordini economice pe arena mon
dială, și „Programul de acțiune" — 
sint menite să promoveze democrati
zarea vieții economice și comerciale

rilor imperialiste și neocolonialiste. 
Este, desigur, necesar ca, în inte
resul tuturor părților, însănătoșirea 
relațiilor economice și comerciale in
ternaționale să înlesnească accesul 
liber, fără bariere economico-poli- 
tice, al tuturor țărilor, indiferent de 
mărime sau potențial, la sursele de 
energie și la materiile prime, pe 
baze echitabile și reciproc avanta
joase, in folosul dezvoltării fiecărei 
țări și al progresului general. In 
același timp, este esențial ca tot 
ceea ce se întreprinde in vederea 
rezolvării problemelor prezente și 
viitoare, care țin de sfera dezvoltă
rii, de sistemul comercial și mone
tar. de cooperarea internațională să 
consfințească suveranitatea perma
nentă și imprescriptibilă a fiecărui 
popor asupra bogățiilor sale, materii 
prime, surse de energie și folosirii 
acestora pentru dezvoltarea sa inde
pendentă, de sine stătătoare, potrivit 
intereselor proprii.

Firește că, pentru a fi încununate 
de succes deplin, eforturile proprii 
ale fiecărei țări pentru progres eco
nomic și social — factorul fundamen
tal al dezvoltării — trebuie să fie 
sprijinite de o asistență substanțială 
din partea statelor industrializate și 
a O.N.U., ca și prin instaurarea 
unei politici comerciale mondiale 
vizind eliminarea obstacolelor artifi
ciale din calea circuitului liber de 
valori materiale, ameliorarea terme
nilor de schimb in favoarea produ
selor provenite din țările în curs de 
dezvoltare.

In această problemă de vastă an
vergură, țara noastră aduce o con
tribuție activă, manifestindu-se ca 
un prieten de nădejde al statelor 
recent intrate pe orbita dezvoltării 
independente. România, țară socia
listă, ea insăși în curs de dezvoltare, 
susține eforturile popoarelor de a se 
desprinde din chingile înapoierii și a se 
ridica spre orizonturile progresului 
și civilizației materiale și spirituale, 
militează pentru relații echitabile în 
colaborarea și schimburile economi
ce, pentru un raport just intre pre
țul materiilor prime și cel al produ
selor industriale, pentru accesul tu
turor națiunilor, în condiții de depli
nă egalitate, atit la materii prime, 
cit și Ia tehnologii avansate. Vizitele 
președintelui Nicolae Ceaușescu în- 
tr-un șir de țări din Africa, Ameri
ca Latină și Asia. încheiate cu re
zultate deosebit de fructuoase, re
ciproc avantajoase, reprezintă o 
strălucită manifestare a solidarității 
țării noastre cu tinerele state in curs 
de dezvoltare, cu lupta lor împotri
va imperialismului și neocolonialis- 
mului, pentru dezvoltare de sine 
stătătoare și propășire in toate do
meniile de activitate.

Tara noastră participă la actuala 
sesiune extraordinară a O.N.U., cu 
dorința de a se găsi cele mai adec
vate căi și mijloace pentru soluțio
narea problemelor ce interesează 
intr-un grad vital țările In curs de 
dezvoltare, astfel incit să se asigure 
condițiile accelerării progresului lor 
economic și social, lichidării rapide 
a subdezvoltării, în beneficiul extin
derii continue a relațiilor economice 
mondiale și al îmbunătățirii climatu
lui politic internațional, pentru crea
rea pe planeta noastră a unei lumi 
mai drepte, mai bune.

Conf. unJv. dr. Nicolae SUTA 
Viorel POPESCU

• 400 DE FILME IN- 
TR-O SINGURĂ ZI.
rectorul Cinematecii din Paris, 
Henri Langlois, personalitate 
de notorietate mondială, a or
ganizat de curînd, cu concursul 
cinematecilor din numeroase 
țări — o „zi a cinematografu
lui". De la 10 dimineața și pină 
la 22,30 seara, în 20 de săli pa
riziene au fost proiectate 400 
de filme socotite printre cele 
mai reușite producții ale cine
matografiei mondiale.

• PE URMELE CO
MORII. O veche legendă pe- I 
ruană spune că, în secolul XVII, 4 - 
guvernatorul spaniol Jose An
tonio Santieban a luat tot au
rul și argintul, existent în oră
șelul Patas, l-a încărcat pe 
cițiva catiri cu gindul de a 
ajunge la țărmul Oceanului 
Atlantic și de acolo în Spania. 
Guvernatorul insă a dispărut 
odată cu întreaga caravană 
undeva in drum spre ocean. 
Iată insă că, după citeva secole, 
legenda fascinează pe căutăto
rii de comori. Numeroși locui
tori din Patas, încurajați de gă
sirea unui pinten de argint, 
care ar fi aparținut, cred ei, 
lui Josă Antonio, au pornit in 
căutarea presupusei comori.

• 4 ZILE SI JUMĂ
TATE SUB DUȘ. Ba a‘“- 
dent al Universității din Bin
ghamton (statul New York) a 
fost internat la spital, după ce 
a stat patru zile și jumătate 
sub duș. Tinărul a vrut să do
boare recordul in această ma
terie, care se ridică la șapte 
zile. Deși și-a uns corpul cu un 
strat gros de vaselină, după un 
timp pielea de pe membrele 
sale s-a încrețit, apoi miinile 
și picioarele 1 s-au umflat, 
urechile au început să-i vijîie, 
fiind pe punctul de a-și pierde 
cunoștința. în aceste condiții a 
abandonat, iar recordul a ră
mas nedoborit...

• DEZVĂLUIRI TRA
GICE. O anchetă medicală t 
Întreprinsă în Marea Britanie
a dezvăluit o situație tragică : 
in această țară fumatul este 
practicat pe scară largă la 
virste din cele mai fragede. 
Astfel, unul din 20 de elevi sub 
10 ani a încercat gustul țigării, 
iar cițiva din acești mici fumă
tori suferă deja de tuse taba- 
cică ; in total, 6,9 la sută din 
elevii și 2,9 la sută din elevele 
din această țară au experiența 
fumatului. Autorii anchetei 
au lansat un semnal de alarmă, 
cerînd să se adopte de urgență 
măsuri hotărite pentru a se 
pune capăt unei situații ce ar | 
putea avea urmări dezastruoase. I
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