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Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri

mit pe Pierre-Henri Aubaret, care 
șl-a prezentat’scrisorile de acredita
re în calitate de ambasador ex

traordinar și plenipotențiar al Confe
derației Elvețiene in țara noastră. 
(Cuvintărilc in pagina a V-a).

Un proces unitar, înfăptuit cu consecvență, orientat ferm spre un obiectiv 
de primă însemnătate, stabilit de Congresul al X-lea al P. C. L 

PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚII
DE CONDUCERE

A PARTIDULUI Șl STATULUI

Ambasadorul Republicii Chile

Atenția întregului popor a fost 
îndreptată In aceste zile spre lucră
rile plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. si. apoi, ale ședinței Marii 
Adunări Naționale, viața socială si 
politică a tării fiind dominată de 
evenimentul • istoric al investirii 
secretarului general al Partidului Co
mun.st Român, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, in înalta funcție de pre- 
s ‘dinte al Republicii Socialiste 
România.

însemnătatea deosebită a institui
rii funcției de președinte ai Repu
blicii Socialiste România este con
siderabil amplificată de faptul că 
Marea Adunare Națională, consa- 
crind prin votul său unanim voința 
națiunii noastre socialiste, l-a ales 
ca intiiul președinte al României pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii, strălucitul mi
litant revoluționar care a făcut atit 
de mult pentru binele si fericirea 
patriei, pentru cauza socialismului, 
inflăcâratul comunist care de peste 
patru decenii militează in rindurile 
mișcării noastre revoluționare. înde
plinind misiuni de cea mai înaltă 
răspundere. Entuziasmul cu care în
tregul popor a salutat alegerea in- 
tiiului președinte al Republicii So
cialiste România în persoana tovară
șului Nicolae Ceausescu, omagiul pe 
care i l-au adus miile și miile de 
mesaje de felicitare trimise din 
toate colturile tării demonstrează că 
alegerea făcută reprezintă actul de 
voință al întregii națiuni, dorința ei 
arzătoare, conștiința faptului că ma
rile progrese care au făcut din pe
rioada marcată de Congresele al 
IX-lea ? al X-lea ale P.C.R. pe
rioada cea mâi rodnică în împliniri 
din istoria țârii sint indisolubil le
gate de activitatea prodigioasă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și statului, de ro
lul său decisiv in elaborarea și apli
carea liniei generale a partidului, 

de spiritul novator promovat In cele 
mai diverse sfere ale vieții econo- 
mico-sociale.

Instituirea, la recomandarea Comi
tetului Central al P.C.R., a funcției 
de președinte al Republicii Socialiste 
România constituie o măsură cu a- 
dinci temeiuri principiale, de o deo
sebită însemnătate teoretică si prac

„Schimbările care au avut loc recent au fost 
determinate de necesitatea unei mai bune organizări a 
activității noastre, finind seama de experiența de pînă 
acum, în vederea soluționării mai eficiente a proble
melor, eliminării unor paralelisme și creșterii spiritului 
de răspundere în muncă in toate domeniile".

NICOLAE CEAUȘESCU

tică. ilustrind odată mai mult spi
ritul creator, modul original in care 
pirtidul nostru aplică principiile ge
nerale ale construcției socialiste la 
condițiile specifice ale tării noastre, 
înțelegerea aprofundată a semnifi
cației si motivațiilor acestui act im
pune încadrarea lui in viziunea ge
nerală. cuprinzătoare a procesului de 
perfecționare continuă a organizării 
si conducerii societății, inițiat de 
partid in ultimii ani.

După cum se știe, în ansamblul 
orientărilor stabilite in documentele 
Congreselor IX și X. ca și ale Con
ferinței Naționale a P.C.R. din 1972, 
o însemnătate deosebită are definirea 
căilor și modalităților practice de 
continuă adincire. extindere șl per
fecționare a rolului partidului de for

ță politică conducătoare In toate com
partimentele vieții sociale.

In același sens. Congresele IX și X 
ale partidului au relevat necesitatea 
creșterii continue a rolului statului 
socialist ca instrument principal al 
făuririi noii orinduiri sociale, pro
ces care are drept caracteristică esen
țială perfecționarea exercitării func

țiilor statului în condițiile continuei 
dezvoltări și adinciri a democrației 
socialiste, ale intensificării participă
rii maselor la conducerea societății.

în această concepție unitară, Con
gresele IX și X și conferințele națio
nale .ale partidului au subliniat că 
în etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate creșterea ro
lului conducător al partidului se ex
primă in primul rind prin Integrarea 
sa tot mai organică în viața întregii 
societăți, in activitatea tuturor orga
nismelor sociale — firește, cel mai 
important dintre acestea fiind statul 
socialist.

în aplicarea practică a orientărilor 
principiale privind atit creșterea ro
lului conducător al partidului, cit si 
perfecționarea activității statului, 

partidul nostru a subliniat in mod 
consecvent premisa, verificată de în
treaga evoluție socială, că structu
rile de organizare, ca și formele șl 
metodele de activitate ale partidului 
și statului nu sint imuabile, rigide, 
stabilite odată pentru totdeauna, ci 
trebuie continuu adaptate la schim
bările ce se produc in societate, la 
particularitățile diferitelor etape, la 
cerințele mereu noi ale vieții — ast
fel ca aceste cerințe să-și găsească 
răspunsuri optime pe planul practicii 
sociale. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescd la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., ..trebuie să înțele
gem că îmbunătățirea formelor de 
organizare, a structurii organi
zatorice și a metodelor de muncă 
este o necesitate și o sarcină perma
nentă. întotdeauna să pornim de la 
Imperativul de a asigura unirea în 
cit mai bune condiții a eforturilor 
partidului și statului nostru, ale ma
selor populare, ale întregului popor 
in înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare multilaterală a țării".

întreaga desfășurare a vieții so
cial politice din ultimii ani. întreg 
ansamblul măsurilor adoptat și apli
cat in acest răstimp vădesc consec
vența cu care iși găsește înfăptuirea 
această orientare. Aplicind creator 
la condițiile României principiile 
fundamentale ale ‘ marxism-lenlnis- 
mului. studiind experiența celorlalte 
țări socialiste, urmărind rezultatele 
practicii mondiale în ce privește 
conducerea diferitelor domenii ale 
activității sociale, partidul nostru a 
pornit o adevărată ..ofensivă a per
fecționării", inglobind intr-un tot u- 
nitar îmbunătățirea modului de 
exercitare a rolului conducător al 
partidului ; îndeplinirea tot mai efi
cientă a funcțiilor statului și lărgi
rea atribuțiilor organizațiilor de 
masă și obștești ; crearea unor noi 
(Continuare în pag. a IV-a)

La 9 aprilie a.c., președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a primit, in-

Conducătorul delegației economice 
din Trinidad-Tobago

Președintele Republicii Socia
liste Rofnânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit in după-amiaza 
de 9 aprilie pe conducătorul delega
ției economice din Trinidad-Tobago, 
Eugenio Moore, consilier economic al 
primului ministru, însoțit de B.L. Au
guste, ministru-consilier și însărcinat 
cu afaceri al Trinidad-Tobago la Ofi
ciul Națiunilor Unite de la Geneva.

La primire au participat tovarășii 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului și ministru al comerțului 
exterior, și Vasile Pungan, consilier 
al președintelui Republicii Socialiste 
România.

Conducătorul delegației economice 
din Trinidad-Tobago a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea primului ministru al 
statului Trinidad-Tobago, Eric Wil

Trimisul special al sultanului Omanului
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după-a- 
miază, ne Jusuf Alawy. subsecretar 
de stat al Ministerului Afacerilor 
Externe al Sultanatului Omanului, 
trimis specfal al sultanului Qabus 
Bin Said, șeful statului Oman.

, La întrevedere a participat tova
rășul Mircea Malița. consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România.

Oaspetele a înmlnat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de răs
puns al sultanului Qabus Bin Said 
la mesajul primit din partea șefu
lui statului român. Jusuf Alawy a 
transmis totodată din partea sulta

Directorul general al firmei M.A.N. din Miinchen
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți diminea
ța, pe directorul general al firmei 
M.A.N. din Milnchen, Otto Voisard.

La primire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului. 

tr-o vizită protocolară de prezenta
re, pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Chi

liams, împreună cu cele mal bune 
urări de sănătate și fericire, de pros
peritate poporului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru mesajul și 
urările ce i-au fost adresate și și-a 
exprimat convingerea că relațiile 
dintre România și Trinidad-Tobago 
vor cunoaște o dezvoltare accentua
tă, In interesul celor două popoare, 
al păcii și colaborării internaționale.

în timpul convorbirii s-a apreciat 
că actuala sesiune extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U., consa
crată studierii problemelor materiilor 
prime și dezvoltării, este chemată să 
facă un pas important spre statorni
cirea unor relații internaționale ba
zate pe echitate, pentru sprijinirea 
eforturilor de lichidare a subdezvol

nului Qabus Bin Said cele mai sin
cere urări de sănătate și fericire, 
împreună cu sentimente de prețuire, 
respect si prietenie pentru poporul 
român.

în mesai. șeful statului Oman a 
propus stabilirea de relații diploma
tice 1a nivel de ambasadă intre 
Oman și România.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
mulțumit pentru mesajul primit, 
pentru sentimentele ce i-au fost ex
primate și a transmis, la rîndul său, 
un cordial salut sultanului Qabus 
Bin Said, urări de prosperitate si 
succese poporului din Oman.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat dorința stabilirii de relații

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspetele asupra unor 
aspecte privind dezvoltarea in con
tinuare a cooperării industriale din
tre firma M.A.N.. din cadrul con
cernului „Gutehoffnunghutte" din 
R. F. Germania, și uzine de specia
litate din țara noastră. In cursul 
convorbirii s-a apreciat, cu satisfac

le In țara noastră, Eduardo Var3i 
Videla.

tării. de propășire economică șl so
cială a tuturor statelor lumii. în 
acest context s-a subliniat necesita
tea promovării unor raporturi inter
naționale bazate pe principii noi, de
mocratice.

Au fost discutate probleme de in
teres comun privind dezvoltarea co
laborării și cooperării economice bi
laterale, reciproc avantajoase. Con
ducătorul delegației economice din 
Trinidad-Tobago $i-a exprimat satis
facția pentru rezultatele discuțiilor 
purtate la București in vederea sta
bilirii domeniilor concrete de colabo
rare, urmind ca in qel mai scurt timp 
să treacă la realizarea înțelegerilor 
convenite.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

diplomatice cu România si a ex
primat acordul pentru stabilirea a- 
cestor relații care corespund intere
selor celor două popoare. In spiri
tul respectului reciproc, al egalității 
si cooperării.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc apoi au fost abordate probleme 
referitoare la situația din Orientul 
Apropiat, precum si la relațiile din
tre România si Oman, evidențiin- 
du-se dorința comună de a dezvol
ta. pe multiple planuri, colaborarea 
bilaterală, in folosul ambelor țări si 
popoare.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
ambiantă cordială.

ție că există reale posibilități pen
tru realizarea unei cooperări largi, 
reciproc avantajoase, în contextul 
general al relațiilor multilaterale 
existente între România și R. F. 
Germania.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Combinatul siderurgic Hunedoara. Se elaborează o nouâ șarjă

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

întrecerea
„cetăților de foc “

O ZI LA DISPECERATUL 
PLOILOR ARTIFICIALE

In județul Brăila - organizare, control, inițiativă 
și irigațiile merg ca pe apă

ECOUL CHEMĂRII SIDERURGIȘTILOR HUNEDORENI PENTRU DEPĂȘIREA 

PLANULUI, PENTRU RIDICAREA EFICIENȚEI ECONOMICE

Un fapt subliniat Ia una din tele- 
confer.nțe'.e Ministerului Agricultu
rii : județul Brăila a irigat cele mai 
mari suprafețe. Este un rezultat 
care invită la o deplasare rapidă la 
fața locului, acolo unde păienjenișul 
de mii de kilometri de canale asi
gură aoa pentru irigații pe o sută 
douăzeci de mii de hectare. Con
semnăm. mai lntii, citeva inițiative 
menite să asigure cimpului umidi
tatea atit de necesară. La coopera
tiva agricolă Salcia-Tudor, unde nu 
eu ajuns încă irigațiile, sute de oa
meni au ieșit cu mic cu mare să 
ude un lan de griu. ,.O găleată ca 
apă, o piine, o sută de găleți, o sută 
de piini“, după cum ne spunea un 
cooperator. Și s-au adunat mii și 
mii de găleți. Altă inițiativă. La coo
perativa agricolă Perișoru, șoseaua 
desparte in două tarlalele amena
jate pentru irigații de cele pe care 
aaa nu avea cum să ajungă. Intr-una 
din zilele trecute, cooperatorii au 
prelungit conductele pe sub șosea 
și au săpat un bazin de acumulare 
de unde ana este repompată și dusă 
pe c’.mp. In altă parte a județului, 
in zona Corbu-Gulia nea, griul, lu
cerna și alte culturi primesc apa 
necesară datorită inițiativei luate de 

a pune in valoare un vechi canal 
nefolosit și de a instala motopompe 
cu priză în Șiret, pe teritoriul jude
țului Galați.

Așa cum este firesc, ponderea 
principală în asigurarea apel revine 
sistemelor mari, amenajate pentru a 
iriga 120 000 hectare. Ce se intimplă 
într-o zi la dispeceratul unui ■Sistem 
de irigații ? Vă propunem un itinerar 
circumscris in sistemul de irigații 
Cazasu, cu o suprafață totală de 21 000 
hectare. „în fiecare moment cunoaș
tem ce se intimplă în sistem, pe o re
țea de 90 km de canale principale și 
5*>0 km de canale secundare" — ne 
spunea ing. Alexandru Gagu, di
rectorul acestui sistem, in timp ce 
ne prezenta „dispeceratul ploilor", 
locul de unde, zi și noapte, fără în
trerupere, este dirijată întreaga ac
tivitate de irigații in 4 unități agri- 
co'e de stat și 11 cooperative agri
cole. Instalat la stația de radio emi- 
sie-recepție, dispecerul ține legătura 
permanentă, minut cu minut, cu a- 
genții hidro aflați la 10—20 de km. El 
este pus la curent cu nivelul apei în 
amonte și in aval la toate cele 11 no
duri hidrotehnice. De la stațiile de 
pompare, pe aceeași cale a undelor, 
sosesc veștile despre numărul de a

gregate in funcțiune, presiunea în 
conducta de refulare, nivelul apei în 
conducta de aspirație. Cu o regu
laritate de metronom, cifrele înscrise 
în registrul sinoptic sint analizate, 
metamorfozate in concluzii și indi
cații precise ce se întorc, cu a- 
ceeași rapiditate, la cei care asigură 
pornirea sau oprirea unor agregate 
de pompare și manevrarea stavile
lor pentru reglarea nivelului apei. 
Este o mare responsabilitate pentru 
calitatea fiecărei decizii, in oricare 
moment din cele 24 de ore in care 
un dispecer dirijează întregul sis
tem.

Cum se remediază defecțiunile 
ivite, abaterile de la circuitul nor
mal ? în loc de răspuns, dispecerul 
de serviciu ne face semn să ascul
tăm o comunicare urgentă. La sta
ția de punere sub presiune de Ia 
Pietroiu a „căzut" tensiunea. Este 
căutat inginerul electromecanic Petre 
Capbătut, aflat în acel moment la 
stația SL-1 Romanu. Peste nici ju
mătate de oră aveam să primim

Const. BORDEIANU
(Continuare in pag. a Ul-a) 

în primul 
trimestru —

50 OOO
TONE DE 

METAL 
PESTE 
PLAN

CORESPONDENȚII 
NOȘTRI TRANSMIT DIN 
GALAȚI, GHELAR, C1M- 

PIA TURZII. REȘIȚA 
Șl TIRGOVIȘTE

La 12 ianuarie a.c., „Scînteia" publică înflăcărată che
mare la întrecere adresată de către Combinatul siderurgic 
din Hunedoara tuturor întreprinderilor din industria me
talurgici feroase. O amplă și judicioasă listă de obiec
tive — rod al chibzuinței mature a sidcrurgiștilor huhe- 
doreni — era cuprinsă in chemare : depășirea indicato
rilor de plan cantitativi și de eficiență ; sporirea produc
tivității muncii, economii la prețul de cost planificat ; 
beneficii suplimentare etc. Sarcini de cinste in marea 
întrecere închinată glorioasei aniversări a 30 de ani de 
la eliberarea patriei și celui dc-al XI-lea forum al co
muniștilor români, menite să exprime, așa cum se spune 
in chemare, „încrederea și adeziunea deplină a siderur
giștilor hunedoreni la politica internă și internațională a 
partidului, stima și dragostea nețărmurite față de con
ducerea partidului, dc secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărirea fermă de înfăptuire a pre
vederilor actualului cincinal înainte de termen".

Sentimente, ginduri, atitudini proprii tuturor colective»

lor chemate la întrecere, realitate pe care acestea s-au 
grăbit să o ilustreze, ca și inițiatorii întrecerii, prin fapte 
de producție, prin succese in depășirea planului, in ri
dicarea eficienței economice, izbinzi raportate, cu patrio
tică mindric, săptămină dc săptămină, zi de zi.

Au trecut, de Ia lansarea chemării, trei luni. Un pătrar 
din acest an important al cincinalului, an al unor eve
nimente de majoră însemnătate istorică și politică. In 
preajma zilei de 1 Mai — sărbătoare care, in eferves
cența creatoare a acestei etape, iși îmbogățește sensu
rile — tot mai multe sint veștile primite de ia corespon
denții ziarului, vorbind despre noi succese dobindite, pe 
frontul pașnic al întrecerii socialiste, de către colectivele 
tuturor „cetăților de foc" ale României. Chiar ieri „Scin- 
teia" a publicat cifrele unui prim și rodnic bilanț hunc- 
dorean. Reproducem mai jos relatări despre noi succese 
ale siderurgiștilor, mesaje ale faptei comuniste, dăruite 
prosperității patriei.

A fost produsă prima mie de tone 
de oțel electric la cuptorul nr. 2 al 
noului obiectiv de pe platforma si
derurgică gălâțeană. Un fapt care 
nu pare neobișnuit. Și totuși...

Dacă la primul cuptor intrat In 
funcțiune, 1 000 tone de oțel electric 
au fost realizate in două săptămîni, 
la cel de-al doilea s-a realizat un 
adevărat record : aceeași cantitate a 
fost realizată In numai 7 zile. 
Această reducere la jumătate a 
timpului de realizare reflectă nu 
numai înalta capacitate de mobili
zare a întregului colectiv al oțclă- 
riei electrice, ci și înalta pregătire 
profesională și politică a acestuia. 
Se evidențiază, astfel, entuziasmul, 
hotărirea fermă, voința neabătută a 
acestui tinăr colectiv de a se ra
corda încă de la început la ritmu
rile inalte de producție ale tuturor 

secțiilor și sectoarelor de bază ale 
Combinatului siderurgic gălățean.

— Acest succes, ne declara ing. 
Ilic Stoica, șeful secției, reflectă ex
periența acumulată de tinărul nos
tru colectiv in exploatarea primului 
cuptor. Totodată, el ilustrează hotă
rirea unanimă a colectivului de a 
se alinia la eforturile întregului 
combinat pentru a întimpina cele 
două mari evenimente ale acestui 
an — a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și al XI-lea Congres al 
partidului — cu realizări deosebite 
înscrise pe panoul festiv al apropia
tei sărbători a muncii.

★
Luind parte la eforturile siderur

giștilor hunedoreni pentru sporirea 
producției de metal, minerii din 
munții Poiana Ruscăi au trimis fur- 
nalișlilor, in plus, peste 900 de tono 

de fier, în minereul marfă livrat de 
la începutul anului pină în prezent, 
în entuziasta întrecere desfășurată 
in abatajele întreprinderii miniere 
Hunedoara — bune rezultate au do- 
bindit îndeosebi minerii de la 
E. M. Ghelar, realizatori ai unor a- 
devărate producții record, ai unui 
ritm inalt de lucru care creează co
lectivului de la Ghelar perspectiva 
de a extrage, peste prevederile de 
plan ale acestui an, aproximativ 
100 000 de tone de minereu. Perspec
tive asemănătoare și-au asigurat șl 
lucrătorii de la uzina de preparare, 
care în lunile martie șl aprilie au 
obținut și continuă să obțină o de
pășire medie zilnică de peste 4 la 
sută a planului la concentratul da 
fier livrat furnalelor hunedorene.
(Continuare in pag. a IU-a)
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IFAPTUL! 
I divers! 
| Un „stop“ — 
| la timp

I Pentru n se constata modul in I 
care se consumă — rational sau I 
nu — carburanții, principalele I

I artere dc circulație din județele
Bihor și Cluj au fost supuse I 
unui control din partea seni- I 
ciulul dc circulație al miliției. * 

1206 autovehicule circulau „in I
gol", fără nici o încărcătură, 241 I 
conducători auto efectuau trans- | I porturi ilegale de mărfuri și .
persoane, iar 655 de autovehlcu- I 
le circulau cu defecțiuni tehni- I 
ce. care necesitau un consum 1 

I sporit de carburanți. Pe loc, I 
I unui număr de -62 șoferi li s-au I 
I suspendat permisele dc condu- I 
I cere, iar 161 de certificate de ■ 
I înmatriculare ale unor autove- I 
| hicule au fost reținute. Un I

„stop" pus la timp. Dar pentru ' 
I cit timp 7 I

RĂSPUNDERE PERMANENTĂ
dar cine, cind și pentru ce răspunde ? • FAPTE

| Plutonierul 
j din Covasna 
ISlmbătă. 6 aprilie, plutonierul 

Karacsonyi Ștefan, de la servi
ciul de circulație al miliției ju
dețene Covasna. sc întorcea Om-

Itr-o misiune. La kilometrul 24, I 
intre comuna Bățanii Mari și I 
satul Micfalău, a zărit, in mlj- j 
I locul șoselei, o poșetă in care .
sc aflau trei certificate de naș- I 
tere. unul de căsătorie și... 9 000 | 
de lei. Cum pe șosea, la ora a- ' 

Iceea, nu se afla nici un drumeț, ■ 
spre a-l depista pe eventualul I 
păgubaș, plutonierul a depus | I geanta găsită la sediul miliției .
județene din Sf. Gheorghe. In I 
foarte scurt timp s-a prezentat I 
și păgubașa — Elena Constanți- • 

Incscu din comuna Lunca Colni
cului. Intrebind de numele gă
sitorului, i s-a răspuns că asta I n-are mare importanță. Impor
tant e să nu-i lipsească nimic. 
„Nimic nu lipsește. Și nici nu 

Ivă închipuiți ce bucurie mi-afi 
făcut" — a spus ca. mulțumind. 
„Îmi închipui — i-a răspuns 
plutonierul. Eu să fi fost ăla.r"

; Greșeala
1 fumătorului 
I de „Golf“

Ajuns in fata anchetatorului I 
■ pentru o acuzație dovedită uite- | 
Irior neîntemeiată. Ștefan Nagy , 

din Satu-Mare (strada Botizu- i 
lui, bloc 5) scoate din buzunar | Io țigară „Golf". .

— Din cite spuneai, nu mai I 
lucrezi de citeva luni. Nu-i cam | I scump „Golful" pentru buzuna
rul dumitale ?

— Scump, dar mă descurc. 
Aveți un foc ? Mă duc să-mi

I aprind țigara...
Nagy s-a dus, dar nu s-a mal 

întors. Cind a fost prins, a măr- 
Iturisit că. de cind iși părăsise ■ 

serviciul, participase. împreună I 
cu alți „amici", la mai multe | I furturț. intre care și unul de
țigări „Golf" in valoare de 8 000 I 
de lei. Acum nu mai fumează I 
„Golf". A schimbat țigările. •

| „Apropita- j

’ rul“ hrăpăreț '
I De cite ori se ducea — și se I 
1 ducea mereu — la conducerea 1 I Combinatului de celuloză și hir- I 

tie din Drobeta Turnu-Severin, I 
unde era salariat, Gheorghe Ar- | 

Igint spunea mereu și mereu a- . 
celași lucru : „Am familie mare. I 
Locuiesc in condiții necorespun- I 
zătoare. Vă rog frumos să-mi 

Idați și mie un apartament". I
Și i s-a dat, din fondurile I 

statului, unul cu 3 camere. Dar, ■ I imediat după ce i s-a repartizat, i
G.A. l-a „re-repartizat" la 4 chi- I 
riași, incasind de la fiecare cite | 1 200 de lei pe lună. Firește, iși .
va „incasa" și G.A. ce i se cu- I 
vine. Stimește insă nedumerire I 
faptul că nimeni, din tot corn- • 

I binatul, n-a catadicsit să-i vadă, j 
I la fața locului, condițiile „neco- I 
I respunzătoare" de locuit. Dacă | 
Is-ar fi dus cineva ar fi aflat .

că G.A. este proprietarul unei I 
case frumoase și spațioase pe I 
strada Păltiniș 8. Cu banii de la • I chiriașii apartamentului primit I
voia să-și mai facă o casă. Și I 
mai... corespunzătoare.

’ Nota de plată I 
I a ospătarului 1

IVăzind că la o masă de ală- I 
turi, din restaurantul „Carpați", I 
Iun ospătar de la un alt local, ■ 

tot din Baia Mare, F. Thalmaler, | 
aflat acum ca simplu consuma- | 
tor, iși insultă și bruschează

I partenera de petrecere, I. Bre- I 
fug i-a atras atenția „să se I 
poarte mai civilizat". Drept răs- 1

Ipuns. F. T. a azvirlit paharul cu I 
vin in fața lui I. B. Sărind să-l 1 
potolească pe F. T.. consumato- j 
Irul I. Vaum a fost lovit violent, . 
de același F. T. Internat In spi- I 
tal, cu toată intervenția promptă 1 
a medicilor, lui I. V. nu i s-a

Imai putut reda vederea Ia un 1 
ochi. In procesul public, judecat j 
la locul de muncă al inculoa- I 
Itului F. Thalmaier, acesta a fost i 
condamnat, prin sentința pro- I 
nunțată luni. 8 aprilie, la 2 ani | 
fi 4 luni Închisoare. ?

Rubrică redactată de

I Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scinteii"

în municipiul Tg. Jiu au fost 
luate o seamă de măsuri ca fie
care organizație de partid să sc 
afirme ca o forță dinamică a colec
tivului in caro acționează, «ă contri
buie la soluționarea concretă a tu
turor sarcinilor pc caro Ic implică 
aplicarea politicii partidului. După 
cum am fost informați, îndeosebi in 
ultimul timp, forul local dc partid a 
organizat analize, dezbateri, instruiri 
menite să contribuie la dinamizarea 
activității organizațiilor de partid și 
atragerea la soluționarea sarcinilor 
a tuturor comuniștilor. In acest scop 
s-a acordat o deosebită Importanță 
deopotrivă programării judicioase a 
acțiunilor și organizării cit mai bune 
n întregii munci de partid, reparti
zării forțelor după criterii riguroa
se. eliminării acțiunilor improvizate. 
Investigațiile noastre din citeva u- 
nitâți economice din Tg. Jiu au rele
vat numeroase reușite concretizate 
în realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan, a angajamentelor asumate 
în întrecere. Aceleași investigații au 
scos la iveală și mari rezerve in a- 
si.șurarea unui ..randament" înalt al 
întregii activități politice și organi
zatorice a unor organizații de bază 
asupra Cărora vom insista in cele 
ce urmează.

Iată, nc aflăm într-o mare unitate 
industrială a cărei activitate s-a îm
bunătățit simțitor in ultimul timp— 
Combinatul de lianți și azbociment 
de la Birscști. Cei 860 dc comuniști, 
ciți lucrează aici, exercită o puter
nică influență asupra activității de 
ansamblu a întregului colectiv, de
termină mobilizarea energiilor pen
tru obținerea unor rezultate econo
mice superioare, asigurind, pe aceas
tă bază, in acest an. îndeplinirea rit
mică, la toți indicatorii a planului. 
Că în această privință mai există 
numeroase disponibilități aveam să 
aflăm Intre altele și din consultarea 
planului de muncă pe trimestrul I 
a.c. al comitetului de partid din

combinat. Se precizează, bunăoară, 
că ..prin membrii comisiei eco
nomice se va urmări modul cum 
se respectă graficele dc revizii și re
parații pe anul 1974". Zăbovim mai 
mult asupra acestei sarcini din două 
motive : importanța deosebită pe care 
o au reviziile și reparațiile făcute bine 
și la timp și pentru precizarea făcută 
că aceasta este o „sarcină perma- 
nontă", do caro răspund ing. Gheor
ghe Jianu și Constantin Făgaș. Tcr-

deauna valabile. Cu totul altcevn sr 
fi fost dacă in locul unei formulări 
generale s-ar fl nominalizat organi
zațiile dc bază unde o problemă sau 
aha a vieții interne de partid s-ar 
cerc abordată in vederea soluționării 
ci, dacă s-ar fi precizat concret șl 
ce măsuri sc impun a fl luate in
tr-un loc sau altul.

Situațiile intilnite la Bîrseștl, cind 
fazei de concepere a acțiunilor și de 
stabilire riguroasă a termenelor de

ADNOTĂRI LA PLANURILE DE MUNCĂ 
ALE UNOR ORGANIZAȚII DE PARTID

DIN MUNICIPIUL TG. JIU

mcnul de „sarcină permanentă" este 
vag și general, mai ales pentru că 
graficul de revizii și reparații cu
prinde date riguros stabilite și prin 
urmare și sarcini ce se cer eșalona
re in timp. Fără îndoială, ar fi fost 
mult mai util .ca la întocmirea pla
nului să se fi propus ca obiectiv 
nu doar dc a urmări cum se respec
tă graficele dc revizii, ci reducerea 
precisă, cu un număr de zile, a ter
menelor de execuție, adoptarea de 
măsuri pentru pregătirea din timp a 
sculelor, dispozitivelor, formațiilor de 
lucru etc. De altminteri, același ter
men de „sarcină permanentă" poate 
fi găsit repetindu-se și la prevede
rea din planul de muncă potrivit 
căreia „in domeniul vieții interne de 
partid comitetul va urmări ținerea 
adunărilor generale de partid, pri
mirea în partid, încasarea cotizației". 
Cu alte cuvinte, planul de muncă 
inserează obligații statutare întot-

desfășurare I se acordă o atenție 
secundară, nu reprezintă cazuri uni
cate sau care cu greu ar putea fi 
intilnite și in alte unități economice 
ori instituții din Tg. Jiu. Pentru o 
edificare mai cuprinzătoare și pre
cisă. împreună cu doi dintre secre
tarii comitetului municipal de par
tid, tovarășii Nicolac Iacobcscu șl 
Laurențiu Toader, sint analizate 
citeva dintre planurile de muncă ale 
unor comitete și organizații de partid 
pentru lunile trimestrului al doilea 
al acestui an.

— Unele birouri și comitete de 
partid din municipiul Tg. Jiu — re
marca tov. Nicolae Iacobescu — In 
loc să stabilească termene ferme și 
realiste, ca și răspunderi precise 
pentru îndeplinirea lor, înscriu in 
planurile de muncă sarcini care 
realmente trebuie urmărite o peri
oadă mai îndelungată fără să preci
zeze ce trebuie făcut pentru reali-

• OPINIIzarea lor lntr-o anume perioadă de 
timp. La combinatul de prelucrare 
a lemnului, sarcinile de perspectivă 
sint înțelese ca sarcini cu caracter 
„permanent", întărirea ordinii șl 
disciplinei — de asemenea ; la fa
brica do confecții, problemele mun
cii și vieții de partid sint tratate în 
„mare", ca sarcini „permanente" 
fără să se dezbată la modul concret 
aspectele ce mai constituie In mod 
real „Drobleme" de rezolvat. Cind ni 
In față o prevedere a cărei soluțio
nare este trecută la termenul.... per
manent este anevoios sâ controlezi 
modul cum ca se îndeplinește pen
tru că nu există o dată fermă, un 
clement exact de referință. De alt
fel, cum s-a intimplat la cooperativa 
meșteșugărească „Drum Nou", urmă
rirea reducerii consumurilor speci
fice de materiale fiind socotită „sar
cină permanentă", a determinat a- 
nallze globale, de suprafață, negli- 
jindu-se examinarea in detaliu a 
cauzelor ce determinau, pe alocuri, 
consumuri exagerate și adoptarea de 
măsuri operative pentru îndreptarea 
pe loc a stărilor de lucruri neco
respunzătoare.

Cum aveam să ne convingem, In 
programarea muncii organizațiilor de 
bază apar, pe lingă aspectele Ia care 
ne-am referit și alte dovezi ale im
provizației, ale unei activități desfă
șurate la intimplare. Pe bună drep
tate, tov. Laurențiu Toader remarca, 
privitor la planul de muncă al or
ganizației de partid de la Stația de 
rețele electrice—Gorj, lipsa de con
centrare asupra unor obiective de . 
stringentă actualitate și importanță 
economică specifice acestui sector. 
In această ordine de idei a fost ci
tată necesitatea ca organizația de 
partid, biroul ei să îndrume comite
tul oamenilor muncii spre examina
rea la marii receptori de energie e- 
lectricâ a modului cum se realizează 
factorul de putere, pierderile de re
țea etc. „Este, desigur, mai greu de 
stabilit la marii consumatori sursa 
de risipă, decit a vedea becurile ce 
ard pe străzi in plină zi — ni s-a 
spus. Important este ca organizațiile 
de partid să abordeze aspectele esen
țiale ale activității lor. să nu-și 
pulverizeze forțele în acțiuni cu efi
ciență minimă.

Iată do^r citeva aspecte privind 
lacunele unor preocupări pentru 
stabilirea unor obiective clare și 
exacte in îndeplinirea sarcinilor 
concrete pe care le au diferite or
ganizații de partid din Tg. Jiu. Fără 
îndoială, faptul că in ultimul timp 
secretarii comitetului municipal de 
partid, împreună cu instructorii teri
toriali, asigură nu numai lectura 
planurilor de muncă ale organiza
țiilor subordonate și formularea u- 
nor observații „de formă", ci urmă
resc aspectele de conținut, calitative 
ale muncii, acordă îndrumarea și 
ajutorul necesare, de cele mai multe 
ori la fața locului, la locul de acti
vitate al organizațiilor de partid, va 
determina eliminarea neajunsurilor 
ce mai persistă în această privință. 
Se va asigura și in acest fel concen
trarea atenției organizațiilor de 
bază spre laturile-cheie ale activită
ții. cerință esențială a unui stil de 
muncă eficient.

• PROPUNERI

Constantin MORARU 
Mihai DUMITRESCU

Invitație la complexul turistic
Poiana Florilor

în masivul Plopîșului, la 21 
km de orașul Aleșd, in apro
piere de localitatea Pădurea 
Neagră, renumită așezare a 
sticlarilor bihoreni, cooperația 
de consum a amenajat, intr-un 
vechi castel, un elegant com
plex turistic — „POIANA FLO
RILOR". cu camere conforta
bile, mobilate cu gust, și un 
restaurant în care se servesc 
specialități culinare bihoren'e. 
Complexul dispune, de aseme
nea. de săli de lectură, jocuri 
distractive, loc de parcare pen
tru autoturisme.

Complexul turistic „POIANA 
FLORILOR" oferă condiții din
tre cele mai bune de odihnă și 
recreere, într-un cadru natural 
de o rară frumusețe.

cu cheltuială părintească
se ține

ancheta socială

,1 lume" 
din Timișoara pune la dispoziția 
beneficiarilor interni și externi 
o cantitate de tricotaje care în
trece cu un milion de bucăți pe 
cea realizată in 1973. Sporul de 
producție se obține, in cea mai 
mare parte, pe seamq folosirii 
intensive a capacității de pro
ducție, a utilajelor și a timpu
lui de muncă. De altfel, în pri
mul trimestru al anului, colec
tivul de aici, nu numai că a 
îndeplinit sarcinile planificate 
dar a și livrat mii de produse 
tricotate peste prevederi.

■— Important pentru noi — ne 
spune inginera Olimpia Apostol, 
șefa atelierului de, proiectări — 
este faptul că am intensificat 
acțiunea de Înnoire a produse
lor. Anul acesta, bunăoară,, nu
mărul modelelor noi oferite spre 
contractare, atît beneficiarilor 
interni cit și celor externi, trece 
de optzeci.

V-ați obișnuit, proba
bil. stimați cititori, ca 
teleconferințele noastre 
să vă înfățișeze perime
trele muncii intense, fe
brilele ofensive lansate 
pentru îndeplinirea e- 
xempLară a planului, a 
angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă. 
De aceea, vă va surprin
de. poate, astăzi, ca dia
logul telefonic cu cores
pondenții „Scinteii" să 
vă poarte prin niște 
locuri unde... nu se mun
cește ! Iată-ne. așadar, 
Interesîndu-ne de soarta 
tinerilor care, părăsind 
băncile școlii, n-au găsit 
de cuviință să se alăture 
imensei majorități a ce
lor de-o virstâ cu el C3re 
iși găsesc in muncă ros
tul înalt al afirmării tor, 
al îndeplinirii îndatoriri
lor față de familie și so
cietate, ci se complac in
tr-o existentă parazitară, 
cu concursul „binevoitor" 
al indulgenței părintești.

După cum era și fi
resc, primele întrebări 
pe care ni le-am pus au 
fost : „cine sint acești ti
neri ?“ ; „organizațiile 
U.T.C., instituțiile cu 
răspunderi in acest do
meniu se interesează ce 
se întimplă cu ei ?“ : „ce 
'acțiuni sint întreprinse 
pentru a-i determina 
ajuta să-și găsească 
rost ?“.

— Eram convins că 
Inspectoratul școlar. 
Direcția muncii și ocro
tirii sociale sau la vreo 
altă instituție de sinteză 
a județului Prahova 
există o situație clară, 
nominală, a bacalaureați- 
lor neincadrați in proce
sul muncii — ne spune

și 
un

la 
la

Constantin 
colo, după 
utare, m-am ales doar cu 
informația — nu foarte si
gură 
2 475 
ceu 
1 029 
ție. Unii __
figurează în fișele-cerere 
de la oficiile brațelor de 
muncă. Despre vreo 
mie de absolvenți jde li
ceu, 21.. 22-.1
1973, nimeni nu știe 
mic. ............
poate, de soarta acestor 
tineri se ocupă organi
zația U.T.C. Am fost insă 
contrazis de Mircea Coz- 
ma, secretar al comite
tului județean U.T.C.. 
care a recunoscut că nici 
el. nici tovarășii lui nu 
cunosc măcar un nume 
de bacalaureat neînca
drat In muncă și nici 
n-au stat de vorbă cu 
vreunul dintre aceștia. 
La aceeași întrebare. 
Luță Lascăr, primul se
cretar al Comitetului oră
șenesc U.T.C. Cîmpina, 
mi-a răspuns senin : 
„Dacă îmi dați răgaz 
două-trei zile, aflu eu 
.vreo cițiva...“.

Nu ne rămine altceva 
de făcut decit sâ-i cău
tăm, cu mijloace proprii, 
pe acești tineri. Iată 
citeva cazuri :

Gheorghe Rusu 
miciiiat in Oarda 
municipiul Alba 
virsta — 17 ani : 
minat 8 clase și. 
ani. trândăvește. Ce cre
deți că făcea la ora nouă 
dimineața, trintit in pat, 
cu o țigară in colțul 
gurii ? N-o să ghiciți : 
citea „Harap Alb".,

Câțîraru. Cind 
trei zile de că-

— că dintre cei 
de absolvenți de li- 
din promoția 1973, 
nu au nici o ocupa- 

dintre aceștia

din anii 1972 și 
ni- 
că,Mi-am spus

— do- 
de Jos.

Iulia : 
a ter- 

de doi

Costel Frunză — domi
ciliat in Vaslui ; virsta — 
20 de ani, studii — 8 cla
se la școala generală și 
3 luni la o școală profe
sională ; de un an și ju
mătate trăiește pe chel
tuiala părinților.

Adrian Popescu — do
miciliat în Drobeta Tur- 
nu-Severin a abandonat 
liceul și, de trei ani de 
zile, bate străzile. 11 fi
nanțează, bineînțeles, pă
rinții...

— Mal am un bacalau
reat — reintră pe fir 
Constantin Căpraru. Este 
fiul inginerului Zacheu 
Rădoi, din conducerea 
Fabricii de conserve din 
Vălenii de Munte. L-am 
căutat pe juniorul Rădoi 
acasă, pe la ora 11 : 
proaspăt, cu cămașa ca 
neaua, voinic cit muntele
— abia se sculase. „Lu
crezi in schimbul trei ?“
— il întreb. „Nu, nu lu
crez deocamdată. Adică 
lucrez, mă pregătesc in
tens pentru a da exa
men la Facultatea de tea
tru. Vreau să mă fac 
tor ! Sau, dacă nu 
putea — observați că 
un defect de vorbire 
mă fac sportiv... De
nu intru intr-o uzină, la 
calificare ? Cum de ce ? 
Păi, tatăl meu este Ingi- 
ner-șef ! Nu pot lucra ca 
muncitor, ar fi jenant, vă 
rog să mă credeți..A
Ciudat insă că tinărul 
n-a socotit jenant să se 
îndeletnicească cu vin- 
zarea de țigări străine și 
gumă de 
curate din 
tine...

Obrazul 
cheltuială

ac- 
s-o 
am

ce

mestecat, pro- 
surse clandes-

subțire cu 
se ține —

proverbul. In ca- 
față, pretențiile de 
subțire" sint ținu- 

cheltuială părin- 
Nu o dată, din

spune 
zul de 
„obraz 
te cu 
teascâ. __ __ ___  __
păcate, sprijinul familiei 
acordat in asemenea con
diții contribuie direct, 
fățiș, la încurajarea unei 
mentalități de dispreț 
față de muncă. Fapt cu 
atit mal deplorabil, cu 
cit vine tocmai din par
tea părinților, în al că
ror potențial formativ, 
ca modele de atitudine și 
comportament, societatea 
iși pune, mari speranțe și 
cărora le atribuie, in 
consecință, răspunderi 
majore în educarea noi
lor generații.

— Zilele trecute — Jn- 
tervine in discuție 
Manea — „deghizat" 
delegat al unor unități 
economice, am discutat 
cu 38 dintre tinerii care 
se prezentaseră la Ofi
ciul pentru recrutarea și 
repartizarea forțelor de 
muncă din Piatra Neamț; 
nici unul dintre ei n-a 
acceptat ofertele pe care 
le prezentam. Majorita
tea lor, absolvenți de li
ceu, mi-au răspuns că 
„sint tineri cu obraz 
subțire și nu se pot com
promite să meargă pen
tru calificare pe un șan
tier sau intr-o unitate 
industrială". Absolut toți 
pretindeau posturi pe 
lingă casa părintească 
și, dacă se poate, „unde
va, la birou". Fiecare 
respinsese, pină acum, 
cite 3—4 repartiții in 
cimpul muncii. M-am 
edificat mai bine asupra 
autorilor morali ai aces
tor refuzuri dună o dis
cuție cu Antonie Popes-

Ion
în

cu, șef de depozit la 
I.T.A. Piatra Neamț, ta
tăl uneia dintre interlo
cutoare. Mi-a zis cam 
așa : „Pină nu 1 se oferă 
un post onorabil, nu-i dau 
voie fiicei mele să mun
cească. M-oi descurca eu 
cumva. Deocamdată mun
cim noi, părinții, 
tru ea".

$1, intr-adevăr, 
nie Popescu, deși 
legii ar fi putut ______
se pensioneze, și-a ami- 
nat acest drept. Evident, 
este un gest care vădeș
te, o dată in plus, dra
goste părintească : cit 
mai e posibil, o va scuti 
pe fata lui de grijile ma
teriale. Dar s-a gindit, 
oare, temeinic la conse
cințele mai adinei ale a- 
cestei .22.
cuniva mai . . _
duci o viață dc parazit, 
impingindu-ți părinții la 
sacrificii, decît să-ți ciș- 
tlgi singur existența 
muncind ? Care altul este 
izvorul demnității, dacă 
nu conștiința muncii cin
stite ? Pretenția de a 
stabili bariere discrimi
natorii, de a categorisi 
locurile de muncă duDâ 
o „onorabilitate" cu totul 
arbitrară, aparține unei 
mentalități ce n-afe ni
mic de-a face cu legile 
și principiile etice ale 
societății noastre.

La acest capitol are de 
adăugat ceva corespon
dentul din Drobeta Tur
nu-Severin. Virgil Tă- 
taru :

— Desnre părinții Iul 
Adrian Popescu (cel citat 
mal la începutul telecon- 
ferinței) se spun, la lo-

și pen

Anto- 
potrivit 
cere să

atitudini ?
onorabil

• Maiștrii Ion Iancu și Gheorghe Sintioneanu, "de la secția 
cazangerlc a Fabricii de utilaj complex din Ploiești, au conceput și 
realizat, din resurse interne, un dispozitiv automat de debitat table și 
profile sub diferite unghiuri. Prin punerea acestuia in funcțiune crește 
productivitatea muncii, sint eliminate pierderile de metal, precum 
și unele operații suplimentare, realizîndu-se economii substanțiale. 
(Ion Mirca, proiectant principal).

© Blocuri CU... necazuri. In lun“ noiembrie anul trecut, 
pe strada Tineretului din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. județul 
Bacău, s-au dat in folosință trei blocuri turn. Odată cu aceasta au 
incoput și necazurile locatarilor. Plafoanele au crăpat, iar In unele 
apartamente de la etajele superioare au început să ,cadă ; nișele 
de la baie și casa scării sint mereu ude și mucegăite ; căzile feint 
montate necorespunzător, ceea ce provoacă dese inundații in aparta
mente ; la casa scării încă nu s-a introdus... iluminatul electric ; lif
turile n-au funcționat nici măcar o zi. (Marin Stoian, in numele a 50 
de locatari).

® PolUOTG. De mai b*ne de do* an1, I°catar» din cartierul 
Crișan II din Slatina nu mai pot deschide ferestrele apartamentelor 
din cauza norilor de zgură șl fum de la coșurile centralei termice și 
ale cantinei șantierului nr. 4 al I.J.C.M, și spitalului. La aceasta se 
adaugă praful stirnit de autoturismele și autobasculantele -care circulă 
pe străzile cartierului pline de... hirtoape. (Ion Gheorghe, cartierul 
Crișan II, Slatina).

PG rCCGpțiS. La Pr°Punerile muncitorilor navetiști, care 
lucrează in orașul de reședință a județului, întreprinderea de trans
porturi auto Mehedinți a suplimentat numărul de autobuze de pc tra
seul Drobeta Turnu-Severin—Motru. Totodată, a prelungit acest traseu 
pină in localitatea Baia de Aramă. (Haralambie Cușma, orașul Baia 
de Aramă, județul Mehedinți).

• Decît așa meșteri... ,n lun“ au8ust anul trecut, 
I.L.M.E.T.-Craiova, pe baza contractului încheiat, a executat reparația 
capitală la liftul din cadrul unității noastre, pentru care s-au plătit 
25 919 lei. Din cauza lucrărilor de proastă calitate, liftul s-a defectat 
la numai citeva zile după plecarea meșterilor. De atunci, cu toate 
insistențele noastre la conducerea întreprinderii craiovenc, meșterii 
nu s-au mai intors să repare ce-au stricat. (Ion Vișan, contabil șef 
la Baza Siloz din Costești, județul Argeș).

® Cu 15 zile mai devreme 0 realizat sarcinile de plan 
pe trimestrul I a.c. colectivul Fabricii mixte de industrie locală Cim- 
pulung Muscel. Producția suplimentară executată, in valoare de peste 
3 milioane lei, se concretizează in următoarele produse : 600 tone de 
cărbune lignit, 2 500 tone de piatră calcar, 400 mp de uși și feres
tre etc. (Marian Alexe, inginer).

© Lipsește numai... spiritul gospodăresc, comuna 
noastră dispune de mari rezerve de materiale de construcții. La locul 
numit „Satul pustiu", de pildă, se află o carieră de piatră ; de-a lun
gul Someșului, pe o distanță de 6 km. nisipul și pietrișul se găsesc 
din belșug. Cu toate acestea, drumurile și trotuarele principale din 
satele comunei sint pline de hirtoape. (Un grup de săteni, comuna 
Ciocirlia. județul Maramureș).

© De ce nu se găsesc camere șl anvelope pen- 
trU bicicICtG? De ma* ^ine de două lun* umblăm prin unitățile 
comerciale din județul Alba in căutarea camerelor și anvelopelor 
de biciclete. S-ar cuveni pa organizatorii comerțului local să 
prevadă in planul de aprovizionare și aceste articole foarte utile. 
Cu atit mai mult cu cit sezonul bicicletelor s-a deschis de mult. 
(Semnează Ion Torker și alți 20 de muncitori de la Fabrica de hirtie 
Petrești, județul Alba).

e Tensiunea electrică și economia de energie. 
Un calcul simplu arată că atunci cind tensiunea rețeTei electrice este 
de 240 de volți, in loc de 220, se realizează un consum suplimentar de 

■energie electrică de circa 10 la sută. La blocul I.J.K. din Craiova, de 
pildă, am constatat că tensiunea rețelei este situată in permanență 
între 230 și 250 volți. Consider că o verificare a tuturor rețelelor 
electrice de către organele de specialitate s-ar solda cu importante 
economii de energie electrică. (Vlrgiliu Gheorghiu, profesor univer
sitar, Craiova).

In continuare ne sint prezen
tate principalele caracteristici 
ale producției de tricotaje din 
acest an. între altele s-a îmbo
gățit paleta coloristică prin apli
carea in premieră pe țară a 
tehnologiei coloranților extrac
tivi care permit utilizarea de 
culori vii cu rezistență sporită 
la spălat. O altă tehnologie nouă 
are in vedere o mai bună sta
bilitate dimensională a produse
lor, ceea ce, în limbaj obișnuit, 
înseamnă că acestea „nu mai 
intră la apă". De larg interes 
sint și noutățile în domeniul 
contexturilor. Prin realizarea 
tricotului fr^ote (buclat) — fire 
de bumbac in combinație cu fire 
sintetice supraelastice — pe 
mașini create cu forțe proprii, 
se realizează pantalonași, costu- 
mașe, solare, bluzițe și rochițe 
frumoase și rezistente la purtare.

circulației rutiere

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii’

cul de muncă, numai cu
vinte de laudă. Pentru 
fiul lor, care de trei ani 
de zile iși petrece timpul 
cum il taie capul, se 
străduiesc să facă tot ce 
pot : masă la timp, haine 
după ultima modă, bani 
de buzunar, deplină înțe
legere pentru... refuzul 
lui de a-și continua stu
diile la liceu. Oare, pen
tru traiul fără căpătii al 
lui Adrian, de vină să 
fie doar influența nefas
tă a „prietenilor" cu care 
iși toacă zilele ?

Punindu-le această în
trebare 
Adrian, 
s-a ales 
răspuns : 
lor, după ___
stagiul militar, probabil, 
fiul rătăcit se va întoar
ce pe drumul cel bun 1 
Din păcate, nu sint sin
gurii părinți care gindesc 
astfel ; desigur, este lău
dabilă 'încrederea lor in 
efectele educative ale 
stagiului militar — și, pe 
bună dreptate, armata 
noastră poate fi socotită 
o excelentă școală de 
formare a caracterelor, 
de instruire multilate
rală, de dobîndire a ma
turității. De aici Insă și 
pină la a tolera trindă- 
via propriului copil, a-i 
încuraja, chiar, apucătu
rile de pierde-vară, a 
lăsa pe seama altora 
grija de a-l „face om" — 
e o mare diferență.

Iată, de ..”22. __ 1
declară lui Vasile Iancu 
tatăl âitui .. . " :
mai sus — al lui Costel 
Frunză din Vaslui — un 
om gerios, strungar cu o

părinților lui 
corespondentul 
cu următorul 
după părerea 

ce-și va face

pildă.

„erou"
ce-1

citat

t

ț
î

1

Inspectoratul general de miliție — 
direcția circulației, A.C.R., Centrala 
Romăni-a-Film au organizat o pre
zentare de filme documentar-artis- 
tice de scurt metraj pe teme de cir
culație rutieră, din producția ultimi.» 
lor doi ani. Cele șapte pelicule, 
pledoarii pentru o circulație civili
zată, în condiții de securitate depli
nă. realizate de studioul „Alexandru 
Sahia", continuă seria unor utile 
producții pe această temă. Adresa 
precisă, comentariul succint fac 
ca ele să fie deosebit de convingă
toare. Dar toate aceste calități pot 
deveni eficiente numai atunci cind 
filmele sint văzute. Or, mult prea 
rar încă asemenea documentare uti
le apar pe micul și pe marele ecran. 
Grupate tematic, asemenea filme — 
există peste 
lor ani — 
bine pentru

vechime în meserie de 
peste 40 de ani :

— Cind am văzut că la 
școala profesională se . 
înhăitase cu derbedei, că 
chiulea de la ore și era 
pe cale sigură de repe- 
tenție, l-am adus acasă 
și l-am luat cu mine, să 
sc califice ca strungar. 
Gîndeam că o să-1 dau 
pe brazdă. După trei luni 
de ucenicie ciștiga și 
1 000 de lei pe lună, adu
cea deci și un ban in 
casă. 11 luam cu binele, 
il mai mustram — uneori 
soția mă certa chiar că 
mă port prea aspru. „Com
pătimirea" nu cred că 
i-a prins bine. Si, după 
încă un an, s-a lăsat pă
gubaș. Nu-i place să 
muncească I Nu ințeleg 
unde o fi prins năravul 
trândăviei... Eu nu știu 
ce să-i mai fac : e om 
mare, ba s-a mai și în
surat ! Cel puțin soția 
lui are slujbă. Stau 
amindoi la mine. îmi 
pun mari speranțe în ap- 
mată : poate o să-1 facă 
om serios. Că mă ' 
inima să-1 știu așa 
șese eu pentru el...

— Povestea lui 
seamănă cu aceea 
Gheorghe Rusu 
natul cititor al lui „Ha
rap Alb“) — ia legătura, 
din Alba Iulia, Ștefan 
Dinică. Tatăl lui l-a dus 
de mină la întreprinde
rea mecanică din Cugir 
sâ se angajeze ca elec- 
trocarist. A stat doar 
două săptămini.........I-am
spus că dacă nu munceș
te nu-i mai dau bani de 
mîncare, de haine. Nu 
s-a speriat. Dar nu-i

doare
— ro-

Costel 
a lui 

(pasio-

60 din producția ultimi- 
ar trebui folosite 
educația rutieră.

mal

Al. P<

0
mai las. nu-I pot ține pe 
capul meu ca o rușine. 
Sâ pună osul, să mun
cească cinstit, să ajungă 
odată om ! Am tot sperat 
să-și găsească o meserie 
pe placul lui...". In
tr-adevăr, încă nu-i prea 
tirziu : organele locale 
i-au promis sprijin lui 
Gh. R. pentru a fi anga
jat la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb 
din Alba Iulia.

împărtășim intru totul 
dorința firească a aces
tor oameni do treabă, 
onorați de anii îndelun
gați ai unei trude nepre
cupețite și — tocmai de 
aceea — atit de sensibili 
la rușinea de a trindăvi 
în care fiii lor se com
plac cu atita detașare. 
Numai atitudinea fermă, 
intransigentă a părinților 
poate avea darul de a 
curma din rădăcină, fără 
nici o amiuare, traiul de 
huzur al acestor tineri 
certați cu munca și cu 
bunul simț, care fac o 
notă discordantă față de 
activitatea pasionată și 
entuziastă a generației 
lor. După cum ați putut 
constata, teleconferinta 
noastră se adresează, 
mai cu seamă părinților. 
Și nu intimplător : pen
tru primii pași in viață 
ai celor care abia au de
pășit virsta adolescenței, 
răspunderea o poartă, in 
primul rind. ei.

Gheorqhe 
SĂSARMAN 
cu sprijinul 
corespondenților 
„Scinteii"
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IN ACESTE ZILE
PE OGOARE

Toate
drumurile

duc h
La cooperativa ogricolâ Cirllgu-Mare, din comuna Glodoanu-Siliștea, |u- 

cicțul Buzău, sâmința este pusă cu grijă in pammtul bine pregătit

însAmînțarea porumbului
DOLI

Pină ieri — peste
50 la sută

Tn cooperativele agricole din ju
dețul Dolj, semănatul porumbului 
pe cele 116 820 de hectare a În
ceput mai devreme decît in alți 
ani. Datorită bunei organizări a 
muncii, unitățile din cadrul con
ciliului intercooperatist Plopșor 
— Vela, Gubaucca. Bucovicior, len- 
cănâu. Lazu și Terpezița — au ter
minat primele pe județ semănatul 
porumbului. Folosind fiecare clipă 
bună dc lucru, muncind fără În
trerupere zi lumină, și țăranii co
operatori din Calopăr au terminat 
de semănat porumbul pe cele 515 
hectare, cit au in plan. Pe întreg 
județul, pini la data de 9 aprilie, 
unitățile agricole cooperatiste au 
lnsămințat cu porumb 60 (X>0 hec
tare, ceea ce reprezintă peste 50 la 
sută din suprafața prevăzută in 
plan. „In seara zilei de 8 aprilie a 
plouat In tot județul, ne-a spus 
tov. Constantin Glăvan. directorul 
direcției generale agricole județene. 
Cantitățile de apă căzute variază 
intre 4 și 20 litri pe metrul pătrat. 
Porumbul are condiții bune de ră
sărire. S-a indicat specialiștilor din 
unitățile agricole ca. imediat 
pămintul se zvintă, să ' 
semănatul porumbului, 
la Calafat, Ciupercenii 
fi altele, pe terenurile 
semănatul porumbului 
fost întrerupt Deoarece 
zute nu acoperă deficitul .de apă 
din gol, se irigă fără Întrerupere.

Nistor TUICU 
corespondentul „Scinteii"

.. __  ce
fie reluat
De altfel, 
Noi, Desa 
nisipoase, 
nici nu a 
ploile că-

TELEORMAN
Zilnic 17 000 hectare

Inceplnd de luni. în județul Te
leorman s-a declanșat, cu toate 
forțele, semănatul porumbului. Pre
gătirea patului germinativ, alege
rea celor mai potriviți hibrizi, a- 
dincimea și densitatea optime la 
semănat — elemente care deter
mină obținerea unor producții spo- 
rite — sint permanent in preocu
pările mecanizatorilor, cooperatori
lor și specialiștilor. Pentru a evita 
pierderea umidității, pregătirea te- 
r mulul pentru porumb se face nu
mai pc suprafețele ce vor fi in- 
sâmințate in aceeași zi. Această 
măsură a devenit cuvin t de ordine 
pentru toți mecanizatorii și coope
ratorii care lucrează la semănatul 
porumbului.

Datorită bunei organizări a mun
cii, folosirii raționale a tractoare
lor și mașinilor s-au înregistrat 
rezultate foarte bune in unitățile 
agricole situate in zona Virtoapele, 
Purani și Furculești. De altfel, incă 
din prima zi au fost insămințate 
aproape 12 000 ha. din cele 116 200 
ha repartizate acestei culturi în 
cooperativele agricole și aproape 
1 090 ha din cele 12 600 ha in între
prinderile agricole de stat. „In co
operativele agricole, ne spunea 
ing. Marin Cimbru, director adjunct 
al direcției generale județene a 
agriculturii, secțiile de mecanizare 
dispun de tractoare și mașini care 
permit realizarea unei viteze zil
nice, la semănatul porumbului, de 
17 000 ha. Aceasta înseamnă că, in 
cel mult opt zile bune de lucru, 
întreaga suprafață va fi insămin- 
țatâ“.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteli'

întrecerea cetăților

(Urmare din pag. I)
Prim-maistrul oțeiar Mihai Blag, 

Erou al Muncii Socialiste, d? la „In
dustria sirmei" — Cimpia Turzii, ne 
«punea zilele trecute că, in între
cerea pentru mai mult oțel, oțelarii 
turdeni au atins noi recorduri in 
durabilitatea exploatării cuptoare
lor. De pildă, cuptorul electric nr. 1 
a ajuns la 1 162 șarje, iar cuptorul 
nr. 3, La 1 000 de șarje — și ambele 
funcționează foarte bine. Este ur
marea aplicării metodei originale de 
..stopare" a vetrei cuptoarelor elec
trice. acțiune in care s-au distins 
topitorii Traian Turbuțan, Gheorghe 
Chiorean, Vaier Man și Traian Cim- 
pean. Estt unul din factorii care au 
contribuit ca de la inceputul anului 
și pină In prezent să se obțină, pes
te prevederi, aproape 250 de tone de 
oțeluri aliate și inalt aliate. De re
ținut că, in acest an, in întreprin
dere s-au asimilat noi mărci de oțe
luri pentru autoturisme. oțeluri 
inoxidabile pentru electrozi de 
sudură, oțeluri pentru industria opti
că și altele. Obiective de înaltă res
ponsabilitate, a căror realizare con
cretizează înflăcărarea cu care mun
citorii, inginerii și tehnicienii între
prinderii participă la întrecerea 
socialistă desfășurată în toate sectoa
rele. De pildă, s-au produs peste 
plan, de la inceputul anului, aproape 
2 000 de tone de Laminate finite, 
1 570 km de conductori electrici izo
lați, 023 de tone de sirmă trasă și 
alte produse metalurgice. Pe fondul 
acestor realizări este de semnalat, 
de asemenea, succesul echipelor de 
lăcătuși de la laminorul nr. 3. care 
au executat o reparație de gradul II 
intr-un timp record, redind produc
ției. cu o zi mai devreme, liniile 
tehnologice. O singură zi, un răs
timp in aparentă neînsemnat. Dar, 
in cazul de fată, ziua ciștigată a re
prezentat... 1 000 de tone de sirmă 
in plus.

★
Colectivei* de oameni ai muncii 

din întreprinderile industriale ale 
județului Caraș-Severin au încheiat 
primul bilanț trimestrial din acest 
an cu substanțiale sporuri de pro
ducție fată de prevederile planului. 
Astfel, onorlndu-și exemplar anga
jamentele luate in cinstea aniversă
rii eliberării patriei si a Congresu
lui al XI-lea al partidului, prin mal 
buna folosire a capacităților de pro
ducție și a timpului de muncă, au 
fost dat*, in cele trei luni, peste 
prevederile de plan. 6 194 de tone de 
fontă 13 009 .de tone de oțel, mai 
tune de 6 000 de tone de laminate 
finite. 300 tone de utilaj metalurgic. 
6 590 kW motoare electrice. 2 £00 de 
tone de cărbune cocslflcabil. mobilă 
la valoare de 4.3 milioane lei etc.

pe platforma Tirgov’ștei, după un 
prim succes, la Începutul acestei luni 
— punerea în funcțiune a celui de-al 
doilea cuptor de '0 de tone de la 
oțelăria electrică 2. cu 4 z?ie mai 
devreme - ieri a fost consemnat 
un nou eveniment : cel de-al don ta 
euotor de 10 tone de la oțe’.âria 
electri-» 1 a elaborat prima șarjă 
d- otel cu 170 de zile mai devreme.
Succesul s-a datorat - ne-a șpua 

Nicolae Olovan, directorul combina
tului __ colaborării fără reproș om’r- 
constructor, beneficiar ș. proiectant. 
operativității eu care au f-1 livrele 
Btilajels, înaltei responsaDihtăți a

tuturor lucrătorilor". De pildă, echi
pa de montori condusă de Emilian 
Cllineț a montat cuptorul in numai 
45 de zile, cu 15 zile mai puțin de- 
cit La primul cuDtor. Și șamotorii 
lui Carol Stika și-au depășit recor
durile. Ei au zidit primul cuptor in 
15 zile, iar pe cel de-al doilea, de 
aceeași capacitate, in numai 5. „Sint 
recorduri — ne-a asigurat ing. Ră- 
dunel Căpățină, șeful secției oțelă- 
rie electrică 1 — pe care oțelarii
noștri le vor continua. Ei vor reali
za. pină la 1 Mai. la cel de-al doilea 
cuptor de 10 tone, 200 tone oțel, iar 
pină la 23 August, alte 2 200".

★
Galați, Ghelar, Cimpia Turzii, Re

șița, Tirgoviște...
Sini numai cîteva dintre ‘vetre

le incandescente ale întrecerii so
cialiste desfășurate de siderurgisti. 
Realizările lor : șuvoaie de metal a- 
fluind către marele fluviu al țării, 
ajuns Ia cota unui prim bilanț. Iată, 
în acest sens, cîteva cifre definitorii:

In cursul primului trimestru al a- 
ccstui an, siderurgistii din tara noas
tră au elaborat o cantitate de metal 
care depășește producția de metal 
din întreg anul 1961. Numai sporul 
de producție obtinut peste sarcinile 
de plan ale primelor trei luni se ri
dică la 50 000 de tone. Creșterea 
producției intr-o asemenea măsură 
se dalorește, pe de o parle, sporirii 
capacității agregatelor siderurgice, 
iar pe de alta, utilizării cuptoarelor 
cu randament sporit. Astfel, pe baza 
aplicării unor noi tehnologii eficien
te de lucru, privind intensificarea 
procesului dc topire sl elaborare a 
șarjelor, in ultimul timp, cuptoarele 
Martin ale Combinatului siderurgic 
din Hunedoara au furnizat zilnic 
între 200—300 tone de metal pesto 
prevederi, iar agregatele Reșitei lu
crează la indicii de utilizare prevă- 
zuți pentru 1975. în același sens ac
ționează sl colectivele oțelârici cu 
convertizoare de Ia Galați, care au 
realizat, suplimentar prevederilor, 
două treimi din producția de metal 
consemnată in angajamentul anual.

Realizările de ordin cantitativ se 
îmbină cu succesele înregistrate in 
direcția ridicării calității. Din tota
lul de metal elaborat în cursul a- 
cestui trimestru, peste 8,5 ia sută îl 
constituie oțelul aliat și de calitate, 
produse care vor permite construc
torilor de mașini să realizeze o 
gamă mai largă de utilaje si agre
gate cu gabarite reduse si perfor
mante tehnico-cconomice înalte. Tot
odată. combinatele și nzincle meta
lurgice au inclus in fabricație noi 
sortimente de table, profile, sirmă, 
țevi. întreprinderea ..Industria slr- 
mei“ din Cimpia Turzii, arătam, 
a elaborat. In premieră pe țară, pri
mele șarje de oteluri inoxidabile 
declinate fabricării electrozilor de 
sudură. Diversificarea producției de 
metal va continua să se accentueze 
prin intrarea in producție a noilor 
cuploare electrice de la Combinatul 
siderurgic din Galați și de la „Oțelul 
roșu". De asemenea, urmează a fi 
puse in funcțiune instalații de tur
nare continuă a otelului și de dega- 
zare in vid, rea!izindu-se metal 
înaltă puritate.

Sabin IONESCU 
Nicolae CATANA 
Tudorel OANCEA 
Constantin SOCI

de

ILFOV
Săptămina hotăritoare

Cooperativele agricole din județul 
Ilfov au insămințat peste 98 000 ha 
cu plante tehnice, furaje, legume și 
alte culturi. De asemenea, s-a pre
gătit terenul pentru semănatul po
rumbului in proporție de 93 la sută. 
De asemenea, grăpatul și nivclatul 
terenului pentru menținerea umi
dității în sol s-au efectuat pe în
treaga suprafață destinată culturii 
porumbului.

La recomandarea Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea de a se începe se
mănatul porumbului, organele ju
dețene și-au propus, pentru săptă
mina aceasta. ca acțiune principală, 
insămințarca acestei culturi. Dato
rită pregătirii temeinice a campa
niei, in primele două zile ale aces
tei săptămini a șl fost introdusă 
in sol săipînța de porumb pe 9 150 
ha, ceea ce reprezintă 9 la sută din 
suprafața planificată. Cooperative
le agricole dispun de forțe pentru 
a semăna zilnic 6 000—8 000 ha cu 
porumb.

O acțiune căreia 1 se acordă o 
atenție deosebită, in comparație cu 
anii anteriori, este administrarea 
unor cantități însemnate de îngră
șăminte. Pină la această dată a 
fost fertilizată o suprafață de 
212 865 ha cu îngrășăminte chimice 
și o mare suprafață cu îngrășăminte 
naturale. Felul cum se desfășoară 
lucrările agricole de primăvară 
oferă garanția obținerii și în acest 
an a unor recolte bogate.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii*

Prin autodotare
în unitățile combinatului mi

nier „Suceava" din Gura Hu
morului. autodotarca sc înscrie 
ca o importantă acțiune de 
completare, prin forțe proprii, 
a zestrei tehnice existente și de 
diversificare a pieselor de . 
schimb necesare utilajelor cu
rente. Ca urmare, in ultimul 
timo, în cadrul exploatărilor de 
la Vatra Dornei. Leșu-Ursului, 
Iacobeni, Fundu-Moldovci au 
fost executate dispozitive și 
piese de schimb in valoare de 
2.5 milioane lei. Intre acestea, 
se remarcă — prin contribuția 
ce o aduc la buna desfășurare 
a procesului de producție — 
mașina de însăcuit barită, re
zervorul de acid sulfuric, mași
na de rindeluit șl alte utilaje.

(Agerpres)

— La Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a Ro
mâniei, din noiembrie anul trecut, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
necesitatea ca planul tehnic pe 1974 
să asigure valorificarea maximă a 
cercetărilor științifice, introducerea 
lor in producție, iar in primul se
mestru al acestui an să fie finalizate 
acțiunile de cercetare și proiectare 
legate de programul de înnoire și 
modernizare a produselor și a tehno
logiilor de fabricație prevăzute pen
tru 1975 și în perspectivă. In ce mă
sură aceste sarcini sint înfăptuite in 
unitățile industriale ale județului 
Cluj 7

— Tema pe care o propuneți dis
cuției — ne-a spus tovarășul inginer 
Csjllac Andrei, secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R. 
— a constituit obiectul unei recente 
analize in biroul comitetului jude
țean de partid. În prealabil, prin 
consiliul județean de control munci
toresc al activității economice și so
ciale s-au făcut investigații în 32 de 
Întreprinderi și unități economic?. 
Concluzia generală ce poate fi 
desprinsă din acest control și din 
dezbaterile din birou este aceea, câ, 
pe ansamblul județului, nivelul teh
nic al produselor sc găsește la u 
valoare medie susceptibilă de îmbu
nătățiri in toate unitățile, chiar șl 
in cele noi, construite in ultimii ani. 
Volumul valoric al produselor noi 
asimilate și reproiect-ate in acest an 
reprezintă 34 la sută din producția 
industrială a anului trecut. Or, la 
conferința organizației județene de 
partid din ianuarie 1973 s-a stabilit 
ca cel puțin 50 Ia sută din producția 
anului 1975 să o reprezinte produ
sele noi, modernizate in cincinal.

Este adevărat, unele unități stau 
mai bine din acest punct de vedere. 
Aș aminti de întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, care, printr-un 
efort conjugat al specialiștilor cu al 
cercetătorilor din institutul departa
mental. a reușit ca, 1a unitatea din 
Dej, întreaga producție pe acest an, 
iar la cea din Cluj aproape in între
gime să fie constituite din produse 
asimilate in acest cirfcinal. Bucuri n- 
du-se de succese la expozițiile in
ternaționale. aproape întreaga pro
ducție a acestor unități a fost con
tractată !a export. De asemenea, la 
„Tehnofrig" Cluj, 77 la sută din ma
șinile |i utilajele pentru Industria

GORJ
A început și merge bine

La cooperativa agricolă Plopșor, 
județul Gorj, a început semănatul 
porumbului. Aci, la marginea unei 
tarlale am intilnit pe ing. Gheorghe 
Ionescu, directorul direcției agricole 
județene. „Dacă pînă acum — spu
nea el — mai mult s-a „tatonat" 
solul în cîteva unități, de azi, circa 
25 de cooperative agricole au tre
cut cu toate forțele la executarea 
acestei importante lucrări, urmînd 
câ de la o zi la alta numărul lor 
să sporească".

In județul Gorj sint pregătite 
circa 20 000 ha să primească să- 
mința de porumb din cele 27 000 
planificate. Strâbătînd ieri un tra
seu ca o centură a județului am 
ponosit in multe cooperative agri
cole din diverse zone. Peste tot, 
semănătorile erau in plină activi
tate. La Bărbătești, ing. Constantin 
Tănăsescu. președintele cooperati
vei, ne-a dus in punctul Socu, unde 
brigada nr. 2 reușise să insămințeze 
cu porumb primele 30 de hectare in 
mai puțin de două zile. La Turbu
rea, Țințăreni toate tractoarele se 
aflau pe cimp la discuit și semănat. 
Problema nr. 1 este acum și in 
Gor.i menținerea apei in sol, ceea 
ce înseamnă o discuire foarte 
atentă a întregii suprafețe ce ur
mează să primească sămînța de po
rumb. Iată de ce dispeceratul 
trustului de mecanizare, cunoscind 
exact și zilnic nevoile fiecărei 
cooperative agricole, dirijează cu 
operativitate tractoarele și discu
rile către locurile unde se simte 
acut nevoia lucrărilor pentru men
ținerea apei în sol.

Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteli"

(Urmare (lin pag. I)
vestea că defecțiunea a fost înlă
turată.

Ce loc lasă pentru inițiative un 
asemenea program ? „Mult, pentru 
că un sistem de irigații este ca un 
organism viu ce se cere menținut 
permanent in stare de echilibru — 
spune ing. Gagu. Proiectanții au 
prevăzut automatizarea sistemului 
de irigații Cazasu, dar acest obiec
tiv nu s-a realizat. De aceea, am 
recalculat întregul program pentru 
a asigura funcționarea normală cu 
ajutorul priceperii și exigenței oa
menilor. Cit despre inițiative, este 
loc berechet. Prin 1971, din cauza 
proastei distribuții se pierdea 20 la 
sută din cantitatea totală de apă. 
Am redus pierderile la jumătate, 
dar ele sint incă mari. Ne preocupă 
prevenirea pierderilor de apă și, în 
acest scop, tehnicienii noștri au

alimentară sint asimilate și moder
nizate in ultimii ani. Au crescut so
licitările Ia export pentru utilajele 
cu marca „Pinguinul", planul la 
acest capitol dublîndu-se față de 
anul trecut. Apreciem, totodată, 
eforturile metalurgicilor dc la Cim- 
pia Turzii de a ridica valoarea unei 
tone de metal, ca urmare a asimi
lării in fabricație a unor mărci /spe
ciale de oteluri pentru autoturisme, 
autocamioane, pentru extruziune 
ș.a. Desigur, exemplele pozitive ar 
outea continua. In același timp însă 
există situații, ca cele de la combi-
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natul minier, Întreprinderea de me
dicamente „Terapia", întreprinde
rea chimică Turda, Combinatul de 
prelucrare a lemnului Gherla, între
prinderea de produse cosmetice Cluj, 
in care ritmul de înnoire a produc
ției este foarte lent. La combinatul 
minier nu sint valorificate hotârit și 
curajos preocupările unor instituie 
de cercetări pentru asimilarea caoli- 
nului românesc.

— Se intimplâ, uneori, ca înseși 
produsele noi. asimilate și moderni
zate, să nu corespunda calitativ, din 
cauza nivelului tehnic scăzut la ca
re sint realizate. Cum se previn ase
menea neajunsuri, in ce mod acțio
nează organizațiile de partid, comi
tetele oamenilor muncit pentru me
canizarea șl automatizarea produc
ției, promovarea de tehnologii noi ?

— îmbunătățirea 
tehnico-funcționale .... ______  ..
creșterea eficienței întregii activități 
economice sint, fără îndoială, nemij
locit legate de modernizarea proce
selor tehnologice, de mecanizarea și 
automatizarea producției. Intreprin-

caracteristicilor 
ale produselor.

LUCRĂRILE ÎN VII
Tn această primăvară — datorită umidității mai reduse a solului — 

și in viticultură lucrările trebuie să se facă in mod diferit față de 
anii cu precipitații normale. Recent a avut loc o ședință dc lucru a 
biroului Oficiului național al viei șl vinului, la care au participat 
oameni de știință, cercetători, specialiști din cadru! organelor de 
specialitate, in care au fost analizate modalitățile de efectuare a 
noilor plantai ii, precum și felul cum să se execute lucrările de în
treținere a viilor tinere șl cele pe rod. Am solicitat tov. ing. EUGEN 
UNGUREANU, director general al Centralei vioi și vinului, să ne re
lateze despre concluziile la care s-a ajuns și recomandările făcute 
referitor la lucrările dc sezon in viticultură.in viticultură.

— Știm că și In acest an co
operativele agricole au prevă
zut să planteze suprafețe mari 
cu viță de vie. Avind in ve
dere lipsa a- 
pei din sol, 
ce s-a sta
bilit în legă
tură cu des
fășurarea lu
crărilor de 
plantare 7

plantare a vițel de vie. De altfel, 
pină la 0 aprilie a și fost plantată 
o suprafață de 1 500 ha șl se va a- 
Junge la 3 500 ha,t iar restul de

solului cu apă, de faptul că viile 
sint pe rod sau plantații tinere de 
2—3 ani. Mft voi referi. In primul 
rlnd, la viile pe rod. Faptul că 
primăvara a venit mai de timpu
riu, șl lucrările In vii au început 
mai devreme, tăierile s-au făcut in 
proporție de 95 la sută. Ținlnd 
seama de acest aspect, s-a făcut 
recomandarea ca la viile ce se ta
ie, In continuare, aă se reducă sar
cina de rodire pe seama lungimii 
corzilor, nedepășind 7—8 muguri de 
rod pe coardă, chiar In zonele unde 4-- ir,

Recomandări ale biroului
— In ședința 

lărgită a biroului 
Oficiului națio
nal al viei și vi
nului, ne-a fost 
prezentată din 
partea Institutu
lui de meteoro
logie și hidrolo
gie o situație pri
vind rezerva de 
apă din sol în 
diferite podgorii 
ale țării. Dacă in 
Transilvania, Ol
tenia, Banat, par
te din nordul 
Munteniei, re
zerva de apă din 
sol nu afectea
ză pentru mo
ment dezvoltarea 
normală a viței 
de vie, in schimb, 
in podgoriile din 
județele Vrancea, 
Galați, Constan
ța și Vaslui, so
lul are rezerve 
mici de ană. Din 
această cauză, in 
acește județe cir
culația sevei este 
încetinită, iar în 
unele locuri nu 
are loc fenome
nul pe care noi 
îl numim, „plin- 
sul viei". Din a- 
ceastă cauză, seva 
nu poate trans
porta substanțe
le de rezervă 
spre corzi, ceea 
ce ar putea avea 
drent urmare des
hidratarea 
Țlnindu-se
ma de această si
tuație, la ședința 
amintită au fost 
de măsuri care, acum, trebuie a-
plicate cu cea mai mare severitate.

In primul rind, cîteva cuvinte 
despre plantări. Așa cum am ară
tat, In partea de vest a țării, solul 
are o anumită rezervă de apă, care, 
cu unele măsuri de precauție, 
permite continuarea lucrărilor de

lor, 
sea-

Oficiului national al viei
si vinului

ÎN NOILE PLANTAȚII

• Minimum zece litri de apă la firul

ÎN VIILE PE ROD

stabilite o serie

controlat starea fiecărui canal îna
inte de începerea udărilor șl s-au 
înlocuit 150 jgheaburi de beton din 
rețea".

Pentru recolta acestui an, împre
ună cu specialiștii unităților agri
cole, se întocmesc săptăminal gra
fice de lucru și norme de udare di
ferențiate, in funcție de cerințele 
fiecărei culturi. Pe această bază, in 
comparație cu anul trecut, cantita
tea de apă prevăzută a fi pusă la 
dispoziția plantelor crește de la 24 
milioane mc la 44 milioane. S-au 
luat măsuri perttru ca, in caz de ne
voie, să poată fi mărită această 
cantitate. Numai în ultimele zile au 
fost pompate peste 6 milioane mc 
de apă.

La ora cînd scriem aceste rlndurl 
primim o veste de la „dispeceratul 
ploilor" din Cazasu : „Sistemul func
ționează normal, am mărit debitul 
la 8—10 mc apă pe secundă".

derile constructoare de mașini din 
județ au avut mult de cîștigat de pe 
urma organizării unor grupe de „ser
vice", care urmăresc comportarea 
în exploatare a mașinilor și utilaje
lor, luind o seamă de măsuri pentru 
ridicarea caracteristicilor tehnico- 
funcționale. Peste tot in aceste uni
tăți s-au organizat standuri de pro
bă pentru verificarea in funcționare 
a parametrilor proiectați. In ceea <.e 
privește promovarea tehnologiilor 
moderne reținem exemplul combina
tului de piele și încălțăminte „Clu
jeana", care a realizat un procedeu
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tehnologic nou la tăbăcăria minerală, 
pe baza căruia se reduce substanțial 
ciclul de tăbăcire, se eliberează un 
spațiu de producție de 2 000 mp. 
diminuindu-se cheltuielile de pro
ducție cu aproape 4 milioane lei. In 
spațiul disponibil se vor instala ma
șini și utilaje pentru fabricarea pie
lii sintetice. Alte- modernizări, în a- 
cest combinat, s-au soldat cu eco
nomii de aproape 15 milioane lei, 
ca urmare a creșterii productivității 
muncii,-a micșorării consumurilor da 
materii prime, materiale și energie.

Nu putem să nu recunoaștem insă 
că intr-o seamă de întreprinderi se 
lucrează incă meșteșugărește, cu 
eforturi fizice mari, in condiții teh
nice rudimentare. Mă refer. îndeo
sebi, la cele din industria alimenta
ră. Desigur, la promovarea tehnicii 
și tehnologiei moderne o contribuție 
deosebită o pot aduce Inventatorii 
și inovatorii noștri. Din păcate, a- 
ceastă mișcare do masă a înnoirilor 
a cunoscut in anul trecut un regres.

— Clujul se numără printre jude
țele din țară care dispun de un po
tențial științific și tehnic mare și de

1 500 ha, despre care am să vorbesc 
mai tirziu, va fi lăsat pentru 
toamnă. Pentru a se asigura o prin
dere cit mai bună, trebuie avut in 
vedere ca, odată cu plantarea, să 
se facă o udare abundentă, fo- 
losindu-se cel puțin 10 litri de apă 
pentru fiecare fir.

Intrucît în podgoriile din estul 
țării rezerva de apă din sol este 
scăzută, iar terenul nu a putut fi 
mărunțit și tasat, s-a hotărît ca in 
această zonă să nu se facă plantări 
de primăvară. Pentru a veni In 
sprijinul cooperativelor agricole 
care și-au procurat materialul să- 
ditor, pe baza unei hotărîri a orga
nelor bancare și a Centralei viei și 
vinului, «întreprinderile județene ale 
viei și vinului preiau vița altoită 
pentru a o păstra pînă la toamnă. 
Este vorba de materialul săditor 
pentru circa 1 500 ha. In acest scop, 
toate vițele altoite vor fi îmbilona- 
te pe terenuri amenajate pen
tru irigat, astfel ca udările 
să se poată face pe tot par
cursul verii. S-a recomandat 
ca toate vițele care se reimbi- 
lonează să fie ținute in apă timp 
de 2—3 zile, pe porțiunea a două 
treimi -din lungimea lor, iar trei
mea superioară se parafinează, pen
tru a se evita deshidratarea. Este 
o cheltuială in plus, care nu va 
depăși 0,50 lei pe firul de viță al
toită, dar procedînd astfel nu ris
căm să pierdem materialul săditor.

— Ce recomandări 
face in legătură cu 
de îngrijire a viilor ?

puteți 
lucrările

— Trebuie să se țină seama 
de gradul de aprovizionare a

valoare. Vă mulțumește participarea 
institutelor de invățămint superior șl 
de cercetare, a institutelor de pro
iectare și cercetare la realizarea 
planurilor tehnice ale întreprinderi
lor ?

— Desigur, ne mindrim cu faptul 
că aurul coloida! pentru decoratul 
articolelor de sticlărie șj ceramică 
este rodul muncii chimiștilor clujeni, 
că tot el asigură senzori electrochi- 
mici pentru controlul producției, di- 
minuindu-se substanțial importul, că 
specialiștii de la Politehnică au reu
șit să pună îa punct fabricarea pui

berilor metalice, că la Institutul de 
izotopi stabili se realizează apara
tură dc măsură și control ce altă
dată era importată cu eforturi va
lutare, că la filiala din Cluj a Insti
tutului de proiectări și cercetări pen
tru ceramică s-a elabopat prima șarjă 
de porțelan din caolin de Parva, că 
se produce o gamă largă de coloranți. 
Am putea aminti și eforturile ce se 
depun in cea mai tinără unitate de 
cercetare, aceea pentru echipamente 
termo-energetice. pentru valorifica
rea mai raționala a surselor de ener
gie. Valoarea contractelor de cerce
tare crește de la an la an. toate te
mele avind ca subiect modernizarea 
producției și a produselor, ridicarea 
parametrilor tehnico-funcționali. 
Este totuși necesară o mai mare 
integrare a cercetării și învățămin- 
tului superior in producție. Chiar în 
ședința biroului județean de partid 
au fost aduse „mostre" de formalism 
in conlucrarea producțic-ccrcetarc, 
criticindu-se lipsa de preocupare in 
finalizarea unor rezultate ale cerce
tării, neîncrederea unor conducători 
de Întreprinderi In realizările aceste
ia. Socotim că încă in prea mică

se fac tăieri lungi 
(Vrancea, Galați), 
fără reducerea 
formațiunilor de 
rod. în cazul 
cind in partea de 
răsărit a țării nu 
va ploua cur 
va trebui să 
facă o nouă 
tervenție de 
ducere pentri 
stabili un ec‘ 
bru Intre rez 
de apă șl po 
țialul dc pro 
ție al butuc 
Cit privește 
crările 7“’ 
ele se reduc 
grape 
dese, de prefe
rat grape stelate, 
sau prașile su
perficiale execu
tate manual. S-a 
interzis executa
rea arăturii cu 
plugul in vie. De 
asemenea, pentru 
a nu descoperi 
butucul, in -nici o 
vie nu se execu
tă lucrarea de 
copcit. Din con
tră, se va proce
da la învelirea 
capului butucu
lui. în acest scop, 
printre rindurile 
de viță de vie se 
va lucra cu dis
cul reglat pentru 
a arunca pămin
tul in părți, iar 
unde rindurile nu 
permit intrarea 
tractorului lucra
rea se va execu
ta manual.

Cea mai mare 
atenție trebuie a- 
cordatâ plantați
ilor tinere, de 
2—3 ani, cele 
mai afectate de 
lipsa apei din sol. 
S-a recomandat 
ca acestea să fie 
tăiate „la cep",

lăsîndu-se numai 2—3 ochi, după
care se mușuroiesc și se udă cu 
cite 15—20 de litri de apă la fir 

In județele din partea de răsă
rit a țării, cu ajutorul organelor 
locale de partid și'de stat, au fost 
întreprinse ample acțiuni in vede
rea udării viilor din plantațiile ti
nere. In podgoriile Vrancei, de 
exemplu, au și fast ’ 
vii tinere. Pentru ti 
se folosesc căruțe c 
treprinderea yiei 
pus la dispoziția 
agricole autovidanjel 
pune, iar alte întrep 
deț au repartizat. In 
ferite mijloace de I 
sprijinul organelor 
partid și de stat, In 
au fost Întocmite gi 
sire a mijloacelor 
pentru a putea fi t * 
ile tinere.

Consider că prin a 
rilor preconizate se 
condiții bune de de 
țel de vie. Așa cun 
constata zilele acestt 
lucrează intens la e 
crărilor de întreține 
irigat etc. Toate ac 
resc încrederea că îr 
nul la producția de s 
tea fi realizat și, ce< 
important, vom obți 
bună calitate, spec!

‘precipitații moderate,

Convorbire
Ion HER1

măsură sint solicitați 
neralogii, fizicienii, 
pentru rezolvarea uno 
tehnică și tehnologie

— Cu prilejul analiz 
In biroul județean d 
indicat unele măsuri 
ce măsură s-a trecut

— împreună • cu or 
partid de la toate niv< 
cut la analiza modului 
plinesc, punct cu pun 
planurilor tehnice. A 
ivesc greutăți apelăr 
noastre de cercetare, 
știință, la cadrele dida 
țămintul superior. Rec 
ganizat o întilnire inti 
nice de cercetare și < 
țilc industriei constru 
șini. întilnlrea a avu 
prinderea constructoare 
utilaj textil „Unirea", 
ocazie au fost constitu 
te de cercetători și sp 
rezolvarea unor prob 
care depășesc posibilii 
din această ramură. 1 
vom analiza lucrurile, 
următoare, în intreprl) 
lelalte ramuri industr 
jul acestor intîlnlri ne 
combatem tendința u 
conducere de a socol 
îndeplinirea planuriloi 
cum șl obiceiul unor 
întreprinderi care, deș 
tate de Ia an la an 
producție din ce în c 
totuși întocmesc plan 
m3i „subțiri". Ne stră« 
să se înțeleagă peste t 
velurile, indicația seci 
ral al partidului nost 
nara din noiembrie. 
„ÎN VIITOR, PLAN 
VA TREBUI SA PRE 
NUL DE PRODUCȚIE 
CÎT CONDIȚIILE DE 
SA SE STABILEASC. 
TEHNOLOGIILOR DI 
RXTE". S*ă in putere, 
da un nou impuls acti 
lie tehnică și tehno'loj 
ridicării calității prbdt 
cerințelor mereu cresc 
ficiarilor, ale econom

Convorbire cor 
Alexandru* IV 
corespondentul

sol

mece

an
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Responsabilitatea actului
de creație artistică

Creațla noastră mu
zicală a căpătat o În
fățișare tot mai bogată 
In conținut fi mal va
riată sub aspectul mij
loacelor de expresie. 
Personalități creatoare 
cu preocupări stilisti
ce diverse Iși consacră 
eforturile pentru a 
realiza opere In care 
să surprindă înaltele 
trăsături morale 
poporului nostru, 
gata sa tradiție 
cultură națională, . 
triotlsmul și umanis
mul socialist- Alături 
de compozitorii vlrst- 
nici și de cei care au 
ajuns ta maturitate, 
iși afirmă talentul 
creator un număr în
semnat de reprezen
tanți ai tinerelor ge
nerații. Bogatul profil 
spiritual al omului 
nou. clanul cu care 
întregul nostru popor 
participă la opera do 
dcsâvlrșire a instruc
ției socialismului, ca
racterul robust, opti
mist. generozitatea 
simțirii sint trăsă
turi evidente ta mul
te dintre lucrările va
loroase realizate In 
ultimii ani.

Este o necesitate 
firească a vieții noa
stre spirituale reali
zarea unui mai mare 
număr de lucrări mu-

ale

pa-

zicale valnrnase de o- 
* operetă,

ta și 
cin- 

șl de 
care

fieri, balet, opt 
ucrărl simfonice 
vocal-simfonice. 
tece de masi 

muzică ușoară, ___
să exprime, in (orme 
artistice elevate. Aspi
rațiile oamenilor mun
cii, entuziasmul lor 
constructiv, sensibili
tatea Aleasă și opti
mismul. Este > datorie 
de conștiință artistică 
și patriotică a com
pozitorilor din tara 
noastră de a reflecta, 
ta creația lor. frumu
sețile ce ne Înconjoa
ră. dinamismul 
noastre sociale, încre
derea ta viată șl 
viitorul luminos al pa
triei. făurit sub con
ducerea Partidului Co
munist Român.

Eforturile celor mal 
valoroși compozitori 
au la bază convin
gerea că in conținu
tul vieții noi socia
liste, in tradiția mun
cii naționale, in bogă
ția folclorului 
ce uimește pe 
rii de muzică 
specialiștii din întrea
ga lume, se află izvo
rul cel mai de seamă 
al originalității, calea 
cea mal durabilă și 
autentică pentru con
sacrarea creației pe 
plan universal. O se-

vieții
in

nostru, 
iubito
ri pe

rie de lucrări, reali
zate In ultima vreme, 
prevăzute in reperto
riul actualei stagiuni, 
atestă înțelegerea tot 
mal profundă a unor 
compozitori de a re
flecta. in creația lor, 
aspecte semnificative 
inspir Ale din lupta și 
activitatea partidului,

primil din partea com
pozitorilor foarte mul
te opere ’’ 
opere cu 
Unic. Și 
simfonic __
puține pagini dc ase
menea factură. Există, 
la unii compozitori, 
Înclinația de a abor
da modalități abstracte

de valoare, 
caracter par
iu domeniul 

sint prea

ÎNSEMNĂRI DESPRE
MUZICA PREZENTULUI

din istoria patriei, din 
problematica 
iitățli noastre 
liste. Intre

actua- 
socia- 

acestea 
menționez doar bale
tele „Văpaia", de Mir
cea Chiriac. pe un li
bret de C. Cirjan, In
spirat din lupta și 
activitatea P.C.R., 
„Primăvara" de Cor
nel Trăilescu, pe un 
libret de Alecu ~ 
povici, inspirat __
lupta ilegală a uteciș- 
tilor, operele „Drep
tul la dragoste" de 
Teodor Bratu și „Bâl- 
cescu" de Cornel Trăi- 
lescu, pe un libret de 
Val. Săndulescu etc... 
Și totuși, nu putem 
spune că publicul

Po- 
din

de exprimare, rcall- 
zind o muzică înstrăi
nată de fondul emo
țional al artei sonore, 
cultivând fie formule 
rigide, matematice, fie 
haosul, hazardul, lipsa 
de logică a construc
ției, ceea ce-duce la 
apariția unor lucrări 
lipsite de inteligibili- 
tate, de frumos. de
atracție. Abundă in
literatura contempo
rană dc gen : „Pre- 
cesii", „Bamba", „Po- 
lymorfii", „Transmu- 
tante'' . _ 
înclinația de a 
pune lucrări cu 
caracter cit mai 
stract, plecind de 
titluri de felul celor

A_.u.nD<i , ,,t u-
', „Transmu- 
Este știut că 

com
un 

ab
ia

citate si sfirsind 
structuri sonore 
caro 
este pulverizată in 
înlănțuiri arbitrare de 
sunete ce nu comuni
că nici o idee și nici 
un sentiment, nre 
ca efect îndepărtarea 
auditoriului dc la te-, 
nomenul muzical con- 
temporah, provoclnd 
derută chiar printre 
oamenii de profesie. 
Nu pledez pentru o 
limitare a orizontu
lui dc preocupări al 
compozitorilor. Aces
ta ar fi contrariu pro
gresului dc ansamblu 
al muzicii. Varietatea 
de stiluri, de tehnici 
și de limbaj este de
terminată de necesi
tatea reflectării mul
tiple a realității so
cietății socialiste, bar 
această libertate tre
buie să conțină in 
sine, ta mod implicit, 
responsabilitatea 
tului de creație, 
de altfel și al 
de interpretare și de 
apreciere a muzicii. în 
sensul concordanței cu 
specificul cerințelor 
estetice ale unui pu
blic real, istoricește 
format și susceptibil 
de formare. A nu ține 
seama de aceasta, în
seamnă a dispensa 
muzica de finalizare,

cu 
------- în 

logica muzicală 
pulverizată

ac- 
ca 

celui

a o sorii arbitrarlulul, 
inutilității. Compozito
rii noștri trebuie să 
se încadreze, cu ope
rele lor, in ampla ac
tivitate de educare mu
zicală a marelui pu
blic. Și in nccfit sens 
creația muzicală cu 
caracter partinic arc 
un rol covirșitor. Sini 
așteptate lucrări pro
gramatice, lucrări li- 
rico-dramatlce, in ca
re. să fie Înfățișate 
teme Importante din 
lupta eroică a poporu
lui condus de partid, 
din activitatea 
luționară a 
muncitoare pub 
ducerea comuniștilor, 
teme din contempo
raneitate.

Marii 
s-au 
totdeauna 
mentcle 
istoriei 
datorie 
pentru 
noștri să scrie opere 
cu caracter ,„.11.:.. 
să vorbească, prin lu
crările lor. 2___
faptele eroice ale co
muniștilor. despre ro
lul covirșitor al parti
dului. despre faptele 
de istorie scrise 
eroii zilei de azi.

Nîcolae 
CALINOIU

revo- 
clasei 
con-

compozitori 
confundat in- 

cu mo
de seamă ale 

Este o 
onoare 

compozitorii

partinic.

despre

Deschiderea 
Salonului de pictură 

și sculptură 
al artiștilor 

bucureșteni- 1974 
în Sala Dalles s-a deschis 

marți La amiază Salonul de pic
tură si sculptură al artiștilor bu
cureșteni — 1974, organizat de 
Comitetul de Cultură și Educa
ție Socialistă al municipiului 
București și Uniunea artiștilor 
plastici. Această manifestare de 
amploare, care are loc sub aus
picii sărbătorești — aniversarea 
a trei decenii de ta eliberarea 
patriei — reflectă strădaniile 
creatorilor noștri de a răspunde, 
prin operele lor, comandamen
telor actuale ale artei socialiste. 
Ei au căutat $ă surprindă, cu a- 
jutorul culorii și formelor, fer
voarea faptului cotidian, frumu
sețea peisajului românesc, chipul 
oamenilor timpului nostru, bu
curiile. speranțele, biruințele 
1st. Ccîg 323 picturi și 110 scul
pturi, selecționate de un juriu 
exigent din peste 1 100 de lu
crări. ilustrează, totodată, larga 
emulație artistică existentă in 
țara noastră, întinderea și den
sitatea fenomenului artistic ro
mânesc. In expoziție sint pre
zente cu lucrări personalități di
verse, se confruntă stiluri dife
rite, se afirmă tineri, se con
firmă speranțe, sint reunite o- 
pere care și-au propus să emo
ționeze, să influențeze conști
ința omului de astăzi, să-i sa
tisfacă setea de frumos.

în fața reprezentanților con
ducerilor Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste și Uniunii 
artiștilor plastici, a numeroși 
creatori și iubitori de artă, la 
festivitatea deschiderii expozi
ției au rostit alocuțiuni Anna 
Săceanu, președintele Comitetu
lui de cultură și educație so
cialistă al municipiului Bucu
rești. și Ion Frunzetti. vicepre
ședinte al U.A.P. (Agerpres)

Duminică după amiază, 
Geană de primăvară. Pe 
bulevard, citeva grupuri 
de tineri bat pasul pe 
asfaltul trotuarului, fără 
o țlntfi preclsț. Adoles
cenți, tineri, elevi, uce
nici se opresc, privesc 
pozele din fața cinemato
grafelor. Aleg apoi un film 
la inlimplare. O bâtrină, cu 
o cutie și doi șoricel albi : 
planete de tineri. Ore 
calme de după masă, cu 
timpul care pentru plim
băreții noștri se Urăște ca 
un melc. Și numai la clți- 
vn pași, de bulevard, se 
află, joacă, trel-patru tea
tre. Nu 6C văd afișele lor, 
nu 11 se cunoaște progra
mul, repertoriul ? De ce 
acești tineri nu devin 
spectatori ? Iată o în
trebare care ar trebui să 
Invite la serioasa meditații 
pe toți slujitorii scenei — 
6i poate in primul rind pe 
dramaturgi. Cu ce. prin ce 
ii invităm pe tineri ta să
lile de spectacol ? M-am 
întrebat in acea duminică 
de inccput de primăvară, 
dacă noi, autorii, le oferim 
tinerilor, pe scenă, sufi
ciente subiectâ atractive, o 
oglindă a preocupărilor, e- 
lanurilor, Împlinirilor lega
te de vlrsta lor. Multă cer
neală 
neros 
lui : 
nori 
timp, 
teptind rezolvarea proble
mei. au devenit maturi, iar 
o altă generație află iar 
despre necesitatea rezolvă
rii problemei...

Nu se poate ignora efor
tul unor teatre de a-și în
scrie în repertoriu piese 
pentru tineri, de a* cerceta 
literatura dramatică, chiar 
de a comanda unor autori 
piese in această arie tema
tică, adeseori cu bune re
zultate. Reprezentațiile cu 
piesele „Noile suferințe 
ale tinărului W“ sau „Va
lentin șl Valentina" la Tea
trul „L.S. Bulandra" au în
registrat un număr record 
de spectacole. Cu viu in
teres a fost urmărită de 
spectatorii tineri si piesa

se

a fost cheltuită ge- 
pe seama subiectu- 
,,Teatrul pentru 11- 
și tineret". între 
mulți tineri, tot aș-

(Urmare din pag. I)

,.Singurătate* trăgătorului 
la țintă" de V. Rebreanu 
si M. Zaclu. De cit lucces 
se bucură plesqle adresate 
celor tineri. M-am între
bat șl eu, ca mulți alții, 
despre secretul tinereții u- 
nei piese ca „Nota zero ta 
purtare", ce învinge timpul 
de aproape două decenii. 
De fapt, Virgil Stoenescu 
șl Octav Sava nu „desco
perit" o taină Blmplă : pre-

desăvlrșite piesele pentru 
acești formidabil de recep
tivi spectatori ? Nu-i cu
noaștem suficient, preferăm 
uneori teme elaborate in 
„laboratoare" artificioase de 
creație, se mai ezită de 
către unii teoreticieni în 
analiza dialectică a rostului 
lor social (poate mai puțin 
lesnicioasă declt „inspira
ția" llvrescă) ? Avem prea 
puțină răbdare In lnchega-

ABSENȚA
DE PE SCENĂ
explicația unor absențe
din sala de spectacol

cinema
• Un comisar acuză : PATRIA
— 9; 12: 15; 18; 21, BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,15; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 9,15: 11.30; 13.45; 16;
18.15; 20.30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15 : 20,30.
• Secretul lui Buddha : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,45; 11,15.
• Lupul singuratic : DOINA — 
12.45; 15; 17,30.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 19,45.
• Ce drum să alegi : SCALA —
9; 11.15; 13,45; 16,15; 18.45: 21.15,
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Explozia : CASA FILMULUI
— 18.
• Rio Lobo : FESTIVAL — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30: 21. EXCEL
SIOR — 9: 11,15: 13,30: 16;
21, MELODIA — 9; 11,15; 
16; 13,30: 20,45.
• Păcală : VOLGA — 9;

13.30;

11,43;

14,30;. 17,15: 20, MOȘILOR 
12,30; 16; 19,30, FLACARA 
11,45; 14.30; 17.15; 20.
• Arcușul fermecat — 14.30; 16,30,
Gerirud — 18,45, Criminalul — 
20,45 : CINEMATECA (sala Union). 
O Le Mans : VICTORIA — 6,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21. BUZEȘTI 
— 0; 11.15; 13.30; 16; 18,15: 20,30,
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
© Țarul Ivan Iși schimbă profe
sia : BUCEGI — 15.45; 18; 20.15.
• Porțile albastre ale orașului :
COTROCENI — 13,45; 15,30: 13;
20.15, CENTRAL — 9,15; 11,30;
13.45: 16; 13,15; 20,30.
o Cea mai frumoasă 6cară din 
viața mea : GRIVIȚA — 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15: 20.39.
© Cintecul Norvegiei : DRUMUL 
SARn — 15.30: 19, LUMINA —
9: 12.30; 16; 18.30; 20.45.
A Bărbați fără ocupație : 
HOVA — 15,30; 18: 20,15.
O Cidul : GLORIA — 9; 
16,15: 19,45, FLAMURA — 9; 
16: 19,30.
• Vară tirzle t FERENTARI — 
15,30; 13: 20,15.
© Fantastica aventură a iul „Nep- 
tun“ : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, LIRA — 15,30.
o Ceața : LIRA — 18; 20.15.
e Dincolo de nisipuri : PROGRE
SUL — 15,30; 13; 20,15.

RA-

© Aurul negru din Oklahoma i 
UNIREA — 15,45; 18: 20.15.
• Al șaptelea cartuș : PACEA
— ÎS; 18; jto, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,13.
e Joc Kldd : CRÎNGAȘI — 16; 
13,15.
O Călărețul fără cap : GTULEȘTI
— 15.30: 18; 20,15.
• Marele vals : POPULAR — 
15 30: 10.
• Proprietarii : COSMOS — 15,30; 
18: 20,15.
o Doi po un balansoar : VIITO
RUL — 15,30; 18.
• Jucătorul : VIITORUL — 20.15.
• Prințul Bob : VITAN — 13,30; 
18; 20,15.
• Chemarea străbunilor : MUN
CA — 13,30; 18; 20.15.
e Cerul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15.30; 18; 20,15.

t
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Album : Tltu Ma- 
iorescu despre munca inte
lectuală.

9.20 Introducere In Informatică.

zența pe scenă a unor eroi 
tineri (elevi), a probleme
lor lor de viață (de școală). 
Dar și „A 12-a noapte" și 
recent „Harnici", ca și 
„Nocturnele" de la Țăndă
rică sint spectacole care 
polarizează interesul ti
nerilor spectatori. Ce a- 
coladă poate uni inte
resul unor adolescenți la 
aceste diverse spectacole ? 
Evident, ei sînt atrași de 
viziunea, de concepția 
spectacolului, de modul jn 
care, de pildă, mesajul ar
tistic al lui Shakespeare 
devine viu, emoționant și 
insuflețltor pentru un, de 
pildă, tinăr electronist sau 
mecanic. Cu atit mal mult 
sint așteptate piesele noi 
despre NOU. Nou e tine
retul și elanul său. Nouă 
e viața tînără a celor mai 
tineri cetățeni. De ce nu 
sint mai numeroase, mai

rea unui dialog pe care ar 
trebui să-l ținem mereu 
treaz cu ei ?

Ce piesă ■ bogată faptic, 
aspră, dar totodată lirică, 
brăzdată de portrete calde, 
vii, intimplări pasionante 
ar putea sugera, de pildă, 
activitatea practică a stu
denților și elevilor In pro
ducție...

Ce interesantă ar fi pie
sa ce ar putea oglindi 
contactul, primul contact al 
tinerilor cu munca in pro
ducție, Împlinirile și reali
zările lor, ca și greșelile 
care pot traumatiza sensi
bilități adolescentine, lipsa 
de receptivitate față de u- 
nele elanuri oprite în zbor. 
Uităm că am fost tineri, 
uităm să-i Înțelegem pe ti
nerii care am fost noi, 
ieri — iată subiectul unei 
drame, poate al unei co
medii...

Să vorbim — In dialog, 
prin personaje și conflicte 
despre setea do cunoaștere 
a tinerilor, despre adevăra
tele relații de prietenie... 
Despre iubire și speranțe, 
despre tristeți, despre in
certitudini și vis...

Cum să-i atragem pe cel 
tineri spre izvoarele artei, 
cum să-i facem să mun; 
ceașcă, să înțeleagă, să 
iubească arta, forța el de 
convingere, puterea el 
emoțională. Aproniindu-se 
de teatru, tinerii vor fi nu 
numai spectatori, ci și me
sagerii lui, adică indirect 
slujitori ai artei. Un spec
tator pasionat de teatru 
e oricînd și un virtual ar
tist amator, interpret al 
unei piese, membru al unei 
brigăzi artistice, „vocea" 
sensibilă a unui colectiv.

Departe de mine gindul 
dc a oferi teme, subiecte, 
modalități. Aceste rindurl 
sint Iscate de dorința sin
ceră de a ne lntîlni. noi. 
cei care slujim cu modes
tie, dar cu sinceră credin
ță teatrul, cu spectatorii 
tineri. Tinerii sint „deco
rul" cel mai viu al unei 
săli de spectacole, prin ei 
se face cea mai fierbinte 
confruntare artistică.

A scrie teatru pentru ti
neret înseamnă a scrie 
teatrul prezentului in per
spectiva zilei de mîine. în
seamnă a scrie teatru poli
tic, teatru comunist. A fl 
grădinarul mlădițelor tine
re, a fi subiectul proiecte
lor de viitor înseamnă a fi 
comunist. Cum trebuie să 
fie acest teatru ? Adevărat., 
sincer, captivant, emoțio
nal — iată cuvintele care 
definesc de fapt coordona
tele măiestriei artistice, 
al? piesei de teatru 1

Și atunci vom auzi cea 
mai râvnită reDlică de oa
menii de teatru de pe toa
te meridianele, din toate 
timpurile : „n-aveți un bi
let in plus ?“

E anotimpul
deci să rezervăm in scrie
rile 
fată" tinerilor, șă-i așezăm 
intre eroii principali ai 
vieții și ai preocupărilor 
noastre artistice.

teatrului,

noastre locuri „ta

Alecu POPOV1CI

• Filarmonica de stat ,,George 
Enescu" (Ia Sala mică a Palatu
lui) : Recital susținut de Eduard 
Popa — vioară. Iși dau concursul: 
A. O. Popa — clarinet și Alexan
drina Zorileanu — pian — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — il ; Othello — 19.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Becket — 19,30.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pj’gmallon — 20, (sala

Sisteme de prelucrare auto
mată a datelor.

9,30 Interferențe științifice. Antro
pologia, ,

10,Că Curs de limba engleză.
10.30 Curs de limba rusă.
11,03 Film pentru tinerel ; „Legen

da".
17.30 Telex.
17.55 Curs de limba franceză.
18,05 Micii meșteri mari... din ju

dețul Vrancea.
18.30 Sociorama.
13.55 Tragerea Pronoexpres.
19,00 Bună seara, vacanță ! Năz

drăvanii in cosmos.
19.20 1031 de. seri : Carnavalul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleobiectiv.

,20,20 Publicitate.
20,25 Teleclnemateca. In ciclul 

„Mari ecranizări" : Tom
Jones. Producțte a studiouri
lor engleze.

22.20 24 de ore.
PROGRAMUL n

20,00 Avanpremieră.
20,05 Muzica românească !n con

temporaneitate. Profiluri ; 
Ioan D. Chirescu.

20,40 Din lirica universală.
21.00 Telex.
21,03 Unora le place... hazul — 

spectacol de varietăți cu pu
blic (partea I).

21,50 Universitatea TV.

teatre
din str. Alex. Sabia) : Noile su
ferințe ale tlnărului „W“ — 20.
• Teatrul Mic : Vreți să jucați 
cu noi ? — 15,30, Viața e ca un 
vagon 7 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington" — 19,30. (sala Studio) ; 
Hotelul astenicilor — 20.

• Teatrul Glulești : Răzbunarea 
suflerului — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzel) : Tra
gedia greacă — 10, Nota zero la 
purtare — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 10; (sala din str. Acade
miei) : Un băiat isteț și un rege 
nătăfleț — io.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar...— 19,30, (sa
la din Calea Victoriei nr. 174) : 
Vino să ne vezi deseară — 19,30.

Cum se va desfășura
bacalaureatul

forme și organe de conducere colec
tivă a diferitelor unități economico- 
sociale ; perfecționarea structurilor 
organizatorice, a sistemului institu
țional al societății și a cadrului ge
neral legislativ.

Ca principiu general, călăuzitor al 
perfecționărilor calitative aduse In 
ultimii ani activității partidului 6e 
'nscrie Înfăptuirea consecventă a ce
rințelor centralismului democrație, 
astfel incit conducerea unitară cen
tralizată să fie îmbinată cu larga 
stimulare a inițiativei comuniștilor, 
cu participarea lor largă și efectivă 
Ia adoptarea șl aplicarea deciziilor. 
Pe linia dezvoltării consecvente a de
mocrației interne de partid a foit 
prevăzut in Statutul P.C.R. dreptul 
conferințelor și adunărilor organiza
țiilor de partid de a propune candi
daturi pentru organele superioare, 
inclusiv Comitetul Central al par
tidului. în lumina acelorași principii 
democratice, revine forumului su
prem al partidului — congresul — 
atribuția de a alege pe secretarul 
general ai partidului astfel incit 
decizia să reflecte voința întregului 
partid. Se cuvin amintite, totodată, 
preocuparea permanentă a conduce
rii partidului pentru înrădăcinarea 
in toate verigile partidului a princi
piului conducerii colective, promo
varea largă a formelor și metodelor 
obștești in cadrul muncii de partid, 
grija neslăbită pentru strinsa îmbi
nare a dezvoltării democrației Inter
ne de partid cu Întărirea disciplinei 
de partid si de stat.

Complexul de măsuri privind per
fectionarea organizării și conducerii 
statului, bazlndu-se deopotrivă pe 
Îmbunătățirea modului de anlicare a 
principiului centralismului democra
tic. a urmărit și urmărește creșterea 
rolului organelor centrale ale puterii 
de stat paralel cu creșterea atribu
țiilor consiliilor populare județene, 
municipale, orășenești si comunale.

In evoluția vieții noastre sociale 
în ultimii ani. ca o preocupare fun
damentală se afirmă grija pentru 
raționalizarea aparatului de partid 
si de jtaf la toate verigile, ereșterea 
cMilinuă a fpnctionalităfii sale. Des
fășurată pe multiple planuri, de sus 
pină jos. această vastă activitate or
ganizatorică si-a găsit concretizare 
in aspecte din cele mai variate oon- 
vereind toate spre același obiectiv 
comun : conturarea unor forme și 
structuri cu un grad mal inalt de 
funcționalitate, mai suple si mai efi
ciente. cu mal puține irente inter
mediare. eliminarea paralelismelor 
si suprapunerilor. Înlăturarea facto
rilor ds tergiversare» simplificarea

si reducerea drumului deciziilor, 
în această optică generală și spre 
acest obiectiv converg acțiuni atit de 
variate ca suprimarea unor verigi 
intermediare ca urmare a reorgani
zării teritorial-administrative a țării, 
simplificarea structurilor organiza
torice ale ministerelor, altor institu
ții centrale, centralelor industriale 
și întreprinderilor — concomitent cu 
mai buna valorificare a potențialului 
personalului tehnic și de specialitate.

O cerință esențială pusă de partid 
constă acum in folosirea adecvată a 
cadrului organizatoric superior care 
a fost creat astfel incit, prin creș
terea forței de mobilizare a orga-

ferentă a preocupărilor majore co
mune ale partidului și statului — 
Împletirea tot mai strinsă a activi
tății partidului cu activitatea statu
lui si a celorlalte organisme sociale, 
in deplină concordantă cu cerințele 
Întăririi bazelor științifice ale con
ducerii și funcționării sincronizate a 
tuturor elementelor componente ale 
organismului social. Au fost consti
tuite in acest sens organisme cu ca
racter dublu, dc partid și de stat, 
forumuri democratice, larg reprezen
tative. cu caracter deliberativ 
inițiativă legislativă, avind
odată atribuția de a adopta mă
suri și decizii cu putere executivă.

nare a C.C. al P.C.R. privind unele 
modificări ale Statutului P.C.R., in 
sensul precizării atribuției Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. de 
a asigura conducerea activității parti
dului intre plenare, precum și a Se
cretariatului C.C. de a organiza și 
controla îndeplinirea hotăririlor 
partidului și selecționarea cadre
lor. Comitetul Executiv alege, ca 
organ operativ, 
alcătuit din factori de marc 
pundere in- organele supreme 
partid, de stat și în organisme ob
ștești.

Preocuparea pentru eficiența 
cială sporită a activității de condu-

îndeplinirea
și selecționarea

Executiv alege, 
Biroul Permanent, _ g„;__ rgs_

de

80-

nizatiilor de partid din ministere, 
centrale și celelalte organe de stat, 
prin intensificarea aportului comu
niștilor. să se asigure o îmbunătă
țire calitativă a întregii activități în 
aceste instituții, creșterea operativi
tății si eficientei practice, înlăturarea 
oricăror manifestări de birocratism 
si tărăgănare, eliminarea formula- 
risticii inutile. îmbunătățirea activi
tății organelor de stat este strins le
gată de calitatea muncii specialiști
lor. funcționarilor, colectivelor res
pective in întregul lor. datoare sâ 
acționeze in permanență cu răspun
dere partinică, să imprime institu
țiilor centrale, ministerelor, stilul de 
muncă propriu partidului nostru, 
încă in 1971. secretarul general al 
partidului sublinia că trebuie înfăp
tuite cu consecventă măsurile pen
tru Îmbunătățirea activității minis
terelor. pentru îndeplinirea, în mal 
bune condiții, a rolului pe care mi
nisterele il au in conducerea și o- 
ricntarea corespunzătoare a sectoa
relor de care răspund, precum si in 
afirmarea principiilor de muncă și 
viată comuniste.

Ca o necesitate obiectivă de- 
curgind din cerința legică a Înde
plinirii ia nivel superior a sarcini
lor care revin partidului si statu
lui in actuala etapă de dezvoltare 
a societății noastre. In spiritul ace
lorași preocupări de raționalizare și 
creștere a gradului de funcționali
tate. se înscrie — pe linia de inter-

bizuindu-se în principal pe 
cursul obștesc al oamenilor 
cii. Răspunzind necesităților 
jării unitare a eforturilor întregu
lui popor spre înfăptuirea obiective
lor stabilite de partid, împletirea 
activității de partid și de stat iși 
vădește avantajele practice înlesnind 
simplificarea aparatului de condu
cere. mai buna folosire a cadrelor, 
eliminarea unor paralelisme și su
prapuneri. contribuind astfel la spo
rirea eficientei și operativității in 
muncă.

în același context al adlncirii con
tinue a democrației socialiste, ma
surile elaborate de partid au urmă
rit creșterea rolului organizațiilor 
de masă și obștești in întreaga via
ță socială — prin dezvoltarea atri
buțiilor și stimularea spiritului lor 
de inițiativă in rezolvarea de sine 
stătătoare a sarcinilor specifice, îm
bunătățirea cadrului instituțional de 
participare la conducerea vieții so- 
cial-economice, legiferindu-se inclu
derea reprezentanților acestora in 
organele de conducere colectivă ale 
Întreprinderilor, ministerelor și co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare — proces care merge pină 
sus. prin includerea conducătorilor 
principalelor organizații de masă in 
componenta guvernului.

Preocuparea statornică pentru 
realizarea unei conduceri unitare a 
intregii activități sociale își găsește 
expresie in hotărirea recentei ple-

con- 
mun- 
diri-

cere, pentru schimbul activ de sub
stanță si experiență dintre activita
tea de partid și de stat, pentru pre
gătirea multilaterală a cadrelor și-a 
găsit o vie expresie in statuarea 
principiului rotației cadrelor de con
ducere in organele dc partid și de 
stat, inclusiv cumularea unor funcții 
de partid și de stat. Concepută ca 
un cuprinzător proces de ansamblu, 
de ios și pină sus, in vederea întă
ririi caracterului unitar al actelor de 
conducere, orientarea spre îndepli
nirea simultană de către unele ca
dre de partid a unor funcții și pe 
linie de stat s-a concretizat in fap
tul că primii secretari ai comitetelor 
județene, municipale, orășenești de 
partid, ca și secretarii comitetelor 
comunale de partid, îndeplinesc con
comitent funcțiile de președinți ai 
consiliilor populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale. La 
rindul lor, după cum se știe, secre
tarii cu problemele economice și cu 
propaganda de la comitetele jude
țene, municipale și orășenești de 
partid îndeplinesc și funcții de vice
președinți consiliilor populare
respective. aplicarea acestui
principiu la nivel superior, membri 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. acționează, totodată, nemijlo
cit in conducerea unor ministere, 
organe de stat, economice, culturale, 
precum și in conducerea unor orga
nizații de partid și consilii populare 
județene.

în același sens, în scopul adincirll 
rolului conducător al partidului la 
cel mai inalt nivel, asigurării con
ducerii unitare de către Comitetul 
Central al partidului a intregii acti
vități sociale și de stat, paralel cu 
reprezentarea la cel mai inalt rtivel 
pe plan internațional a politicii 
partidului și statului, Conferința 
Națională a P.C.R. din 1967 a stabi
lit ca funcția de președinte al Con
siliului de Stat să fie îndeplinită de 
secretarul general al partidului.

Practica socială a ultimilor ani — 
atit succesele in opera de construc
ție pe plan intern, cit și bogata ac
tivitate internațională a statului — 
a validat deplin justețea acestor mă
suri, a evidențiat avantajele orien
tării activității de partid și de stat 
într-o viziune unitară. în același 
timp, experiența a arătat că aceste 
perfecționări trebuie continuate și 
desăvârșite. Tocmai ținind seama de 
concluziile experienței dobindite, de 
faptul că marea și crescinda com
plexitate a sarcinilor și problemelor 
ridicate de viață, atit pe planul edi
ficării interne, cit și pe planul rela
țiilor internaționale, impune ca or
ganizarea forurilor supreme ale pu
terii de stat să răspundă pe deplin 
cerințelor ridicării Ia un nivel cali
tativ superior a conducerii vieții so
ciale și de stat, plenara C.C. al 
P.C.R. a recomandat instituirea 
funcției de președinte al Republicii 
Socialiste România. Recunoscind 
utilitatea și necesitatea lor, consta- 
tind riguroasa fundamentare științi
fică a măsurii de instituire a func
ției de președinte al republicii, Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste și Consiliul de Stat și-au 
însușit în unanimitate propunerile 
prezentate in acest sens de plenara 
C.C. al P.C.R. — iar Marea Adunare 
Națională a consacrat prin votul ei 
unanim voința țării.

Ansamblul măsurilor adoptate, la 
propunerea plenarei C.C. al P.C.R., 
pentru perfecționarea activității or
ganelor supreme ale partidului și 
statului, relevă, o dată mai mult, 
înaltul spirit de răspundere cu care 
Partidul Comunist Român iși înde
plinește rolul de forță politică con
ducătoare a societății noastre socia
liste, consecventa neabătută cu oare 
acțipnează pentru promovarea nou
lui, pentru îmbunătățirea formelor 
de organizare șl conducere a parti
dului și statului, pentru adincirea 
democrației socialiste, pentru spo
rirea eficienței tuturor pirghiilor șl 
mecanismelor sociale în vederea 
progresului accelerat al țării pe ca
lea socialismului multilateral dez
voltat.

Apropierea bacalaureatului, con
ceput ca încununare a pregătirii unei 
promoții, probă de maturitate a în
suși ciclului liceal, determină in mod 
firesc creșterea interesului cititorilor 
față de condițiile desfășurării sale, 
față de obiectivele pe care și le pro
pune in ambianța noilor perfecțio
nări aduse invățămintului. Pentru a 
satisface acest interes, publicăm as
tăzi sinteza unor date și precizări pe 
care le-am solicitat departamentului 
de resort din Ministerul Educației 
și Invățămintului.

Bacalaureatul '74 se va organiza și 
desfășura in aceleași condiții ca și 
in anul trecut. Cursurile ultimului 
an de studii se vor încheia la 25 mai: 
intre 26 mai și 15 iunie, elevii bene
ficiază de o perioadă de pregătire 
în vederea susținerii bacalaureatului, 
în acest răstimp, conducerile liceelor 
vor organiza lecții de sinteză, lucrări 
de laborator, consultații șl meditații 
la obiectele prevăzute pentru baca
laureat, concepute astfel incit să fa
ciliteze întărirea caracterului siste
matic al cunoștințelor și deprinderi
lor însușite.

Examenul de bacalaureat se 
desfășura intre 18—28 iunie (sesiu
nea de vară) și intre 15—25 august 
(sesiunea dc toamnă). La liceele dc 
artă, probele de specialitate vor fi 
susținute intre 10—18 iunie și, res
pectiv, intre 7—15 august Absolven
ții SECȚIILOR REALE vor susține 
probele de examen din următoarele 
obiecte de invățămînt : literatura ro
mână — scris și oral ; matematică
— scris și oral : fizică, chimic sau 
biologie, la alegere — oral. Absol
venții SECȚIILOR UMANISTE sus
țin probe la : literatura română — 
scris și oral ; una din limbile mo
derne studiate in liceu sau limba 
latină — scris și oral ; istoria Româ
niei, filozofia și socialismul științific 
sau biologia, la alegere — oral. Can
didate proveniți din liceele cu pre
darea în limbile naționalităților con
locuitoare susțin examen și la lite
ratura maternă — scris și oral, fie 
că au urmat secția reală sau uma
nistă a liceului.

La LICEELE INDUSTRIALE. E- 
CONOMICE, AGRICOLE și SIL
VICE, bacalaureatul constă din : 
probă practică și probe de examen 
la disciplinele de literatura română
— scris : matematică — scris și oral, 
cu excepția unor specialități de la 
liceele agricole, la care candidați! pot 
alege între matematică, chimie sau 
botanică, respectiv zoologie — scris 
și oral : obiectul de bază al specia
lității — oral : fizica, respectiv chi
mia. botanica, socialismul științific
— oral, in funcție de profilul liceu
lui, la alegere cu un obiect de spe
cialitate sau cu economia politică — 
la licee1? economice — oral.

La LICEELE SANITARE bacalau-

va

reatul constă în : probă practică șl 
probe de examen la disciplinele de 
literatura română — scris ; anatomia, 
fiziologia omului și igiena, fizica 
sau chimia la alegerea candidaților — 
scris și oral, două obiecte de specia
litate — in funcție de profilul liceu
lui — oral.

La LICEELE PEDAGOGICE can
didați! vor susține : proba metodico- 
practică ; limba și literatura română
— scris și oral ; pedagogia ge
nerală — oral, cu excepția sec
ției de educatoare, la care 
această probă se înlocuiește cu pe
dagogie preșcolară — scris și oral ; 
matematică (aritmetică și geometric)
— scris și oral, numai pentru secția 
învățători ; limba și literatura ma
ternă — scris și oral, numai pentru 
candidații proveniți de la liceele cu 
predare in limbile naționalităților 
conlocuitoare.

Absolvenții LICEELOR DE ARTA 
vor susține examen la : literatura 
română — scris și oral; una din 
limbile moderne studiate sau limba 
latină la alegere — scris și oral, cu 
excepția absolvenților secțiilor reale 
ale liceelor de arte plastice, unde a- 
ceastă probă se înlocuiește cu ma
tematica — scris și ortl ; Istoria 
României sau filozofie și socialism 
științific sau biologie, la alegere — 
oral, cu excepția liceelor de arte 
plastice, secția reală, la care această 
probă se înlocuiește cu fizica sau 
chimia sau biologia la alegere — o- 
ral, și a liceelor de coregrafie la 
care această probă se înlocuiește cu 
o probă practică ; două probe de 
specialitate — in funcție de profilul 
liceului — oral sau probă practică.

Examenul de bacalaureat din acest 
an se va desfășura astfel incit să ve
rifice și. implicit, să cultive matu
ritatea de gindire a absolvenților, 
capacitatea lor de sinteză și de ge
neralizare, posibilitatea de a inter
preta in mod științific fenomenele 
naturii, evenimentele social-istorice 
și politice, precum și priceperea de 
a aplica in practică, in viață, cuncș- 
tințele7acumulate in timpul studii
lor. Pentru înfăptuirea tuturor aces
tor cerințe, în programul obiectelor 
la care sa susține examenul de ba
calaureat s-au operat reduceri, pe 
baza propunerilor unor comisii de 
specialiști și cadre didactice, elimi- 
nindu-se amănuntele, 
esențiale, temele 
importanță care t 
cădere memoria, 
ciplinelor la care __ . __ r__
probele de bacalaureat vor fi pu
blicate intr-o broșură aparte de că
tre revista „ÎNVAȚAMÎNTUL LI- 
CEAL ȘI TEHNIC PROFESIONAL", 
broșură a cărei difuzare va incepe 
după 15 aprilie 1974.

Mihal IORDĂNESCU

datele 
de mai 

solicită cu 
Programele dis- 

î se vor susține

1N SALA ATENEULUI ROMÂN

Expoziția Tadeusz Kulisiewicz
Prin Intermediul Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste, care a 
organizat, in sala Ateneului Român, 
expoziția graficianului Tadeusz Ku
lisiewicz, publicul bucureștean poa
te cunoaște personalitatea unuia din
tre cei mai de seamă artiști ai Po
loniei contemporane.

Trăsăturile definitorii ale activi
tății acestui mare artist, prezent la 
vernisaj, au fost relevate. în cadrul 
festivității inaugurale de marți la 
amiază, de Mircea Popescu, direc
tor adjunct in Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, fi Konstantyn

ne
mică 
pre-

Wegrzyn. director in Ministerul Cul
turii și Artelor din R. P. Polonă.

Au participat Dumitru Ghișe, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii- 
și Educației Socialiste, Brăduț Co- 
valiu, președintele Uniunii artiști
lor plastici, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură.

Au fost prezenți Wladyslaw Woj- 
tasik, ambasadorul R. P. Polone la 
București, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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PREȘEDINTELE REPUBLIC!)
a primit scrisorile de acreditare

a noului ambasador al Elveției
Luind cuvlntul In cadrul ceremo

nii de DrcirnLirr a acrișorilor do 
*■ reditare. amhau»dr»rul Pierre-Honrl 

Nicolae Ccau»escu. din partea ort— 
•■’dintelui Confederației Elvețiene sl 
a celorlalți membri ai Consiliului 
Federal, un salut călduros si urări 
de fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul român.

-.Putem constata cu deosebită ss- 
th tact le — a «pus ambasadorul cl- 
wtLan — că în ultimii ani relațiile 
dintre țările noastre au cunoscut o 
dezvoltare si diversificare continuă. 
Tn domeniul economic a fost semnat, 
în decembrie 1972. acordul comercial 
a cărui- realizare va face obiectul 
unor schimburi de vederi, chiar in 
această lună. Intre delegația elve
țiană ii cea română

în domeniul cultural au fost or
ganizate acțiuni importante : mat 
multe călătorii de studii ale unor 
personalități române, burse de studii 
acordate unor cetățeni români, iar 
dună expozițiile de arhitectură, carii 
si afse elvețiene. Bucurestiul va 
Primi, in luna mai a.c.. o importantă 
expoziție de opere ale pictorilor și 
sculptorilor elvețieni contemporani.

De asemenea, s-au bucurat de 
mult succes in Elveția acțiunile or
ganizate de România — concertul 
dat de „Virtuoșii români". în martie 
1973 la Berna. expoziția de artă 
populară românească organizată la 
Basel, precum și participarea sa la 
ultimele reuniuni culturale interna
ționale.

Acțiunile reciproce ale țârilor 
noastre continuă si De plan științi
fic ii tehnic, in domeniul folosirii 
pașnice a energici nucleare".

In continuare, vorbitorul a arătat :
„Raporturile dintre Elveția și 

România sint numeroase. Fiind țări 
mijlocii, ele știu că existenta și in
dependența lor vor fi păstrate numai 
prin respectarea normelor dreDtului 
și că. respectind celelalte țâri, ele iși 
aoără propriile lor particularități. 
De altfel, tocmai această atitudine 
le aduce prestigiul international de 
care se bucură". In acest sens, am
basadorul a amintit, in ce privește 
România, importantele reuniuni in
ternaționale care vor avea loc la 
Bucuros-.! : Uniunea Interparlamen
tară. Comisia Economică a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Eu
ropa și Conferința Mondială a Popu
lației.

în încheiere, ambasadorul elvețian 
a spus :

„în îndeplinirea înaltei misiuni ce 
mi-a fost încredințată voi face tot 
ce-mi stă in putință pentru a con
tribui la continua dezvoltare și in
tensificare a bunelor relații dintre 
țările noastre". . *

A luat apoi cuvintul președintele 
Republicii Socialiste- România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru urările ce l-au 
fost adresate, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său, 
președintelui Confederației Elve-

• SPORT •SPORT*SPORT»SPORT«:SPORT»SPORT

FOTBAL

"Teri, pe stadionul
„STEAUA"

Cei aproape 30 000 de spectatori 
prezenți ieri după-amiază pe sta
dionul „Steaua" din bulevardul 
Ghencea nu s-au putut plinge de 
absența... spectacolului fotbalistic ! 
Arena, amplasată la confluența 
unor noi cartiere ale Capitalei, e 
intr-adevăr c—a ce se cheamă un 
stadion special pentru fotbal, iar, 
pe teren, adică tocmai acolo unde 
se arată adevărul — combinații, 
faze de poartă numeroase, ratări, 
bare și goluri.

Mai intii, echipele de „old-bovs" 
ale cluburilor Steaua și Dinamo, 
au oferit minute extrem de agrea
bile. nu numai ca joc propriu-zis, 
ci și prin reintilnirea emoționantă 
cu cîteva foste glorii ale fotbalu
lui nostru. Scorul, mai puțin im
portant in asemenea ocazii, 1—1.

Apoi, printT-o voită legare a tra
diției de prezent și mai ales de 
gindurile pentru performanță spor
tivă pe care o așteaptă amatorii 
de fotbal de la reprezentanții clu
bului Steaua, a coborit pe teren 
echipa de astăzi pentru a se în
trece in mod amical cu puternica 
echipă iugoslavă O.F.K. Beograd.

Cele 16 finaliste ale turneului
U.E.F.A. pentru juniori

Se cunosc cele 16 echipe calificate 
pentru faza finală a turneului 
U.E.F.A., programată între 21 mai — 
3 iunie in Suedia. Acestea sln-t : Po
lonia. Iugoslavia. România, Bulgaria. 
Grecia. Scoția, Islanda, Danemarca, 
Portugalia, R. D. Germană, Spania, 

ticne ți celorlalți membri ai Consi
liului Federal, guvernului șl po
porului elvețian un salut cordial șl 
urări de prosperitate șl pace.

..Doresc să-mi exprim ți cu acest 
prilej — a spus președintele Nicolae 
Ceaușescu — satisfacția pentru evo
luția pozitivă, ascendentă a relații
lor dintre țările noastre, a legături
lor dintre România șl Elveția. Așa 
cum ați arătat, in ultimii ani au 
avut loc contacte la nivelul unor 
membri ai guvernului, între oameni 
de silință și de artă, se realizează 
schimburi de bursieri și călătorii do 
studii, se preconizează o colaborare 
fructuoasă in domeniul tchnico- 
știtnțific.

Dată fiind dorința reciprocă de a 
dezvolta ceea ce am realizat, de a 
da noi dimensiuni raporturilor de 
cooperare pe plan economic, tchnico- 
științific, cultural și in alte dome
nii put<m aprecia cu optimism per
spectivele colaborării noastre reci
proc avantajoase".

în continuare, președintele Repu
blicii Socialiste România a spus :

„România — ca și alte țări euro
pene — este profund interesată in 
asigurarea unui climat de pace și 
securitate pe continent, in eliminarea 
forței din raporturile interstatale. 
Țara noastră iși aduce contribuția 
proprie la rezolvarea problemelor 
păcii și securității, militind pentru 
instaurarea normelor de conviețui
re pașnică între toate țările lumii, 
pornind de la respectarea principii
lor de suveranitate și independență 
națională, de neamestec în treburile 
interne, de egalitate suverană a tu
turor statelor, de la dreptul acestora 
de a alege de-sine-stătător sistemul 
politic și social-economic.

Apreciez că există toate condi
țiile ca România șl Elveția să dez
volte o fructuoasă colaborare atît pe 
plan bilateral, cit și internațional, a- 
ducindu-și contribuția la soluționa
rea problemelor păcii și securității 
pe continentul european și în întrea
ga lume, la promovarea înțelegerii 
și conlucrării pașnice intre națiuni".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Rețin cu satisfacție asigurările 
dumneavoastră că veți depune e- 
forturi pentru amplificarea și di
versificarea relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre. Vă urez mult 
succes in îndeplinirea misiunii ce vi 
s-a încredințat și vă asigur de tot 
sprijinul guvernului și al meu per
sonal".

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială, prietenească, cu 
ambasadorul Confederației Elvețiene, 
Pierre-Henri Aubaret.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Au fost, de hsemenea, 
prezenți membri ai Ambasadei Con
federației Elvețiene la București.

A fost un joc deschis, ca pentru 
spectacol, fără nuanțele dure cu 
care ne-au obișnuit partidele ofi
ciale, fapt ce a permis atacanților 
din ambele echipe să acționeze 
mai liber și să realizeze frumoase 
combinații. La un moment dat, 
bucureșlenii ajunseseră să •condu
că cu 2—0 (autorii golurilor : Tă- 
taru — min. 45 și Nâstase — min. 
70), dar belgrădenii, ambițioși, au 
egalat prin punctele înscrise de a- 
ripa dreapta Turudija (min. 75 și 
80).

Astfel, zecile de mii de specta
tori au plecat de la arenă mulțu
miți de evoluția plăcută și amica
lă a celor patru echipe,’ dar și cu 
speranțe că, pe acest stadion spe
cial pentru fotbal, se va plămădi o 
formație talentată și puternică, pe 
măsura palmaresului bogat al clu
bului Steaua — 7 titluri naționale 
și cucerirea „Cupa României" în 
nu mai puțin de 11 ediții ! $1 a- 
ceasta, în folosul evoluției fotba
lului nostru.

V. MIRONESCU

Țara Galilor, Finlanda, Turcia, 
Luxemburg și Suedia.

Preliminariile actualei ediții a 
turneului U.E.F.A. au fost marcate 
de numeroase surprize. Nu au reu
șit să se califice la turneul final 
protagoniste ale trecutelor ediții ca 
Anglia, Ungaria, U.R.S.S., Italia.

Mesaje de felicitare adresate

președintelui republicii,

tovarășul Nicolae Ceaușescu
Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar General nl Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România,

Președintele Consiliului de Stat,
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

Cu prilejul alegerii Excelenței Voastre ca președinte al Republicii 
Socialiste România, Reprezentanța Mișcării Populare pentru Elibera
rea Angolei (M.P.L.A.) vă adresează, Excelență, un călduros salut re
voluționar și cele mai bune urări de succes în noua dumneavoastră 
funcție — de președinte al Republicii Socialiste România.

ANTONIO DOS SANTOS FRANCA
Reprezentant permanent al M.P.L.A.

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați călduroase felicitări șl urările cele mai since
re de fericire personală din partea Organizației Mondiale a Proprie
tății Intelectuale, cu prilejul alegerii în cea mai înaltă funcție din 
țara dumneavoastră.

ARPAD BOGSCH
* Director general

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tn numele Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, vă rog 
să acceptați călduroasele mele felicitări cu prilejul alegerii dumnea
voastră unanime ca președinte al Republicii Socialiste România. Sînt 
convins că sub conducerea dumneavoastră relațiile strînse dintre Româ
nia și P.N.U.D. vor continua.

Cele mai bune urări dumneavoastră personal, țării și poporului 
român.

RUDOLPH A. PETERSON
Administrator (Director) al P.N.U.D.

Consfătuirea 
pe țară a lucrătorilor 

din Arbitrajul 
de Stat

Tn zilele de 8 și 9 aprilie a avut 
loc in Capitală o consfătuire pe țară 
a lucrătorilor din Arbitrajul de Stat. 
Expunerile prezentate, ca și dezbate
rile au analizat activitatea organelor 
de arbitraj, precum și unele proble
me referitoare la aplicarea legisla
ției în vigoare, legate de realizarea 
disciplinei de plan și contractuale.

în încheiere, prof. M. Witzman, 
prim-arbitru de stat, a relevat creș
terea rolului Arbitrajului de Ș.taț în 
activitatea de conducere, a economiei,- 
precum și contribuția importanță a 
dreptului economic in perfecționarea 
planificării economiei naționale.

în cadrul consfătuirii a fost ani
versată împlinirea a 25 de ani de la 
înființarea Arbitrajului de Stat.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
HANDBAL. „CUPA ȚARILOR LA

TINE". — Tradiționala competiție 
internațională de handbal „Cupa 
țărilor latine" a început in orașul 
italian Teramo. Echipa de tineret a 
României a întîlnit in primul joc 
formația Argentinei pe care a în
vins-o cu scorul de 34—5. Alte re
zultate : Spania — Canada 24—9 ; 
Franța — Maroc 23—5.

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
TENIS DE MASA. — In orașul 
iugoslav Novi Sad au continuat 
campionatele europene de tenis de 
ma«ă. La masculin, echipa Ungariei 
a ciștigat cu 5—2 jocul cu formația 
Iugoslaviei și va întilni în finală se
lecționata Suediei, marea favorită a 
campionatelor, învingătoare cu 5—3 
în fata Cehoslovaciei.

Competiția feminină pe echipe, 
din cadrul campionatelor europene 
de tenis de masă de la Novi Sad a 
fost ciștigată de selecționata U.R.S.S. 
în finală, sportivele sovietice au în
vins cu 3—1 formația Ungariei. în 
turneul competiției feninine pe echi
pe pentru locurile 5—6, selecționata 
României a învins cu 3—1 echipa 
Iugoslaviei și cu același scor (3—1) 
formația R. F. Germania, ocupînd 
astfel locul cinci.

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
HOCHEI. — Campionatul mondial 
de hochei pe gheață (grupa A) de 
la Helsinki a programat alte două 
întilniri. Echipa U.R.S.S., campioană 
mondială, a învins cu scorul de 8—3 
(2—0, 5—0, 1—3) echipa Poloniei 
prin punctele marcate de Luțenko, 
Mihailov (2). Yakusev, Malțev, Sa- 
drin. Repnev și Sidelnikov. Pentru 
polonezi au înscris Tokarz. Slowa- 
kiewicz și Jaskierski. în altă par
tidă, echipa Cehoslovaciei a ciștigat 
cu scorul de 8—0 (3—0, 1—0. 4—0) 
jocul cu echipa R. D. Germane.

ATLETISM. în ultima zi a con. 
cursului internațional atletic de la 
Tokio, campionul olimpic Dave 
V/otlle (S.U.A.) a ciștigat proba de 
800 m plat cu timpul de l'51"8'10. 
Pe locul secund s-a clasat compa
triotul său Jim Ryun — r51”9'10. 
Proba de săritură în lungime a re
venit americanului Henry Hinnes — 
7,91 m.

S-A ÎNCHEIAT A V-A EDIȚIE 

A ACȚIUNII PÎONIEREȘTI

Marți s-a încheiat la Craiova cea 
de-a 5-a ediție jubiliară/''a acțiunii 
pionierești cu caracter național 
„Ambasadorii prieteniei". Timp de 
trei zile, mai mult de 400 pionieri 
din toate județele țării au partici
pat la manifestările politico-ideolo- 
gice și cultural-educative dedicate 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei, Congresului al XI- 
lea al P.C.R. și împlinirii unui sfert 
de veâc de la infiintafeaf ; primelor 
detașamente pioniereștii-' ‘

Parlicipanții la această' ■ manifes
tare au transmis un mesaj tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, in 
care se spune :

In numele purtătorilor de cravate 
roșii cu tricolor, noi, cei patru sute 
de soli și mesageri ai prieteniei, 
unității și frăției dintre toți copiii 
țării, vă adresăm un fierbinte salut 
pionieresc, expresie a recunoștinței 
și dragostei ce vi le purtăm. Vă asi
gurăm de devotamentul nostru ne
mărginit față de partid, patrie și 
popor, de insuflețirea și căldura pe 
care, odată cu țara, vi le purtăm in 
gindurile și sentimentele noastre, 
dumneavoastră, fiul cel mai iubit și 
stimat al țării.

Sintem fericiți că vom sărbători 
în curind aniversarea organizației 
noastre in anul alegerii dumnea
voastră in incita funcție de preșe
dinte al Republicii Socialiste Româ
nia, in anul împlinirii a 30 de ani 
de la eliberarea patriei și al celui 
dc-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Sintem hotăriți să 
intimpinâm aceste mari evenimente 
din viata poporului cu fapte demne 
și initiative pionierești.

Vă încredințăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că În
demnurile și sfaturile pe care 
ni le-ați adresat in repetate 
rinduri, cu dragoste părintească și 
încredere, au dat roade in munca și 
viata noastră, că pionierii luptă cu 
toată ființa lor pentru a obține re
zultate la învățătură mai bune ca 
orieînd. pentru a se forma în spiritul 
cultului față de muncă, pentru a în
tări și adinei caracterul patriotic, 
revoluționar al organizației.

Sintem aici, Ia Craiova, străveche 
cetate a băniei in care astăzi pulsea
ză puternic ritmul vieții noi, socia
liste, copii de pe toate meleagurile 
țării români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, care al
cătuiesc o singură familie mare, 
unită și puternică a Organiza
ției pionierilor din Republica Socia
listă România.

Avem necontenit în fața noastră 
strălucitul exemplu de muncă și de 
viață al dumneavoastră, inflăcârat 
patriot și revoluționar, luptător neo
bosit pentru cauza fericirii și bună
stării poporului. Cu tot ce avem mai 
bun -in cugetul și in fapta noastră, 
vă făgăduim să nu dezmințim nicio
dată încrederea și dragostea cu care 
ne înconjurați, să acționăm întot
deauna cinstit și demn, pionierește : 
„tot înainte" !

ț Locuri la odihnă ț 
ț pe litoral ■ i 

l Prin oficiile Județene de tu- ț
| rism din- întreaga țară se pot l
i procura bilete la odihnă pentru .
1 stațiunile de pe litoral, in se- )
I rii de cite 12 zile, cu începere I 
’ de la data de 14 mai. De reținut 1 

faptul că, in perioada 14 mai— l 
i 30 iunie, tarifele sînt reduse fa- 
' ță de lunile următoare. Tot- ) 
i odată, posesorii biletelor la o- i 
’ dihnă obținute prin oficiile ju- ’ 
1 dețene de turism beneficiază de l 
l reducere cu 50 la sută la tari- . 
’ ful de călătorie cu trenul. Bile- ] 
\ tele de odihnă pe litoral se pot t 
1 procura de la sediile tuturor o- ' 
) ficiilor județene de turism din ) 
l țară, precum și de la filialele i 
' întreprinderii dc turism, hote- ) 
\ luri și restaurante din Bucu- ( 
l rești. /

Cronica zilei Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Manea Mânescu, prim- 

minlstru ni Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, cu pri
lejul alegorii sale In această funcție, 
telegrame de felicitare din partea 
președintelui Statelor Unite alo Ame- 
ricii — Richard Nixon, cancelarului 
federal al Republicii Austria — Bruno 
Kreisky, primului ministru nl Repu
blicii Populare Congo — Henri Lopez, 
primului ministru al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cambod- 
giei — Penn Nouth, președintelui 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud — 
J-Iuynh Tan Pliat, precum și din par
tea guvernatorului Băncii pentru 
Paris și Țările dc Jos — Maurice 
Naessens șl directorului general al 
Organizației mondiale de sisteme ge
nerale și cibernetică din Londra — 
J. Roșe.

SOSIREA TRIMISULUI 
SPECIAL AL SULTANULUI 

OMANULUI
La București a sosit Yusuf Alawy, 

subsecretar dc stat al Ministerului 
Afacerilor Externe al Omanului, tri
mis special al sultanului Qabus Bin 
Said.

Oaspetele a fost întimpinat la ae
roportul Otopeni de Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne și de funcționari superiori din 
M.A.E.

ÎNTOARCEREA DE LA SOFIA 
A delegației DE ACTIVIȘTI 

AI P.C.R.
Delegația de activiști ai Partidului 

Comunist Român, condusa de tova
rășul Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.B., a făcut o vizită iii schimb 
de experiență in Republica Populară 
Bulgaria, s-a înapoiat, marți dupa- 
amiazâ, in Capitală. La sosire au fost 
prezenți tovarășul Constantin Matei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
și activiști de partid.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI Al P.C. BULGAR

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști ai Par
tidului Comunist Bulgar, condusa de 
tovarășul Prodan Stoianov, adjunct 
al șefului Secției știință și învăță- 
mînt a C.C. al P.C.B., care, la invita
ția C.C. al P.C.R., va efectua o vizi
tă în schimb de experiență în ț-ara 
noastră.

La sosire, delegația a fost salu
tată de tovarășul Alexandru Szabo, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid. Au fost 
de față reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

A apărut revista

„MUNCA DE PARÎID"
nr. 7/1974

Noul număr al revistei se 
deschide cu discursul solemn 
al președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU la Sesiunea Ma
rii Adunări Naționale.

Din cuprins menționăm în 
continuare editorialul intitulat 
„Un eveniment istoric cu 
profunde semnificații politice 
și sociale".

Revista inserează articolele 
„Creșterea tinerei generații — 
Îndatorire de mare răspunde
re". „Puterea de înriurire a 
criticii și autocriticii", de Ion 
Dincă, grupajul „Organizațiile 
de partid, factor unificator al 
eforturilor pentru realizarea 
cincinalului în patru ani și ju
mătate". precum și materiale
le : „Experiențe și deziderate 
în indeplinirea simultană a 
unor funcții de partid și de 
stat", „Consiliul de control 
muncitoresc Ia lucru", „Adu
nările generale — organisme 
supreme ale organizațiilor de 
bază", „Forța educativă a sar
cinii de partid". în legătură cu 
încheierea anului in invăță- 
mintul de partid, revista pu
blică un amplu articol. Tot
odată, sint inserate consultații 
și planuri tematice pentru în- 
vățămintul de partid și pro
pagandă prin conferințe, pre
cum și obișnuitele rubrici 
„Note critice", „Răspunsuri -la 
întrebările cititorilor". <t

'................. ............ v
Răsfoind presa străină

„CHRISTIAN SCIENCE MONITOR":

Comunicări cu alte civilizații din Univers ?
Trăim in epoca unor uriașe descoperiri tehnico-științifice, cere 

au permis omului să dezlege numeroase taine — nu numai din 
spațiul terestru, ci și extraterestru. Astfel, datele obținute in cursul 
experimentelor cosmice au conturat un răspuns posibil la o întrebare 
care-i frămintâ de multă vreme pe savanțl : există viață pe alte 
planete ? Ziarul „Christian Science Monitor" reproduce in acest 
sens opiniile exprimate in cadrul unei intilnirl anuale a Asociației 
americane pentru progresul științei, desfășurată la San Francisco.

„Am ajuns în stadiul în care pu
tem intra in familia civilizațiilor 
mature din Univers — declară dr. 
Frank Drake de la Universitatea 
Cornell. Putem intra în contact cu o 
altă civilizație sau cu o mulțime de 
civilizații care sint in legătură intre 
ele de milenii.

Acum cincizeci de ani — continuă 
ziarul — o asemenea ipoteză ar fi 
fost considerată drept ficțiune și 
nici un om de știință reputat nu 
ar fi îndrăznit să facă o astfel de 
declarație. Dar viziunea omului asu
pra Universului s-a schimbat radi
cal. Cosmologii și astronomii au sta
bilit o' legătură intre globul de ener
gie și gaz existent la crearea siste
mului solar și realitatea de astăzi de 
pe Pămint.

Pe baza unei multitudini de obser
vații și conexiuni Logice/oamenii de 
știință presupun ca majoritatea ste
lelor sint înconjurate de planete. De 
asemenea, ei au reușit să obțină In 
laborator precursorii organici ai 
vieții. Au fost descoperiți aminoacizi 
in inima meteoriților ; de asemenea, 
prezența lor a fost observată și în 
vidul din spațiul interstelar.

Ființe raționale au trăit pe Pămint 
încă acum 3.5 miliarde de ani -r- 
spune dr. Carl Sagan, director al 
departamentului de studii planetare 
de la Universitatea Corneli, Aceste 
ființe existau deja la numai 200 de

Marți după-amiază. tovarășul 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a primit pe Fouad M’Baz- 
zaa, ministrul tinerelului și sportului 
din Republica Tunisiană, care efec
tuează o vizită in țara noastră.

Fouad M'Bazzaa a rugat se 
transmită din partea președintelui 
Republicii Tunisiene. I-Iablb Bour- 
guiba, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul alegerii sale in funcția de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, cele' mal calde felicitări, 
urări de fericire șl succese In ac

vremea
Timpul probabil pentru zilele (le

11, 12 și 13 aprilie. In țară : Vremea 
in încălzire ușoară. Cerul va fi

[q»FȚWLE SOCIALISTE {

O cupă de... oțel
într'-o discuție cu 

ziariștii, oțelarul Va
sili Postnikov de la 
uzina metalurgică din 
orașul Elektrostal, de 
lingă Moscova, arăta 
că in noaptea de Anul 
nou, atunci cind 
crainicul pronunța cu
vintele „La multi 
ani", el cu briga
da lui aveau ridicată 
o cupă de... oțel. O 
luaseră înaintea tim
pului cu 15 minute, 
respectiv cu trei tone 
și ceva de otel de Înal
tă calitate asigurate in 
contul anului 1974. 
(Cam pe la mijlocul 
lui ianuarie. Vasili 
Postnikov arăta că a- 
vansul a crescut la 
peste 33 tone și că 
n-ar fi exclus ca anul 
1975 să-i găsească „pe 
undeva, prin cincina
lul viitor").

Este numai unul din 
faptele ce demonstrea
ză insuflețirea cu care 
clasa muncitoare din 
Uniunea Sovietică iși 
îndeplinește și depă
șește sarcinile în ca
drul actualului cinci
nal. Căci. răsfoind 
vraful însemnărilor 
Reportericești din pri
mele luni ale acestui 
an. nu-i ușor să alegi 
realizările cele mai 
specifice de acest gen. 
Iată totuși cîteva :

— Cea de-a doua 
secție de laminoare de 
la- marea’ uzină Novo- 
Hpețk a v elaborat a 
2(000,000-a tonă de oțel 
pentru transformatoa
re, intr-un timp de 1.5 
ori mai scurt decît pri
mul milion. Acționind 
mai departe pe linia 
„condensării" timpului, 
colectivul unității s-a 
angajat ca anul aces
ta să producă peste 
plan o cantitate apre
ciabilă de oțel pentru 
transformatoare.

— La Krivoi-Rog au 
intrat în exploatare 
dotările $1 instalațiile 
din cadrul celei de-a 
patra și ultime etape 
a lucrărilor de la mi
na de fier „Artiom", 
cea mai importantă de 
acest gen din U.R.S.S. 
Tehnologia de trans
port al minereului este 
de data aceasta fun
damental deosebită 
față de cea obișnuită. 
Adică, in locul ele
vatoarelor cu cupe 
sint folosite benzile 
transportoare care pă
trund in abataje pe 
o distanță dc pină la 
trei kilometri. Ele re
prezintă adevărate 
„fluvii de minereu" cu 
un „debit" de 3 000 
tnne pe oră. vărsate 
direct in vagoane.

...Pe măsură ce s<$ 
scurgeau zilele s-au 
înmulțit „cupele" rea
lizărilor repurtate de 
oamenii muncii, au 
devenit tot mai valo
roase, dind contururi
le anului 1974. conside
rat ca determinant in 
cadrul actualului cin
cinal. Acesta a fost
și este răspunsul la 
apelul C.C. al P.C.U.S. 
adresat oamenilor
muncii de a acționa 
pentru o producție 
mai ridicată, de mai 
bună calitate, cu chel
tuieli cit mai reduse.

Marile șantiere au 
vestit și ele realizări de 
seamă pe tot cuprin
sul Uniunii Sovietice.
O importantă premieră 
industrială la minus 
60 de grade, cit ara
tă termometrul în zo
na respectivă, a avut

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

loc în veșnic îngheța
ta Ciukotka. Aici, nu 
de mult a ■ început să 
furnizeze curent cea 
mai nordică centrală 
atomică din lume, cea 
din localitatea Bili
bino. Este a doua uni
tate de acest gen 
creată dincolo de 
Cercul polâr. ’(P^irâ^-- 
âteea din Peninsula r.- 
Kola, a ’început:-r .să 
funcționeze Încă de 
la sfirșitul anului tre
cut).

Determinată de ne
cesitățile dezvoltării 
industriale a acestei 
zone bogate in mine
reuri, construirea cen
tralei a ridicat o se
rie de probleme din
tre cele mai compli
cate. în primul rînd, 
așezarea muncitoreas
că Bilibino (astăzi un 
oraș în toată puterea 
cuvintului, cu blocuri 
de locuințe, cinema
tograf modern, școli, 
stație de televiziune 
etc.) este despărțită de 
marile centre indus
triale prin sute de 
kilometri de „tăcerea 
albă". Toate agrega
tele au fost aduse prin 
Oceanul înghețat de 
Nord, apoi cale de 500 
km pe drumurile veș
nic întroienite ale re
giunii.

După intrarea în 
funcțiune, cu întreaga 
lui capacitate, acest 
obiectiv va furniza 
curent electric și căl
dură în cantități su
ficiente pentru zona 
industrială Bilibino-

milioane de ani din momentul în 
care Pâmîntul a devenit locuibil, 
ceea ce înseamnă că viața se for
mează ușor.

Veriga încă „neprinsă" în acest 
lanț al dezvoltării este crearea co
dului genetic, care stâ la baza în
tregii vieți terestre. Sint posibile și 
alte tipuri de coduri genetice ? Care 
aspecte sint esențiale și care sînt ac
cidentale ? „Numai descoperind șl 
examinînd organismele extraterestre 
ne vom putea da seama" — spune 
dr. Sagân.

în ceea ce privește sistemul solar, 
se presupune că există urme de viată 
pe planeta Marte. Statele Unite vor 
trimite două nave spațiale spre Mar
te in anul 1976. Cele două nave vor 
dispune, intre altele, de laboratoare 
chimice complexe, care vor permite 
cercetarea solului marțian pentru 
descoperirea formelor microscopice 
de viață.

Presupunînd că multe planete dis
pun de materii organice, din care se 
poate dezvolta ușor viața, se poate 
trage concluzia că, probabil, miliarde 
de civilizații „inteligente" înfloresc 
in Univers.

Oamenii de știință Drake și Ber
nard Oliver de la Hewlett-Packard 
Corporation consideră că există o 
vastă rețea de comunicații intre ci
vilizațiile avansate din Calea Lactee. 
„Permisul de intrare" in această re

tivitatea sa și de prosperitate pen
tru poporul român prieten.

La primire, care a-a desfășurat In
tr-o atmosferă prietenească. au 
participat tovarășii Ion Traian-Stc- 
fânescu, ministru pentru problemele 
tinerelului. si general-locotenent. 
Marin Dragnea. prlm-viceprcsedinte 
al Consiliului National pentru Edu
cație Fizică șl Sport.

A fost de față Taleb Sahbanl. am
basadorul Republicii Tunisiene la 
București.

(Agerpres) 

schimbător. Vor cădea ploi Izolate. 
Vint slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, local mai coborite 
in prima noapte, iar maximele vor 
oscila intre 10 și 20 de grade. In 
București : Vrerne in încălzire u- 
șoarft. Cer schimbător, favorabil ploii 
slabe la începutul intervalului. Vint i 
slab pină la moderat.

Ceaunsk și căldură 
pentru așezările de 
mineri, pentru colho
zurile și sovhozurile 
crescătorilor de reni.

Un nou gigant al 
cărbunelui a apărut 
pe harta U.R.S.S. — 
mina Raspadskaia, din 
regiunea Kemerovo. 
Straturile de cărbune, 
descoperite aici abia 
acum cițiva ani, însu
mează rezerve imen
se, exploatabile timp 
de vreo 100 de ani. 
Spre sfirșitul cincina
lului, cind se va atin
ge capacitatea proiec
tată, mina va putea 
furniza anual 6 000 000 
tone de cărbune coc- 
sifjcabil.

Sint fapte și reali
zări care schițează 
contururile muncii și 
preocupările oameni
lor sovietici în acest
an. Contururi ce sint 
accentuate prin noile 
angajamente ale oa
menilor muncii, care, 
pe . baza „planuri
lor de întimpinare" 
(despre care ziarul 
nostru a scris), sta
bilesc sarcini sporite 
pentru marile colec
tive muncitorești din 
principalele centre so
vietice. Am in față 
note privind semni
ficative angajamente 
adoptate in acest sens 
de oamenii muncii din 
Moscova, Leningrad,

■|MlnșlsI,.tfiaev, Tallin,..
.Riga,--.-!V41nius, - -Ero-’ 
țvasJi Tașkent, DușapvH
be, Așhabad, Sver
dlovsk etc. Factorul 
comun al acestor an
gajamente il consti
tuie principalele o- 
biective urmărite : în
deplinirea planului de 
producție globală pe 
1974 înainte de ter
men, creșterea con
siderabilă a ponderii 
productivității mun
cii în sporul anual de 
producție, o atenție 
sporită pentru calita
tea produselor, eco
nomie de combustibili 
și materie primă, fo
losirea cit mai depli
nă a mașinilor și uti
lajelor. Dar, oricit 
de minuțioasă ar fi 
relatarea acestor anga
jamente, ele n-ar pu
tea reda cu adevărat 
amploarea acțiunii în
treprinse. Aceasta, in- 
trucît zi de zi li se 
adaugă noi pagini, noi 
initiative și măsuri 
care exprimă forța 
creatoare a oameni
lor sovietici, abnega
ția lor în opera de 
construire a . comu
nismului.

L. DUȚA

t

țea, pe care omul il va primi, va fi 
cel mai important eveniment din is
toria omenirii — declara dr. Oliver. 
Există deja tehnologia necesară pen
tru aceasta. Dacă s-ar aloca 5 miliar
de de dolari s-ar. putea construi un 
grup de antene radio care ar putea 
detecta semnalele venind de la aștri 
aflați la 100 000 de ani lumină de
părtare de sistemul solar.

Pentru a se realiza acest contact 
este necesară cercetarea a circa 
100 000 de stele. Posibilitățile unor 
zboruri de pe Pămint in spațiul cos
mic destinate realizării unor legă
turi directe cu aceste civilizații sint 
limitate, datorită unor obstacole se
rioase, cum ar fi distanta mare din
tre sistemul solar și zona centrală a 
galaxiei noastre, precum și dificultă
țile ridicate de construirea unor 
nave spațiale care să atingă viteze 
apropiate de cea a luminii. Accele
rația unei nave cosmice cu un echi
paj de 100 de persoane pentru a a- 
junge la una din stelele apropiate ar 
necesita o cantitate de energie echi
valentă cu aceea necesară Statelor 
Unite pentru o perioadă de 5 000 de 
ani — arăta dr. Oliver. în schimb, 
savantii consideră că se poate veni 
destul de ușor în contact cu civiliza
țiile extraterestre, prin intermediul 
radiotelcscoapelor.

Pe de altă parte, savantii sint do 
părere că este foarte greu de con
ceput ca nave spațiale de pe alte 
planete să viziteze Pămintul, tinind 
cont de faptul că față de numărul 
incalculabil de sisteme stelare exis
tente este greu de presupus că sis
temul nostru solar ar putea ieși in 
evidentă spre a constitui subiect de 
cercetare de către civilizațiile extra
terestre".



viața internațională_____
. N. U Deschiderea sesiunii extraordinare In legătură cu viitoarele alegeria Adunării Generale in problemele prezidențiale din Franța

O declarație a premierului Messmer

N VJTUMLF. UNITE 9 (CorrxpnnrtcniA dr la C. Alcxandrmlci. 
Marti la ora 21.00 (ora Bucurc«4iului). la Palatul Națiunilor Unite din 
New Aork au începui lucrările celei de-a scriuni extraordinare
a Adunării Generale n O.N.U.. conxocatâ din inițiativa Algeriei, spri
jinită de numeroase state membre ale organizației, intre care si Româ
nia. Delegația țârii noastre la această sesiune osie condusă de toxa- 
râșui George Macovescu. ministrul afacerilor externe.

Pe 
Un 5 
mele 
ril".

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de președintele celei dc-a 28-a se
siuni a Adunări: Generale. Lcopoldo 
Benites (Ecuador). După numirea 
membrilor Comitetului de verifica
re a deplinelor puteri ale delega
țiilor, plenara l-a ales pe Lcopoldo 
Benites in funcția de președinte al 
sesiunii extraordinare, oâstrind. ast
fel. tradiția de a elege in această 
calitate pe președintele sesiunii or
dinare precedente. Adunarea Gene
rală a adoptat apoi, in unanimitate, 
agenda de lucru a sesiunii și mă
surile procedurale propuse pentru 
organizarea lucrărilor sale, care ur
mează să dureze trei săptămini.

Drept bază a dezbaterilor, „crupul 
celor 77" a pregătit două documen
te de lucru : un proiect de „Decla
rație asupra creării unei noi ordini 
economice internaționale" si un pro
iect de ..Program de acțiune". Do
cumentele vizează lansarea 
ample acțiuni de evaluare si revi
zuire a sistemelor existente in rela
țiile economice, comerciale si mone
tare internaționale, așezarea acestora 
pe bazele solide ale principiilor

ordinea de zi se află înscris 
ngur punct intitulat ..Proble- 
matcrillor prime și dezvollâ-

unei

drrptulul internațional și' Cartei 
O.N.U. pentru garantarea dezvoltării 
independente a statelor și asigurarea 
progresului economic și social al tu
turor popoarelor.

Evidențiind necesitatea sprijinirii 
de către statele industrializate a 
tendințelor de însănătoșire a baze
lor cooperării economice internațio
nale. ziarul ..New York Times" sub
linia. într-un editorial, că „ar fi o 
dovadă de miouie politică din par
tea statelor industrializate dacă ar 
refuza să recunoască interesele le
gitime ale țărilor in curs de dez
voltare in eforturile pentru elabo
rarea noilor norme ale interdepen
dentelor din lumea conlemocrană".

Proiectul planului de acțiune con
ține. in exclusivitate, măsuri con
crete Dentru organizarea justă a a- 
cestor interdependente, pentru faci
litarea transpunerii in viată a prin
cipiilor declarației. Dentru asigurarea 
realizării unor pași spre ameliorarea 
decalajelor economice imense care 
senară, in prezent, statele in curs 
de dezvoltare de cele industrializate.

prilejul începerii lucrărilor sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată studierii proble
melor materiilor prime și dezvoltării.

Este absolut necesară, se afirmă in 
mesaj, eliminarea inegalității cres- 
cinde dintre țările industrializate și 
cele in curs de dezvoltare. Justiția 
internațională cere ca „națiunile bo
gate să elimine toate obstncolele exis
tente in relațiile lor cu țările sărace, 
obstacole determinate de dominația 
economică".

PARIS 9 (Agerpres). — Primul 
ministru al Franței, Pierre Messmer, 
care și-a anunțai marți dimineață 
candidatura la alegerile prezidenția
le, cu condiția retragerii celorlalți 
candidați ai majorității, a revenit in 
aceeași zi asupra hotăririi sale.

într-un comunicat dat publicității 
marți după-amiazft, primul ministru 
a declarat: „Nefilnd întrunite con
dițiile puse, am decis să nu-mi de
pun candidatura la președinția re-

publici!. Decizia mea este Irevoca
bilă".

Pe lista oficială a candidaților Ia 
alegerile prezidențiale figurează, 
pină In prezent. Jacques Chaban- 
Delmas. fost prim-ministru, Valery 
Giscard d’Estaing, ministru al eco
nomici șl finanțelor in. actualul gu
vern, și Francois Mitterrand, prim- 
secretar al Partidului Socialist, can
didat unic al stingii.

V ATIC AN 9 (Agerpres). — Papa 
Paul al VI-lea a adresat un „mesaj 
de sprijin*' secretarului general al 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, cu

Intr-un interviu acordat coti
dianului parizian „Le Monde", 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, s-a referit pe 

■larg la perspectivele 
sesiuni extraordinare a

, rit Generale a O.N.U. 
Apreciind că această 

nu poate soluționa dintr-o dată 
problemele care scindează țările 
industrializate și cele în curs 
de dezvoltare, Kurt Waldheim 
și-a exprimat, totuși, speranța 
că noi relații economice inter
naționale vor fi instaurate in 
scopul reducerii decalajului eco
nomic dintre cele două grupuri 
de țări. Waldheim a opinat că 
este aproape sigur că delegații
le prezente la sesiunea extraor
dinară a Adunării Generale vor 
elabora anumite principii și că, 
fără îndoială, ele vor ajunge la 
un acord asupra unui program 
de acțiune.

actualei 
Adună-

sesiune

Rezolufia plenarei C.C. al P.C. Francez
PARIS 9 (Agerpres). — După cum 

s-a anunțat, luni a avut loc la Paris, 
o plenară a C.C., al Partidului Co
munist Francez, care a audiat și a- 
probat un raport al secretarului ge
neral al P.C.F.. Georges Marchais, 
cu privire la alegerile prezidențiale 
din Franța.

Comitetul Central al P.C.F. — se 
arată in rezoluția adoptată de ple
nară — aprobă activitatea desfășu
rată de Biroul Politic, care a per
mis să se ajungă la o hotărire a ce
lor trei partide de stingă referitor la 
prezentarea unui candidat unic. Co-

mltetul Central cheamă pe cetățenii 
Franței să voteze pentru primul se
cretar al Partidului Socialist Fran
cez, Frangois Mitterrand — candida
tul unic al forțelor de stingă la pos
tul de președinte al republicii — 
pentru a se crea condiții in vederea 
transpunerii in viață a programului 
de guvernare al forțelor de stingă. 
In continuare, in rezoluție se arată 
că P.C.F. va depune toate eforturile 
pentru ca oamenii muncii francezi, 
forțele patriotice și democratice să 
susțină candidatul celor trei partide 
de stingă in alegerile prezidențiale.

ORIENTUL APROPIAT
• Contacte diplomatice in capitalele arabe ® Noi incidente 

siriano-israeliene

Pentru un sistem echitabil de relații

CAIRO 9 (Agerpres). — Președin
tele Sudanului, Gaffar Numeiri, și-a 
încheiat vizita de o săptămină efec
tuată in Egipt, in cursul căreia a 
avut mai multe runde de convorbiri 
cu președintele țării-gazdă, Anwar 
Sadat.

economice internaționale
Interviu al președintelui Algeriei, H. Boumediene

DAMASC 9 (Agerpres). — Regele 
Iordaniei, Hussein, afjat in vizită o- 
ficială la Damasc, a avut, marți, 
convorbiri cu președintele Siriei, 
Hafez Assad.

nează unul dintre comunicate — și-a 
indreptat focul împotriva pozițiilor 
inamice și a concentrărilor sale de 
trupe, iar tancurile și mijloacele de 
luptă anti-tanc au angajat lupte cu 
tancurile israeliene și au bombardat 
punctele lor de sprijin din prima 
linie a frontului".

Vizita delegației 
U.G.S.R. in Turcia

ANKARA 9 (Agerpres), — Cu pri
lejul vizitei oficiale pe care o între
prinde in Turcia, delegația Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de tovarășul Mihai Da
lta. președintele Consiliului Centrul 
al U.G.S.R., la ambasada țării noas
tre din Ankara a fost organizată o 
intilnire prietenească. Au participat 
Sadlk Side, secretar general al Con
federației Sindicatelor Muncitorilor 
din Turcia, Abdullah Basturk, pre
ședintele Uniunii sindicale a lucră
torilor din serviciile publice, pre
ședinți și conducători ai altor uniuhi 
sindicale de ramură, deputați, acti
viști sindicali. Intilnlrea s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Acord realizat
la reuniunea tripartită 

de la Delhi

DE

NAȚIUNILE UNITE 9 (De la co
respondentul nostru) ; Consiliul Na
țiunilor Unite pentru Namibia dez
bate in prezent, cererea conducerii 
Organizației Poporului din -
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) de a 
convoca Consiliul de Securitate 
O.N.U. pentru a lua în discuție si
tuația critică creată in Namibia 
urmare a noului val de arestări și 
represiuni dezlănțuit de autoritățile 
militare și polițienești ale regimu
lui de la Pretoria.

în discursul rostit de secretarul 
administrativ al S.W.A.P.O.. Moses 
Garbeb, se sublinia că. in luna fe
bruarie a.c., au fost arestate 360 de 
persoane, intre care liderul organi
zației S.W.A.P.O. pentru interior, 
David Meroro, alți membri ai con
ducerii naționale, membri ai comi- 
t telor de conducere ai Ligii Miș
cării Tineretului și ai Ligii Mișcării 
Femeilor.

Reprezentantul României în Con
siliul pentru Namibia. Petre Vlăs- 
ceanu, a arătat că România __
damna aceste acte brutale ale regi
mului sud-african și cere cu hotări- 
re retragerea tuturor forțelor armate 
și polițienești ale regimului rasist 
de ia Pretoria de pe teritoriul Na
mibiei. Evidențiind poziția de soli
daritate constantă a țării noastre cu 
lupta poporului namibian. reprezen
tantul român a subliniat că in 
cursul vizitei întreprinse in România 
de președintele S.W.A.P.O., Nujoma 
Sam. președintele României. Nicolae 
Ccaușescu, a reafirmat sentimentele 
de solidaritate ale poporului român 
cu cauza justă a poporului namibi
an. asigurind, totodată, conducerea 
S.W.A.P.O. de faptul că România va 
continua și in viitor să acorde miș
cării de eliberare națională un spri
jin hotărit.

Africa 
se 
al
ca

con-

r
LONDRA

LONDRA 9 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Times", 
președintele Algeriei, Houari Boume- 
diene, a declarat, referindu-se la se
siunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U., consacrată studierii proble
melor materiilor prime și dezvoltă
rii. că țările nea'liniate doresc să se 
creeze un sisterh mai echitabil de 
relații economice intre țările bogate 
și cele sărace, bazat pe dreptate, in 
locul exploatării. Noi sintem gata — 
a adăugat el — să luptăm pentru a 
realiza acest lucru, tot așa cum, nu

cu mult timp in urmă, mulți dintre 
noi am luptat pentru obținerea in
dependenței noastre politice. Decla
rația de ’ ' ’
tinuare 
reafirmă 
treia de 
naturale 
cum doresc. Aceasta implică dreptul 
acestor țări de a naționaliza resur
sele lor, atunci cind acestea sint in 
miini străine, și de a supraveghea 
îndeaproape investițiile străine.

la Alger — a spus in con- 
șeful statului algerian — 
dreptul țărilor din lumea a 
a dispune de resursele lor 

și de a le exploata așa

DAMASC 9 (Agerpres). — Potrivit 
unor comunicate militare difuzate 
de postul de radio Damasc, artileria 
și tancurile siriene au intrat in 
acțiune, in cursul dimineții de marți, 
pentru a dejuca încercarea trupelor 
israeliene de a-și ameliora pozițiile 
din sectorul de nord al liniei de în
cetare a focului de ne înălțimile 
Golan. „Artileria noastră — mențio-

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar de la Tel 
Aviv, menționat de agențiile Reuter și 
United Press International, a decla
rat că forțele siriene și-au reluat, 
marți dimineața, focul de artilerie 
și de tancuri împotriva unor poziții 
israeliene de pe înălțimile Golan. 
EI a arătat că forțele israeliene 
au ripostat, duelurile de tancuri și 
de artilerie desfășurindu-se in sec
toarele de nord și de sud ale terito
riului ocupat in timpul războiului 
din octombrie 1973.

DELIII 9 (Agerpres). — Reuniți în 
capitala indiană pentru a examina o 
serie de probleme nesoluționate de 
acordul de la Delhi asupra proble
melor umanitare, miniștrii de ex
terne ai Indici, Pakistanului și Re
publicii Bangladesh — Swaran Singh, 
Aziz Ahmed și Kamal Hussein — au 
ajuns, după cinci zile de convorbiri, 
la o înțelegere in legătură cu care 
agenția de presă Press Trust of In
dia apreciază că „marchează înche
ierea unei ere a conflictelor si con
fruntărilor".

Acordul, al cărui text integral 
urmează să fie dat publicității, pre
vede, in esență, potrivit ' ‘
United Press International, 
rea celor 195 prizonieri de ____
pakistanezi deținuți de Bangladesh 
și acuzați că ar ’ fi comis crime de 
război, precum și revizuirea, de că
tre oficialitățile pakistaneze, a cazu
rilor cetățenilor nebengalezi care do
resc să părăsească Republica Ban
gladesh, pentru a se stabili in Pa
kistan.

în același timp, miniștrii de ex
terne ai Indiei și Pakistanului au 
încheiat un acord separat care stipu
lează restabilirea relațiilor diploma
tice dintre cele două țări.

Exorimindu-și satisfacția față de 
acordul realizat, cei trei miniștri de 
externe au subliniat importanța sa 
în ceea ce privește eliminarea con
secințelor războiului indo-pakistanez 
din decembrie 1971, pentru instaura
rea unui climat de pace și coope
rare in zona.

agenției 
elibera- 

război

MUL DE MEDICAMEN- 
Țg Consumul de medicamente 
crește îngrijorător pe întreg 
globul — atrage atenția revista 
„Sântă du monde", editată de 
Organizația Mondială a Sănă
tății. Abuzul de medicamente se 
agravează îndeosebi ca urmare 
a utilizării lor frecvente fără 
certitudinea necesității. în
deosebi este periculos supră- 
consumul de calmante și anti
biotice. In Anglia, peste jumă
tate din adulți și o treime din 
copii consumă un medicament 
pe zi. Studii întreprinse in nu
meroase țări arată că femeile 
se pretează mai ușor la o medi
camentase exagerată decit băr
bații. Cele mai mari consuma
toare de medicamente sint fe
meile de peste 65 de ani. în 
Franța s-a constatat administra
rea unei cantități exagerate de 
medicamente copiilor sub virsta 
de doi ani. Avindu-se in vedere 
efectul puternic al unor medi
camente și gravitatea probleme
lor pe care acestea riscă să le 
genereze sc preconizează un 
studiu mondial și recomandări 
in sensul folosirii produselor 
farmaceutice doar ln caz de 
strictă necesitate.

• A ADUNAT 25 000 
DE MINGI. Ce poate căuta 
un ciine la jocul de golf ? Ce 
altceva decit... mingile, care se 
pierd cu atlta ușurință in 
timpul jocului. Ideea a avut-o 
Jim Goodban, din Marea Brita- 
nie, care și-a dresat clinele 
Kikki tocmai în acest scop. A- 
portul lui Kikki e grăitor : in 
cei cițiva ani de „activitate" pc 
terenurile de golf, el a reușit 
să regăsească circa 25 000 de 
mingi.

7

Italia. Mii de locuitori din orașul Milano demonstrind pentru îmbunătâți- 
rea condițiilor de muncâ și viațd

transmit
In capitala Austriei ’ "vu‘ 

loc, marți, cea do-a 32-a ședință 
plenară a negocierilor privind redu
cerea reciprocă a trupelor și arma
mentelor și mf suri adiacente in Eu
ropa centrală. Au luat cuvîntul șefii 
delegațiilor Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite. Participanții au convenit 
asupra stabilirii unei pauze in des
fășurarea lucrărilor, ședințele plena
re urmind sâ fie reluate in săptă- 
mina care începe la G mai a.c.

Comunicat comun iugo- 
slavo-vietnamez. ln «>muni- 
catul comun cu privire la vizita o- 
ficială de prietenie efectuată in Iu
goslavia de o delegație condusă de 
Fam Van Dong. premierul guver
nului R. D. Vietnam, se arată că 
părțile au constatat cu satisfacție 
progresele înregistrate in ultimii ani 
in dezvoltarea relațiilor bilaterale. 
Au fost semnate două acorduri de 
colaborare și ajutor economic și de 
cooperare tehnică. științifică si cui-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :

In ajunul vacanței
parlamentar®

La mijlocul săptămî- 
nii, parlamentul brita
nic va intra in vacanța 
de primăvară, inchein- 
au-și astfel cea mai 
scurtă, dar și cea mai 
încărcată sesiune — 
după cum se apreciază 
Ia Londra — din pe
rioada postbelică. în 
mai puțin de o lună 
după convocarea sa 
In urma alegerilor ge
nerale de la 28 februa
rie, Camera Comune
lor a adoptat princi
piile generale ale în
tregului program da 
politică internă și ex
ternă a noului guvern 
laburist, condus 
Harold Wilson.

Noul guvern a trecut 
la acțiune chiar din 
primele zile, in con
dițiile în care nu de
ține majoritatea in 
parlament. In primul 
rind a fost soluționată 
greva minerilor, satis- 
făcindu-se, în bună 
măsură, revendicările 
acestora și stabilin- 
du-se revenirea la 
săptâmina de lucru 
normală. Aceste mă
suri au fost apreciate 
ca pași deosebit de 
importanți pe calea 
spre normalizarea si
tuației economice. De 
ademenea. s-au depus 
eforturi pentru rezol
varea unor probleme

de

stringente ale maselor 
populare. Prin acor
darea de subsidii bu
getare și prin reduce
rea profiturilor ob
ținute de unele mari 
monopoluri angajate 
in desfacerea produ
selor alimentare, ca 
plinea, untul, laptele 
etc., a fost oprită creș
terea vertiginoasă a 
prețurilor acestora. De 
asemenea, au fost 
..înghețate" chiriile, 
care in luna aprilie 
urmau sâ fie din nou 
sporite — pentru a nu 
se știe cita oară. Pre
sa londoneză a apre
ciat și o serie de po
ziții „realiste și con
structive" exprimate 
de noul guvern in do
meniul politicii ex
terne, intenția sa „de 
a extinde relațiile cu 
toate țările" și „de 
a-și aduce contribu
ția la procesul de des
tindere in lume".

Nu este mai puțin 
adevărat că un șir de 
observatori londonezi 
iși pun întrebarea dacă 
aceste măsuri, apre
ciate favorabil de 
cercurile largi ale o- 
piniei publice brita
nice, nu au fost adop
tate în perspectiva 
unei apropiate noi 
confruntări electora
le ? De altfel, zia-

rele britanice au și 
început să facă pro
nosticuri cu privire 
la data viitorului scru
tin : „GUARDIAN"
menționează luna iu
nie, iar „TIMES" luna 
octombrie. După cum 
a subliniat insă primul 
ministru, tot ceea ce 
a înfăptuit pină acum 
guvernul de cind se 
află la putere a fost 
înscris in programuf 
său electoral. în ul
timul timp, observa
torii au remarcat și 
un fapt aparent para
doxal : partidele de o- 
poziție — conservator 
și liberal — care in 
ultimele săptămini au 
amenințat de atitea 
ori „să răstoarne gu
vernul", de fapt nici 
nu se gindesc să facă 
acest lucru. După cum 
se știe, bugetul a (ost 
aprobat de Canfcra 
Comunelor chiar fără 
să fi fost pus la vot. 
Cărui fapt se da- 
torește aceasta ? După 
cum scrie „FINAN
CIAL TIMES", parti
dele-de opoziție „se 
tem că în mod sigur 
vor pierde" in cazul in 
care alegerile vor fi 
ținute la o dată a- 
propiată. Aceste parti
de nu iși ascund ..spe
ranța" că situația e- 
conomică grea ii va

sili pp laburiști să a- 
dopte, peste citva timp, 
măsuri draconice, im
populare. Intr-adevăr, 
moștenind de la fostul 
guvern o situație e- 
conomică „sumbră" — 
cum a definit-o mi
nistrul finanțelor, Hea
ley — in fața cabine
tului Wilson se gă
sesc probleme deose
bit de dificile. Cum 
vor fi ele rezolvate ? 
De pe acum, prin noul 
buget s-au anunțat 
creșteri masive de 
prețuri la energia e- 
lectrică, la transportu
rile pe căile ferate, 
poștă, telegraf și te-. 
lefon, petrol etc. A-

cestea, ca și o serie 
de impozite directe și 
indirecte afectează nu 
numai pe cei avuți, 
dar lovesc și in cate
goriile largi de oa
meni ai muncii. Pentru 
ca să acopere deficitul 
substanțial al balanței 
de plăți, guvernul a 
hotărit să recurgă la 
împrumuturi masive 
in exterior, a căror 
dobindă se va ridica 
anual la peste 100 mi
lioane lire sterline. în 
același timp, inflația 
continuă să se facă tot 
mai puternic simțită.

Apare, astfel, de în
țeles tendința — atri
buită de unele ziare 
guvernului — de a or-

ganiza noi alegeri cit 
mai curind posibil, in 
vederea întăririi pozi
ției parlamentare. Ni
meni nu dezminte că 
ar exista o asemenea 
intenție. Dar 
rent cum va 
situația din 
punct de vedere, un 
lucru apare deocam
dată ca sigur : cind se 
va întruni parlamentul 
după vacanța de pri
măvară, principalele 
dificultăți nu vor pro
veni din rindurile o- 
poziției, ci vor fi de
terminate de starea 
economică.

indife- 
evolua 

acest

N. PLOPEANU

TOKIO

Test electoral semnificativ
Alegerile pentru 

postul de guvernator 
al prefecturii Kyoto, 
desfășurate dumini
că, au suscitat inte
resul unor largi 
cercuri ale opiniei pu
blice nipone. Victoria 
guvernatorului Tora- 
zo Ninagawa, care, cu 
sprijinul partidelor 
comunist și socialist, 
și-a reînnoit pentru a 
șaptea oară manda
tul. deschide, după a- 
precierea observato
rilor, perspective pen
tru realizarea unei 
cooDerări mai strinse 
a forțelor progresiste 
din opoziție, in alege
rile din vară pentru 
Camera Consilierilor.

Spre deosebire de 
alegerile anterioare, 
cind Ninagawa era 
confruntat direct cu 
un candidat al parti
dului de guvernă- 
mint, de data aceasta 
el a avut drept con
tracandidat pe fostul 
lider al organizației 
din Kyoto a P.S.J., 
Kazutaka Ohashi, ca
re, ignorind hotărîrea 
conducerii formației 
sale, a intrat in com
petiția electorală cu 
sprijinul P.L.D. și al 
P.S.D.

In aceste condiții, 
alegerile din Kyoto, 
deși au avut un ca-

s-au 
după 
presa
con-

racter local, 
transformat, 
cum subliniază 
niponă, într-o 
fruntare cu semnifi
cații mai ample. „A- 
legerile din Kyoto — 
scrie „Asahi Evening 
News" — au devenit 
ținta interesului na
țional, datorită efec
tului pe care ele l-ar 
putea avea asupra 
scrutinului critic din 
această vară pentru 
Camera Consilierilor 
și asupra perspecti
velor unui front elec
toral al ' partidelor 
din opoziție".

Paul DIACONU

turală. Partea iugoslavă și-a expri
mat sDrijinul deplin față de pozi
ția guvernului R. D. Vietnam și a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
privind respectarea Acordului de la 
Paris.

După cum informează 
agenția A.D.N., guvernele r. d. 
Germane și R. F. Germania au că
zut de acord ca protocolul din 14 
martie 1974. privind înființarea re
prezentanțelor permanente ale celor 
două țări in capitala celeilalte, să 
intre in vigoare la 2 mai 1974. Re
prezentanțele permanente își vor în
cepe activitatea la începutul lunii 
iunie 1974.

0 daclarație comună co- 
reeano-cambodgiană a ,osl 
dată publicității', la Phenian, la în
cheierea vizitei in R.P.D. Coreeană 
a delegației F.U.N.C. și G.R.U.N.C. 
condusă de Khieu Samphan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.C,, vicepremicr și ministru al 
apărării naționale al G.R.U.N.C.

Guvernul vest-german
tenționează să continue politica de 
normalizare a relațiilor cu țările so
cialiste — a declarat, în cadrul unui 
miting desfășurat la Helmstadt, in 
Saxonia inferioară, cancelarul R. F. 
Germania, Wily Brandt. Este ijece- 
sar — a subliniat el — să se con-

in-

tinue Insistent și neobosit cursul po
liticii de asigurare a păcii.

Forțele khmere de elibe- 
rCirO au cucerit pozițiile inamice 
de la Anluong Chan și Prek Ampil, 
situate la 10, respectiv 6 kilometri 
de Pnom Penh. In ultimele șase zile 
unitățile lonnoliste au fost obligate 
să ‘ ” ”* ’ ..............
in

se retragă din șase poziții aflate 
perimetrul defensiv al capitalei.

Guvernul etiopian, condU5 
premierul Makonnen, a adoptat 

in care sint
de . ___ __
„declarația politică", 
expuse principiile de bază ale poli
ticii interne și externe a noului gu
vern. Pe plan intern, cabinetul va 
acorda o atenție deosebită soluțio
nării „dificultăților financiare și 
greutăților provocate de seceta care 
s-a abătut asupra mai multor re
giuni ale țării" și preconizează o 
serie de reforme in domeniul admi
nistrației, 
dezvoltare 
salariilor, 
agriculturii.

educației, 
economică, 

investițiilor

politicii de 
a preturilor, 

străine și

Venezuela se pronunță 
pentru stabilirea de relații 
cu toate statele lumii — * 
declarat ministrul de externe al a- 
cestei țări, Efrain Schacht Ariste- 
guieta, cu prilejul unei conferințe de 
presă, la Caracas.

.PUTEREA DE CUMPĂRARE SE TOPEȘTE VĂZiND CU OCHII"
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Graficul de mai sus cu desenul respectiv — o monedă ciopiriită care 
„curge" — apărute sub titlul „Puterea de cumpărare se topește văzind 
cu ochii", in revista vest-germană „DER SPIEGEL", înfățișează creș
terea prețurilor inregistrată in principalele țări occidentale, in compa
rație cu începutul anului 1973. în Japonia s-a înregistrat (in februa
rie a.c.) o creștere cu 24,8 la sută ; in Italia (in decembrie 1973) — cu 
12,3 ; Marea Britanie (in ianuarie a.c.) — cu 12.0 ; Franța (in ianua
rie) — cu 10,3 ; Elveția (in februarie) — cu 10,0 ; S.U.A. (in ianuarie) — 
cu 9,4 ; Olanda (in ianuarie) — cu 8,5 ; Suedia (in ianuarie) - cu 84 ■ 

-Belgia (in februarie) — cu 8,3 ; Luxemburg (in februarie) — cu 8,3 ; 
R.F.G. (in februarie) — cu 7,6 la sută.

• AUTOMOBILUL CU 
AZOT. Un profesor american, 
pe nume J. Rundell, a proiectat 
un motor de automobil care fo
losește azot in loc de benzină, 
în motor se scurge permanent 
un curent de azot sub formă de 
gaz comprimat care se aprinde 
la temperatura produsă de un 
acumulator. Inventatorul afir
mă că noul automobil prezintă 
multe avantaje : un „plin" cu 
ăzbt lichid — spune el — este 
suficient pentru deplasarea au
tomobilului pe o distanță de 
circa 400 km : acumulatorul 
poate fi reincărcat in timpul 
nopții de la sursele obișnuite 
de energie electrică.

• UN AMPLU PRO
IECT DE AMENAJARE A 
BONNULUI. Noi construc
ții și amenajări sînt proiectate 
pentru a transforma orașul 
Bonn intr-o „capitală federală 
funcțională". Reprezentanții au
torităților federale, ai landului 
Rhenania-Westphalia și ai ora
șului vor întocmi, de comun a- 
cord, planurile și programele 
de dezvoltare a capitalei, finind 
seama de problemele referitoa
re la amplasarea noilor con
strucții, la circulație și organi
zare. Se intenționează concen
trarea clădirilor oficiale intr-un 
cartier guvernamental și parla
mentar. In legătură cu acest 
deziderat, ziarul „Frankfurter 
Allgemelne Zeitung" reține 
faptul că coi ^22 500 de salariațl 
din instituțiile \ederale lucrea
ză în prezent ln\75 de clădiri 
diferite, dispersate in toate car
tierele orașului. Costul noilor 
construcții este evaluat la 2.14 
miliarde mărci, din ■ care 700 
milioane sint destinată edificii
lor Bundestagului și Bundes- 
ratului (cele două camere ale 
parlamentului vest-german).

• LABIRINTUL DE LA 
TERNOPOL. Expediția care 
și-a propus să cerceteze peștera 
„Optimisticeskaia" din regiunea 
Ternopol și-a încheiat lucră
rile. Rezultatele investigației au 
fost comunicate adunării gene
rale a clubului speologilor din 
orașul Lvov. Descoperirea cea 
mai interesantă : coridoarele 
subterane ale peșterii au o lun
gime totală de 108 km, formind 
un impresionant labirint. S-a 
stabilit și faptul — relatează 
ziarul „Izvestia" — că „Opti- 
misticeskaia" este cea mai 
mare peșteră din Uniunea So
vietică.

• GOLFUL TOKIO 
ESTE MORT. Din unele re
giuni ale golfului Tokio, ale 
cărui ape sint puternic poluate, 
a dispărut orice formă superi
oară de viață. La acest rezul
tat a ajună un grup de experți 
japonezi, după un studiu care a 
durat un an Întreg. în unele 
zone — au adăugat ei — nu 
mai pot fi găsite nici măcar 
viermi dintre cei mai primitivi. 
Potrivit aprecierilor lor, In 
apele golfului se deversează zil
nic 1 100 tone de ape reziduale, 
în schimb, datorită Înaltei con
centrații de azot in apă, planc
tonul s-a Înmulțit aproximativ 
de 1 000 de ori.
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